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 5 

 

      Περίληψη 

          Η διαδεδομένη ανησυχία για το μη ακριβοδίκαιο των ανισοτήτων στην υγεία των 

πληθυσμών απαιτεί τη μετατόπιση του ηθικού προβληματισμού προς την κριτική 

διερεύνηση και τα εγειρόμενα από τις ανισότητες κανονιστικά ερωτήματα στο 

πλαίσιο της κοινωνικά και πολιτικά εμπλουτισμένης ηθικής που συστήνει η βιοηθική. 

Ο  ηθικός προβληματισμός σχετικά με την υγεία, προεκτείνεται πέρα από το άτομο, 

τη φροντίδα υγείας  και την έρευνα στην υγεία, για να συμπεριλάβει την ηθική των 

κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας. Εξ αυτού  εγείρεται ένα ευρύ φάσμα ηθικών 

ερωτημάτων και πρακτικών  ζητημάτων που αφορούν τις ανισότητες στην υγεία και 

τα οποία  εμπλέκονται στις πολιτικές παρεμβάσεων για την εξάλειψη ή μείωσή τους.   

          Καθόσον η ισότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια, αποβαίνει δύσκολο να οριστεί 

η σημασία της  στη βιοηθική χωρίς την αναφορά σε κεντρικές θεωρίες περί 

δικαιοσύνης και ισότητας.          

          Κεντρικό στην εργασία τίθεται το ερώτημα, πού πρέπει να εστιάζει η δικαιοσύνη, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες ανισότητες στην υγεία,  έτσι ώστε  να 

αποδοθεί    κοινωνική δικαιοσύνη;  

          Μεθοδολογικά το κεντρικό  ερώτημα της εργασίας διερευνάται με μελέτη 

περίπτωσης τις οδοντικές ανισότητες στις πολιτικές προαγωγής στοματικής υγείας σε 

παιδιά. Θεωρητικό υπόβαθρο της διερεύνησης αποτελούν τρεις θεωρίες δικαιοσύνης 

και ισότητας. Ειδικότερα, εξετάζονται η θεωρητική προσέγγιση της ισότητας σε 

πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά (John Rawls), της ισότητας στην ακριβοδίκαιη ισότητα 

ευκαιριών (Norman Daniels) και της ισότητας  ευημερίας/ισότητας στην άσκηση 

ικανοτήτων (Amartya Sen).  

          Με τελικό συμπέρασμα ότι ισχυρό είναι το αίτημα θεμελίωσης αρχών δικαιοσύνης 

και ισότητας στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια 

υγεία, η ειδικότερη συζήτηση στοματικής υγείας που αποτέλεσε την περίπτωση 

μελέτης της εργασίας μας, οδηγεί στην πρόταση μιας σύνθεσης θεωρητικής 

δικαιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση αντλεί στοιχεία από την 

αναμφισβήτητα σημαντική  θεωρία  κοινωνικής  δικαιοσύνης του Rawls, αλλά και 

από την, σε περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευσή της σε θέματα υγείας, θεωρία του 

Daniels, αλλά υποστηρίζεται πιο ολοκληρωμένα από τη θεωρία της άσκησης των 

ικανοτήτων του Sen, μια  θεωρία, η οποία  τοποθετεί τον άνθρωπο  στο κέντρο της 
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προσοχής,  ο οποίος με τη ανάπτυξη των ικανοτήτων του θα επιτύχει ο ίδιος την 

ευημερία του και παράλληλα θα συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή και την 

οικονομική ανάπτυξη.  

         Ωστόσο, και οι τρεις θεωρίες, παρά τις διαφορές τους, μπορούν να συνεισφέρουν 

συμπληρωματικά η  μια προς την άλλη, προκειμένου για την καλλιέργεια και 

ανάπτυξη της θεωρητικής εκείνης βάσης, που τελικά θα στηρίξει το αίτημα της 

πράξης της ισότητας των ανθρώπων.  

           Όμως,  επιτακτικό διαχρονικά παραμένει, ως κύριος ηθικός προβληματισμός, το 

πως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές 

ανισότητες, που αποτελούν τις αρχικές αιτίες των ανισοτήτων στην υγεία των 

πληθυσμών.   

 

 

      Λέξεις κλειδιά: βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών, βιοηθική στη  δημόσια 

υγεία, ηθική των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας, οδοντικές ανισότητες, 

προαγωγή στοματικής υγείας   
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Abstract  

 

          The widespread concern about the unfairness of inequalities in population 

health calls for the shift of ethical concerns to critical inquiry and inequality-based 

normative questions in the context of the socially and politically enriched ethics, 

constituted by bioethics. Ethical reflection on health extends beyond individual, 

health care and health research to include the ethics of social determinants of 

health. This raises a wide range of ethical questions and practical issues 

concerning inequalities in health that are involved in intervention policies to 

eliminate or reduce them. 

          Since equality is a multidimensional concept, it is difficult to define its 

meaning in bioethics without referring to central theories of justice and equality. 

           Central to this work is the question, where does justice have to focus in 

order to address existing inequalities in health in order to deliver social justice? 

           Methodologically, the central question of the work is investigated in a case 

study of dental inequalities in children's oral health promotion policies. The 

theoretical background of the investigation consists of three theories of justice and 

equality, namely, the theoretical approach of equality in primary social goods 

(John Rawls), equality in fairness opportunities (Norman Daniels) and equality of 

well-being / equality in exercise capabilities (Amartya Sen).  

          Finally, concluding that the demand for justifying principles of justice and 

equality in population-level bioethics and public health bioethics is strong, the 

particular oral health debate that has been the case study of our work has led to the 

proposal of a theoretical justification synthesis. In particular, this synthesis draws 

from Rawls's undoubtedly influential social justice theory, also from its further 

elaboration and specialization in health, Daniels' theory but more fully supported 

by Sen’s theory of exercise  the  capabilities, a theory that places man in the center 

of attention, who will achieve,  his own  well-being by developing his capabilities,  

contributing, at the same time, to social change and economic development.  

           However, all three theories, despite their differences, can contribute to each 

other in order to cultivate and develop that theoretical foundation that will 

ultimately support the demand for the practice of people’s equality. 
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           But it remains imperative over time, how the major socioeconomic 

inequalities, which are the primary causes of inequalities in population health, can 

be addressed. 

 

 

 Keywords: dental inequalities, oral health promotion, population- level bioethics,   

public health bioethics, the ethics of social determinants of health 
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Πρόλογος 

 

     Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται οι ανισότητες στην υγεία των 

πληθυσμών, η θεματολογία που αυτές εγείρουν στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών 

και τη βιοηθική στη δημόσια υγεία και η εξειδίκευση της θεματολογίας στον τομέα 

της προαγωγής της υγείας με έμφαση στις πολιτικές (στα προγράμματα) προαγωγής 

της στοματικής υγείας.  

     Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, καταγράφονται οι έννοιες και εκφάνσεις των 

ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών, όπως διατυπώνονται, τις τελευταίες πέντε 

τουλάχιστον δεκαετίες, κυρίως σε κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και η 

διαδεδομένη ανησυχία για τα προβλήματα δικαιοσύνης και ισότητας που εγείρουν οι 

άδικες ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών.  Τίθενται επίσης τα βασικά βιοηθικά 

ερωτήματα, που εγείρονται με την εφαρμογή πολιτικών και παρεμβάσεων στην υγεία 

και ειδικά στις παρεμβάσεις δημόσιας υγείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο τίθενται μια 

σειρά από εμπειρικά δεδομένα για τη διαδρομή και καθιέρωση του όρου “ανισότητες 

στην υγεία των πληθυσμών” στις ιατρικές και βιοϊατρικές επιστήμες και στις 

πολιτικές για την υγεία των πληθυσμών Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται σε 

προκαταρκτικό επίπεδο η θεματολογία που κατά την ίδια χρονική περίοδο  εγείρεται 

στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια υγεία γύρω από τις 

ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών, με ειδική αναφορά σε ζητήματα εννοιολογικά 

και ερωτήματα για την πράξη στη δημόσια υγεία.    

    Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η συμβολή θεωρητικών προσεγγίσεων αρχών 

δικαιοσύνης και ισότητας στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη 

δημόσια υγεία  ενώ  στο πέμπτο κεφάλαιο η θεματική εξειδικεύεται στην  περίπτωση 

μελέτης των ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών και τη βιοηθική στις πολιτικές  

προαγωγής της υγείας, κεντρικής λειτουργίας της δημόσιας υγείας, με ειδική 

αναφορά στη στοματική υγεία των παιδιών. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, τίθενται τα 

συμπεράσματα της εργασίας.  

    Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον επιβλέποντα ομότιμο καθηγητή κ. 

Αναστάσιο Φιλαλήθη και στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, επίκουρο καθηγητή 

κ. Κωνσταντίνο Κουκουζέλη και διδάκτορα κ. Αικατερίνη Α. Ασπραδάκη, για την 

αμέριστη στήριξη της προσπάθειάς μου και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της 

διπλωματικής μου εργασίας.     
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ΜΕΡΟΣ Α ΄  

1. Κεφάλαιο Πρώτο: Ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών. Εισαγωγή  

 

«…Το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού και το μέγεθος των ανισοτήτων στην υγεία 

είναι ισχυροί δείκτες της καλής κοινωνίας» (Marmot, 2017, σελ. 723 )  

 

  1.1. Για τον ορισμό της υγείας       

     Η υγεία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, 

που σχετίζονται κυρίως με τη βιολογία, τη συμπεριφορά και το περιβάλλον. Αποτελεί 

μια «καθολική ανθρώπινη φιλοδοξία και βασική ανθρώπινη ανάγκη» (Marmot, 2007, 

σελ. 1 ). Ο ορισμός της υγείας, ωστόσο, υπόκειται σε πολλές διαφοροποιήσεις, λόγω 

των διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά με την υγεία, οι οποίες είναι άμεσα 

συνυφασμένες με τον εκάστοτε πολιτισμό, την κοινωνία και την εποχή.  

     Το 1946, με το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, υιοθετείται  και 

συνυπογράφεται από τους αντιπροσώπους 61 κρατών στη Νέα Υόρκη, ο 

Καταστατικός Χάρτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Τίθεται σε ισχύ 

το 1948, και συμπεριλαμβανομένων των μετέπειτα μέχρι σήμερα τροποποιήσεων, 

διακηρύσσει στο Προοίμιό του, σε συμφωνία με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 

τις παρακάτω αρχές ως «βασικές για την ευτυχία, τις αρμονικές σχέσεις και την 

ασφάλεια  όλων των ανθρώπων»:        

«Η υγεία είναι κατάσταση  πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής 

ευζωίας  και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας. -Η απόλαυση του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα 

όλων των ανθρώπινων όντων χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικής 

πεποίθησης, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης.- Η υγεία όλων των 

ανθρώπων είναι θεμελιώδης για την επίτευξη της ειρήνης  και της ασφάλειας  

και  εξαρτάται από την πληρέστερη συνεργασία ατόμων και Κρατών. -Τα 

επιτεύγματα κάθε Κράτους στην προαγωγή και προστασία της υγείας έχουν 

αξία για όλους.-Άνιση ανάπτυξη σε διαφορετικές χώρες στην προαγωγή της 

υγείας και τον έλεγχο της νόσου, ειδικά των μεταδιδόμενων νόσων, είναι 

συνήθης κίνδυνος .-Η υγιής ανάπτυξη του παιδιού είναι βασικής 

σπουδαιότητας, η ικανότητα  να ζει  αρμονικά σε ένα μεταβαλλόμενο 

συνολικό περιβάλλον είναι ουσιώδης για τέτοια ανάπτυξη.-Η επέκταση σε 

όλους τους ανθρώπους των ωφελημάτων της γνώσης της ιατρικώς και 
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ψυχολογικά συναφούς  είναι ουσιώδης  για την πληρέστερη  επίτευξη  της 

υγείας- Η γνώμη μετά από πληροφόρηση και η ενεργητική συνεργασία εκ 

μέρους του κοινού είναι ύψιστης σπουδαιότητας για τη βελτίωση της υγείας 

των ανθρώπων.-Οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη για την υγεία των ανθρώπων,  

η οποία μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με την παροχή επαρκών μέτρων για την 

υγεία και την κοινωνία» (WHO, 2018 a, σελ.1).  

      

1.2.  Ορίζοντας τις ανισότητες και τις άδικες ανισότητες στην υγεία  των πληθυσμών 

     Γεγονός είναι ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών, όχι 

μόνο στο εσωτερικό μιας χώρας αλλά και μεταξύ διαφορετικών χωρών. 

Συγκεκριμένα, παρά τη βελτίωση της υγείας του συνολικού πληθυσμού στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου,  ο ρυθμός βελτίωσης δεν είναι ο ίδιος για όλες τις 

κοινωνικές ομάδες, με το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς να 

μεγαλώνει (WHO, 1986b). Ακόμη, ενώ είναι συνήθως λιγότερο εμφανείς στις 

αναπτυγμένες παρά στις «αναπτυσσόμενες» χώρες,  αποδεικνύεται ότι επιμένουν, ή 

και αυξάνονται κάποιες φορές, παρά τις γενικές, όπως προαναφέρθηκε ήδη, 

βελτιώσεις στην οικονομία και την υγεία και, παρόλο που φαίνεται η βαρύτητα των 

ανισοτήτων να μην έχει γενικώς εκτιμηθεί, συγκροτούν σοβαρή πρόκληση για τη 

δημόσια υγεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
1
 (Rose, 2017, σελ. 227-230).           

     Ο  Daniel Goldberg επισημαίνει ότι για να κατανοήσει κάποιος την έννοια των 

ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών  καλό παράδειγμα είναι  η περίπτωση της 

νόσου της φυματίωσης: μπορεί η νόσος της φυματίωσης να οφείλεται στο σχετικό 

μυκοβακτηρίδιο αλλά υπάρχουν άλλοι παράγοντες που καθορίζουν ποιες ομάδες 

εκτίθενται στο μυκοβακτηρίδιο, ποιοι θα αναπτύξουν ενεργή νόσο και  ποιοι, αφού  

λάβουν την κατάλληλη θεραπεία, θα έχουν θετικά αποτελέσματα. Τι είναι, λοιπόν, 

αυτό που προκαλεί την ασθένεια σε κάποια άτομα ή από την άποψη της δημόσιας 

υγείας σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων; Μ’ άλλα λόγια, γιατί κάποιες ομάδες 

μεταξύ των πληθυσμών ασθενούν περισσότερο από άλλες;  Ή καλύτερα, ποιοι είναι 

οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι προσδιορίζουν την υγεία των  διαφόρων πληθυσμών;  

Σημαντική είναι η περαιτέρω επισήμανσή του, ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας 

                                                 
1
 Ο Rose παραπέμπει στο σημείο αυτό στο: Acheson, E.D. (1990). Edwin Chadwick and the world we 

live in, Lancet 336, 1482-1485. 
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δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τη δυνατότητα πρόσβασης στις δομές της υγείας 

(2017, σελ.1).  

      Ο ΠΟΥ κάνει τη διάκριση μεταξύ ανισότητας και άδικης ανισότητας στην υγεία.
2
 

Συγκεκριμένα, πρώτον, ορίζει τις ανισότητες υγείας ως διαφορές στην κατάσταση της 

υγείας ή στην κατανομή των προσδιοριστών υγείας μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τις διαφορές στη κινητικότητα μεταξύ ηλικιωμένων 

και νεώτερων πληθυσμών ή τους δείκτες θνησιμότητας μεταξύ ανθρώπων από 

διαφορετικές κοινωνικές τάξεις (WHO, 2018c). Διακρίνει, όμως, τη δυνατότητα 

απόδοσης ορισμένων ανισοτήτων υγείας σε βιολογικές διακυμάνσεις ή ελεύθερη 

επιλογή  ενώ άλλων στο εξωτερικό περιβάλλον και σε συνθήκες κυρίως εκτός του 

ελέγχου των ενδιαφερομένων ατόμων. Στην πρώτη περίπτωση, θέτει τις ανισότητες 

ως αναπόφευκτες, με δυνητικά αδύνατη ή ηθικά ή ιδεολογικά απαράδεκτη την 

αλλαγή των προσδιοριστών της υγείας. Στη δεύτερη, η «άνιση  κατανομή», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι  δυνητικά άσκοπη, δυνάμενη να αποφευχθεί, άδικη 

και μη ακριβοδίκαιη, και οδηγεί έτσι σε ανισότητες που οδηγούν επίσης σε άδικη 

ανισότητα στην υγεία (WHO, 2018c).  

     Κατά συνέχεια, άδικες ανισότητες στην υγεία ορίζει ο ΠΟΥ τις άδικες  διαφορές 

στην υγεία μεταξύ προσώπων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, διαφορές που 

μπορούν να συνδεθούν με τύπους μειονεκτήματος, όπως φτώχεια, διάκριση  και 

έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες ή αγαθά (WHO, 2013, σελ.6).    

     Σημαντική διαφορά μεταξύ άδικης ανισότητας και ανισότητας στην υγεία 

αναδεικνύεται έτσι το ότι η πρώτη είναι κανονιστική έννοια και δεν μπορεί ως εκ 

τούτου να μετρηθεί ή να παρακολουθηθεί με ακρίβεια, ενώ η δεύτερη, καθώς 

αναφέρεται σε παρατηρήσιμες διαφορές μεταξύ υπο-ομάδων εντός ενός πληθυσμού, 

μπορεί να τύχει μέτρησης και παρακολούθησης και υπηρετεί με τον τρόπο αυτό ως 

                                                 
2
  Για την απόδοση στα ελληνικά του όρου “equity” η Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου προτείνει 

τον όρο «ευθυδικία», αποδίδοντας  τη δέκατη αρχή της Οικουμενικής Διακήρυξης για τη Βιοηθική και 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της UNESCO (2005): “Equality, justice and equity. The fundamental 

equality of all human beings in dignity and rights is to be respected so that they are treated justly and 

equitably” ως: «Ισότητα, δικαιοσύνη και ευθυδικία. Σεβασμός δηλαδή στη θεμελιώδη ισότητα όλων 

των ανθρώπων σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα και η δίκαιη μεταχείρισή τους» (Δραγώνα- Μονάχου, 

2006: 66).  
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έμμεσο μέσο αξιολόγησης της άδικης ανισότητας στην υγεία (WHO, 2013, σελ.6).
3
 

Στην παρακολούθηση συγκεκριμένα των ανισοτήτων της υγείας απαιτείται, κατά τον 

ΠΟΥ, η επιπρόσθετη διάσταση των διαστρωματοποιητών άδικης ανισότητας, οι 

οποίοι- ενώ ιστορικά έχουν την μεγαλύτερή τους έμφαση στο  οικονομικό  status και 

πολλές αναλύσεις της ανισότητας στην υγεία περιλαμβάνουν μόνο τη βασισμένη στον 

πλούτο ανισότητα- αφορούν κάθε χαρακτηριστικό που μπορεί να διακρίνει υπο-

ομάδες μειονοτήτων σε ένα πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών 

όπως εκπαίδευση, κοινωνική τάξη,  φύλο,  τόπος διαμονής (αγροτικός ή αστικός), 

φυλετική ή εθνοτική προέλευση, γλώσσα ή  καθεστώς μεταναστών (σελ.6-7). 

     Ακόμη, σημαντική είναι η διάκριση ανάμεσα στην ολική ανισότητα στην υγεία  

και στην κοινωνική ανισότητα στην υγεία, «έγκυρες και οι δύο προσεγγίσεις για μια 

συνεκτική κατανόηση της ανισότητας στην υγεία στις κοινωνίες» ( WHO, 2013, σελ. 

7). Η πρώτη μετρά τη συνολική κατανομή της υγείας, λαμβάνει υπόψη μόνο 

μεταβλητές δεικτών υγείας και συμπεριλαμβάνει υπολογισμούς όπως η τυπική 

απόκλιση και η διακύμανση. Η μελέτη της δεύτερης απαιτεί τουλάχιστον δύο 

τεμνόμενες μεταβλητές σχετικές με δείκτες υγείας και διαστρωματοποιητές 

ανισοδικίας, ενώ τα μέτρα κοινωνικών ανισοτήτων μπορεί να δείχνουν καταστάσεις 

ανισοδικίας στην υγεία όταν οι διαφορές στην υγεία μεταξύ κοινωνικών ομάδων είναι 

άδικες ή μη ακριβοδίκαιες (στο ίδιο). 
4  

      
Επίσης σημαντική θέση στη μέτρηση και εκτίμηση του επιπέδου υγείας κατέχουν, 

εκτός από τους παραδοσιακούς δείκτες νοσηρότητας, θνησιμότητας, πρόσβασης και 

παροχής ιατρικής φροντίδας,  δείκτες που μετρούν την υποκειμενική αντίληψη του 

ατόμου για την υγεία του, οι οποίοι  έχουν σχέση με τον τρόπο της ζωής και της 

                                                 
3
  Για τα τεράστια ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν στην αδικία (injustice) της άδικης ανισότητας στην 

υγεία, προτείνονται στο εν λόγω κείμενο τα παρακάτω: 1. Marchand S., Wikler D, Landesman B, 

1998. Class, Health, and Justice. Milbank Quarterly, 76: 449-467. 2.  Peter F., Evans T.,2001.  Ethical 

dimensions of health equity. In: Evans T. et al., eds. Challenging inequalities in health: from ethics to 

action. New York, Oxford University Press,pp. 25-33 και 3. Whitehead M., 1992. The concepts and 

principles of equity and health. International Journal of Health Services. 22: 429-445 (WHO, 2013, 

σελ. 6).      

4
  Για περαιτέρω μελέτη προτείνονται στο ίδιο κείμενο τα: Braveman P., Krieger N., Lynch J., 2000. 

Health inequalities and social inequalities in health. Bulletin of the World Health Organization, 

78(2):232- 234 και Murray C.J., Gakidou E.E., Frenk J., 1999. Health inequalities and social group 

differences: what should we measure? Bulletin of the World Health Organization, 77 (7): 537-543.       
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γενικότερης συμπεριφοράς του, οι γνωστοί, ως δείκτες της  ποιότητας της ζωής. 

Ειδικότερα, ο ΠΟΥ ορίζει την  «Ποιότητα της Ζωής» ως:  

«την αντίληψη ενός ατόμου για τη θέση του στη ζωή, στο πλαίσιο του 

πολιτισμού και των αξιακών συστημάτων στα οποία ζει και σε σχέση με  

τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του. Πρόκειται 

για μια ευρεία έννοια που επηρεάζεται με πολύπλοκο τρόπο από τη 

σωματική υγεία του ατόμου, την ψυχολογική κατάσταση, τις προσωπικές 

πεποιθήσεις, τις κοινωνικές σχέσεις και τη σχέση τους με τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός τους» (WHO, 2018,e). 

     Αυτή η  ολιστική αντίληψη για τη μέτρηση του επιπέδου υγείας , όπως αναφέρει ο 

ΠΟΥ, συμβάλει στη βελτίωση της ιατρικής πράξης, της σχέσης ιατρού ασθενή, στην 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών θεραπειών, στη βελτίωση των 

υπηρεσιών υγείας  ενώ παράλληλα, αναδεικνύει σημαντικές ανισότητες στην υγεία 

του πληθυσμού, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο 

σχεδιασμό πολιτικών υγείας (WHO, 2018e, σελ. 4).
 

      
Η δυναμική σχέση της υγείας και της κοινωνικής τάξης  καταγράφηκε από παλιά 

σε πολλές επιδημιολογικές μελέτες. Για τη μελέτη αυτού του φαινομένου, 

χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι κοινωνικής κατάταξης κυρίως με βάση το 

εισόδημα, την εκπαίδευση και το επάγγελμα.
 
Οι ανισότητες στην υγεία αντανακλούν 

τις κοινωνικές ανισότητες. Οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία είναι 

άνισα κατανεμημένοι σε κάθε πληθυσμό. Η άνιση κατανομή των οικονομικών και 

κοινωνικών πόρων υποστηρίζεται ότι επηρεάζει την ελευθερία των ανθρώπων να 

ζήσουν τη ζωή τους, όπως αξίζει γι αυτούς, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η υγεία 

τους και επομένως η κατανομή της στην κοινωνία (Marmot, 2007, σελ.1154). 
  

 

1.1.3. Ερωτήματα για μια βιοηθική προσέγγιση στις ανισότητες στην υγεία των 

πληθυσμών    

     Οι παραπάνω εισαγωγικές αναφορές για την έννοια της υγείας, των ανισοτήτων 

και των άδικων ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών διαμορφώνουν ένα πρώτο 

πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθεί η παρούσα Διπλωματική εργασία και θέτουν 

σημαντικά ερωτήματα  και προβληματισμούς αλλά και τις ηθικές ανησυχίες, που 

προκαλούν οι ανισότητες στην υγεία. 
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    Το βασικό επιχείρημα της εργασίας στηρίζεται στην θεμελιώδη ιδέα, ότι  όλοι οι  

άνθρωποι  έχουν ίση ηθική αξία, ανεξάρτητα  από  τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

και οφείλουμε σε όλους την απόδοση ίσου σεβασμού. Μπορεί η υγεία αυτή καθ' αυτή 

να μην έχει ηθική αξία αλλά εργαλειακά και εμμέσως αποκτά ηθική αξία, για όλα 

αυτά τα αξιόλογα, που μας επιτρέπει να πετύχουμε (Σούρλας, 2003/2004, σελ.49).  

    Οι υπό το πρίσμα της επίγνωσης των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας 

ανισότητες, ηθικά προβληματίζουν και ενοχλούν. Η διαδεδομένη ανησυχία για το μη 

ακριβοδίκαιο των ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών φαίνεται ότι απαιτεί τη 

μετατόπιση του προβληματισμού προς την κριτική διερεύνηση και τα εγειρόμενα από 

τις ανισότητες και τις άδικες ανισότητες κανονιστικά ερωτήματα για τη δίκαιη 

ισότητα στο πλαίσιο της κοινωνικά και πολιτικά εμπλουτισμένης ηθικής που 

συστήνει η βιοηθική. Πιο συγκεκριμένα, ο  ηθικός προβληματισμός σχετικά με την 

υγεία, προεκτείνεται πέρα από το άτομο, τη φροντίδα υγείας  και την έρευνα στην 

υγεία, για να συμπεριλάβει την ηθική των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας. Εξ 

αυτού  εγείρεται ένα ευρύ φάσμα ηθικών ερωτημάτων και πρακτικών  ζητημάτων, 

που αφορούν τις ανισότητες στην υγεία, τα οποία  εμπλέκονται στις πολιτικές 

παρεμβάσεων για τη μείωσή τους,  η διευθέτησή τους δε αποτελεί αντικείμενο 

αντιπαραθέσεων μεταξύ των διαφόρων θεωριών περί  δικαιοσύνης και ισότητας. 

        Όλη η εργασία διακατέχεται από το πνεύμα της ιδιαίτερης ηθικής σημασίας των 

κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία των 

πληθυσμών, αλλά και την κοινή πεποίθηση, ότι η δικαιοσύνη οφείλει να προστατεύει 

αυτούς που βρίσκονται στις λιγότερο ευνοϊκές  θέσεις στην κοινωνία. 

       Καθόσον η ισότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια, σημαντικός εγείρεται ηθικός 

προβληματισμός  που  αφορά στον τρόπο με τον οποίο  αντιλαμβάνεται και ως εκ 

τούτου προσεγγίζει  κάποιος την έννοια της δίκαιης ισότητας και αποβαίνει δύσκολο 

να οριστεί η σημασία της  στη βιοηθική χωρίς την αναφορά σε κεντρικές θεωρίες 

περί δικαιοσύνης και ισότητας. Κεντρικό επομένως στην εργασία τίθεται το ερώτημα:  

Ποιες είναι ακριβώς οι ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή, με άλλα λόγια, 

πού πρέπει να εστιάζει η δικαιοσύνη, προκειμένου να αποκαταστήσει τις υπάρχουσες 

ανισότητες  έτσι ώστε  να αποδοθεί   κοινωνική δικαιοσύνη: 

 Στη δίκαιη κατανομή των πρωταρχικών αγαθών, ως μέσα που προάγουν την 

υγεία; 
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 Στην ακριβοδίκαιη ισότητα των ευκαιριών, που είναι διαθέσιμες στους 

ανθρώπους και επηρεάζουν την υγεία;          ή 

 Στην ακριβοδίκαιη ισότητα της άσκησης των ικανοτήτων μέσω της 

διεύρυνσης της ελευθερίας,  για να έχουν οι άνθρωποι τις δυνατότητες να 

επιτυγχάνουν καλή υγεία; 

 Ή μήπως σε μια σύνθεση και από τις τρεις προσεγγίσεις, που θα μπορούσε να 

δώσει μια πρόταση στις βιοηθικά προσανατολισμένες πολιτικές παρεμβάσεων  

για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία;  

     Με κεντρικό το παραπάνω ερώτημα, και αφού τεθούν μια σειρά από εμπειρικά 

δεδομένα για τη διαδρομή και καθιέρωση του όρου «ανισότητες στην υγεία των 

πληθυσμών» στις ιατρικές και βιοϊατρικές επιστήμες και τις πολιτικές υγείας των 

πληθυσμών, δεδομένα που καταδεικνύουν ότι παρά τις συναφείς  εκθέσεις και 

πολιτικές πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών για την αντιμετώπισή τους, οι  

ανισότητες και άδικες ανισότητες στην υγεία συνεχίζουν αυξανόμενες, η εργασία θα 

εξειδικευθεί στα παρακάτω ειδικότερα υποερωτήματα και βιοηθικά διλήμματα, που 

εγείρονται αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών και παρεμβάσεων στην υγεία και 

ειδικά στις παρεμβάσεις δημόσιας υγείας:  

 Πότε οι ανισότητες στην υγεία είναι άδικες ανισότητες; 

 Οι ανισότητες που προκύπτουν από ατομικές συμπεριφορές είναι ηθικά 

προβληματικές; 

 Οι βιολογικές ανισότητες είναι άδικες ανισότητες; 

 Ισότητα ως προς τι; 

 Ισότητα μεταξύ ατόμων ή ομάδων; 

 Πως είναι εφικτή η επίτευξη δίκαιης ισότητας στην υγεία, με δεδομένο, 

ότι οι διαθέσιμοι για την υγεία πόροι είναι περιορισμένοι; 

 Προβλήματα ανισότητας και διάκρισης, που προκύπτουν  από τον συνήθη 

στα οικονομικά της υγείας υπολογισμό κόστους- αποτελεσματικότητας, 

όπως προβλήματα διανομής: 

                  α) Το πρόβλημα της προτεραιότητας  

                  β) Το πρόβλημα της συγκέντρωσης 

                  γ) Το πρόβλημα των καλύτερων  αποτελεσμάτων έναντι των 

                    ακριβοδίκαιων ευκαιριών 
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     Με ειδικότερη αναφορά σε τρεις θεωρίες δικαιοσύνης και ισότητας, που θα 

αποτελέσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της διερεύνησής μας, συγκεκριμένα στη 

θεωρητική προσέγγιση της ισότητας σε πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά (John Rawls), 

της ισότητας στην ακριβοδίκαιη ισότητα ευκαιριών (Norman Daniels) και της 

ισότητας  ευημερίας/ισότητα στην άσκηση ικανοτήτων (Amartya Sen), μεθοδολογικά 

το κεντρικό μας ερώτημα θα συζητηθεί με μελέτη περίπτωσης τις ανισότητες στις 

πολιτικές προαγωγής στοματικής υγείας σε παιδιά. Και τούτο για τρεις μείζονες 

λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η κεντρική θέση της προαγωγής της υγείας, ως στόχου 

της δημόσιας υγείας, προκειμένου για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία καθώς 

κατευθύνει τη δράση της προς όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την υγεία και 

εκτός από τη στενή συνεργασία των υπηρεσιών υγείας, προϋποθέτει και τη συμβολή 

όλων των φορέων που σχετίζονται με τους ευρύτερους αυτούς παράγοντες. Ο 

δεύτερος λόγος είναι η παγκόσμιας έκτασης βαρύνουσα επίδραση στις ανισότητες 

στην υγεία ειδικότερα της προαγωγής της στοματικής υγείας, με ειδικότερη αναφορά 

στην τερηδόνα, καθώς η οδοντική τερηδόνα είναι κατάσταση με μείζονα αντίκτυπο 

στη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ο τρίτος λόγος είναι ο  σημαίνων για την 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία ρόλος της προαγωγής της υγείας 

ειδικότερα στα παιδιά, καθώς ανήκουν στις πιο ευάλωτες στις επιδράσεις των 

ανισοτήτων ομάδες των πληθυσμών αλλά αντιπροσωπεύουν και το μέλλον του 

κόσμου.  

     Αντικείμενο της μελέτης μας θα αποτελέσει το «βασισμένο στο πλαίσιο 

προαγωγής υγείας, όπως ορίζεται στον «Χάρτη της Ottawa»» (Shaw et al., 2009, σελ. 

132), εθνικό πρόγραμμα καταγραφής στοματικής υγείας παιδιών στη Σκωτία, γνωστό 

ως “Childsmile”. Βασική πηγή της ανάπτυξης του θέματός μας είναι το κείμενο των 

David Shaw, Lorna Macpherson και David Conway με τον τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας 

κοινωνικά προσδιορισμένες οδοντικές ανισότητες: ηθικές όψεις του “Childsmile”, 

του Εθνικού Προγράμματος Καταγραφής της Στοματικής Υγείας Παιδιών στη  

Σκωτία» (2009). Το εν λόγω κείμενο αναλύει τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται στο 

“Childsmile”,  πρόγραμμα  με στόχο τη βελτίωση της στοματικής υγείας των παιδιών 

και τη μείωση των οδοντικών ανισοτήτων μέσα από ένα συνδυασμό στοχευμένων και 

καθολικών παρεμβάσεων. Το κείμενο διερευνά κριτικά τις θεωρητικές πτυχές και τις 

ηθικές αποφάσεις που εμπλέκονται κατά την αντιμετώπιση των συνδεόμενων με 

κοινωνικούς προσδιοριστές ανισοτήτων στην υγεία, με απώτερο σκοπό την 

αξιολόγηση των  πολιτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην υγεία και 
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γνώμονα πάντα  την μείωση των ανισοτήτων και υπό την έννοια αυτή αποτελεί  πεδίο 

επεξεργασίας και συγκρότησης των συμπερασμάτων της εργασίας.   

             

2. Κεφάλαιο Δεύτερο: Για την ιστορική διαδρομή  και καθιέρωση του όρου 

«ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών» στις ιατρικές και  βιοϊατρικές 

επιστήμες  και στις πολιτικές για την υγεία των πληθυσμών 

    Ένας καλός τρόπος για την κατανόηση της σημασίας των κοινωνικών  

προσδιοριστών της υγείας καθώς και των βιοηθικών ζητημάτων που προκύπτουν 

κατά  τις παρεμβάσεις στις πολιτικές υγείας για τη μείωση των ανισοτήτων με βάση 

τους κοινωνικούς προσδιοριστές είναι τα στοιχεία της εμπειρικής έρευνας.  

 2.1. Εισαγωγικά στοιχεία  

     Ο γιατρός και ανθρωπολόγος Rudolf Virchow συνέβαλε σημαντικά στην 

κοινωνική μελέτη της έννοιας της νόσου. Τον 19
ο
 

 
αιώνα  δημοσίευσε  Έκθεση 

ορόσημο για την επιδημία τύφου στην Άνω Σιλεσία  (“Report on the Typhus 

Epidemic in Upper Silesia”). Ο Virchow, χωρίς να παραβλέπει την ιατρική αιτία της 

νόσου, επισημαίνει ότι τέτοια επιδημία ήταν δυνατή μόνο κάτω από τις 

συγκεκριμένες συνθήκες της φτώχειας και της υπανάπτυξης, καθώς στην χώρα εκείνη 

την περίοδο καταγράφονται πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, και 

μόνο αν άλλαζαν αυτές οι συνθήκες η επιδημία δεν θα επαναλαμβανόταν 

(Virchow,1848). 

     Εκ των κορυφαίων μορφών της επιστήμης της επιδημιολογίας τον 20
ο
 αιώνα, ο 

Mervyn Susser, με παγκόσμια επιρροή στις βάσεις, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής 

επιδημιολογίας, της επιδημιολογίας της πορείας της ζωής (life-course epidemiology), 

της γενετικής επιδημιολογίας και της παγκόσμιας υγείας, με έμφαση στην επιδημία 

HIV/AIDS, από την έναρξη ήδη της σταδιοδρομίας του, τόνισε τις αλληλεξαρτήσεις 

μεταξύ της υγείας του πληθυσμού, της νόσου και της κοινωνικής αδικίας  

(Ασπραδάκη, Φιλαλήθης, 2017). Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, στην 

Νότια Αφρική του συστήματος απαρτχάιντ  (φυλετικού διαχωρισμού), μαζί με τη 

Zenatein, συνάδελφο, σύζυγο και σύντροφο  στις πνευματικές/ακαδημαϊκές 

αναζητήσεις του, ανοίγουν κλινική και παρέχουν ιατρική φροντίδα σε 80.000 

«Αφρικανούς» και «Έγχρωμους» ανθρώπους στην περιφέρεια της πόλης Alexandra 

στο Johannesburg, για τη ζωή και την υγεία των οποίων το σύστημα του απαρτχάιντ  

αδιαφορεί. Το 1955 δημοσίευσαν  μία από τις πρώτες μελέτες κοινοτικής υγείας σε 

τέτοιο περιβάλλον διαχωρισμών μεταξύ των ανθρώπων (Susser et al., 1955). Κλασική 
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ήταν η συμβολή τους στις πρωτοποριακές μελέτες των κοινωνικών ανισοτήτων στην 

υγεία της βρετανικής παράδοσης από τον William Farr του 19
ου

 αιώνα  με τη μελέτη 

τους που δημοσιεύτηκε το 1962 για το πολιτιστικό επίπεδο ως συντελεστή 

εκδήλωσης πεπτικού έλκους ( Susser, Stein, 1962).         

     Ο Julian Tudor Hart δημοσιεύει το 1971 ένα σημαντικό άρθρο  με τίτλο ‘The 

inverse care law”, όπου καταγράφει  τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία σε σχέση 

με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τον “Inverse care law”,  η 

διαθεσιμότητα της καλής ιατρικής φροντίδας τείνει να ποικίλει αντίστροφα με τις 

ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Σε περιοχές με υψηλό δείκτη 

νοσηρότητας και θνησιμότητας, οι ιατροί έχουν περισσότερο φόρτο εργασίας, 

μακρύτερες λίστες αναμονής ιατρικών υπηρεσιών, λιγότερα νοσοκομεία με ανεπαρκή 

εξοπλισμό και παροχή ανεπαρκών υπηρεσιών υγείας. Ο Hart καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η δύναμη που δημιουργεί και διατηρεί αυτό τον νόμο είναι η δύναμη 

της αγοράς. Όσο περισσότερο οι υπηρεσίες υγείας  κινούνται από τη δύναμη της 

αγοράς, τόσο η ανακατανομή της φροντίδας θα απομακρύνεται από τη φυσική της 

κατανομή και αυτού του είδους η παρέμβαση θα είναι αναποτελεσματική και 

πολιτικά ασταθής, χωρίς να υπάρξουν ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές (Hart, 1971, 

σελ. 412). 

     Ο γιατρός και  ιστορικός της δημογραφίας Thomas McKeown διεξήγαγε μια σειρά 

από έρευνες στο πλαίσιο του νεοσύστατου τότε κλάδου της ιστορικής δημογραφίας, 

οι οποίες δημοσιεύονται  από το 1950 έως το 1980, όπου αναλύει τα αίτια της 

απότομης αύξησης του πληθυσμού στον βιομηχανοποιημένο κόσμο από τα τέλη του 

1770 μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα.  Η γνωστή ως «θέση  McKeown» 

(“McKeown thesis”) άποψη υποστηρίζει ότι η δραματική αύξηση του πληθυσμού 

οφειλόταν στη μείωση της θνησιμότητας από μολυσματικές ασθένειες, που μάστιζαν 

τον κόσμο εκείνη την περίοδο, λόγω βελτίωσης, των ευρύτερων οικονομικών και 

κοινωνικών συνθηκών, στις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι. Άλλοι παράγοντες, όπως  η 

πρόοδος της ιατρικής επιστήμης έπαιξαν πολύ μικρό ρόλο σ’ αυτή την πληθυσμιακή 

έκρηξη. Η θέση του McKeown προκαλεί πολλές αντιδράσεις και απορρίπτεται στις 

αρχές του 1980. Όμως ο προβληματισμός που θέτει κατά βάση παραμένει, κατά 

πολλούς ακόμη και σήμερα επίκαιρος, με ερωτήματα όπως: ποιοι είναι οι 

σημαντικότεροι προσδιοριστές των σταθερότυπων  νοσηρότητας και θνησιμότητας σε 

μια κοινωνία; πως θα έπρεπε οι επαγγελματίες υγείας να επικεντρώνουν πιο 

αποτελεσματικά τις προσπάθειές τους, ώστε η οργάνωση της δημόσιας υγείας να έχει 
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καλύτερα αποτελέσματα; οι σκοποί της δημόσιας υγείας υπηρετούνται καλύτερα, 

τελικά, με στοχευμένες παρεμβάσεις ή με ευρείας βάσης προσπάθειες αναδιανομής  

των κοινωνικών, πολιτικών πόρων που προσδιορίζουν  την υγεία των πληθυσμών;   

(Colgrove, 2002). 

 

2.2. Η Έκθεση «Ανισότητες στην υγεία» («Έκθεση Black»)   

     Σταθμό στην επιδημιολογική έρευνα για τη συστηματική μελέτη των ανισοτήτων 

στην υγεία αποτελεί η έκθεση «Ανισότητες στην υγεία», γνωστή ως «Έκθεση Black» 

(“Black Report”), η οποία επιχείρησε μια πρώτη συστηματική καταγραφή και 

επεξεργασία των ανισοτήτων της υγείας στην Μ. Βρετανία. Η Έκθεση συντάχθηκε 

από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με πρόεδρο τον Sir Douglas Black, που ορίστηκε  

από το Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας και δημοσιεύθηκε το 1980. Η 

επιτροπή που συνέταξε την Έκθεση μετά την διαχρονική επεξεργασία στοιχείων και 

δεδομένων και την ανάλυση των σχέσεων  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων με 

τους δείκτες της υγείας αλλά και άλλων δημογραφικών και κοινωνικών στοιχείων, 

όπως επαγγελματική βαθμίδα, φύλο, φυλή εθνικότητα,  κατέδειξε  ότι η νοσηρότητα 

και η θνησιμότητα κατανέμονται άνισα στον πληθυσμό της Βρετανίας και οι 

ανισότητες αυτές αντί να μειώνονται, διευρύνονται παρά την ανάπτυξη του κράτους 

πρόνοιας και την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το 

1948.  

     Ειδικότερα, η Έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χαμηλότερες 

επαγγελματικές τάξεις έχουν μεγαλύτερους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας 

σε σχέση με τις ανώτερες επαγγελματικές τάξεις σε όλες τις ηλικίες και στα δύο 

φύλα. Οι ταξικές διαφορές στη θνησιμότητα είναι ένα χαρακτηριστικό, που 

παρατηρείται σ’ όλα τα στάδια της ανθρώπινης ζωής,  τη γέννηση,  το πρώτο έτος της 

ζωής, την παιδική, εφηβική και την ενήλικη ζωή. Το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης μας 

παρέχει μια χρήσιμη σύνοψη των συσσωρευτικών επιπτώσεων αυτών των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (The Black 

Report, 1980, κεφ 4, παρ.2.22).  Μία επιπλέον σημαντική διαφορά που καταγράφηκε 

είναι η μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας και κυρίως της πρόληψης από τα 

άτομα που ανήκαν στις ανώτερες επαγγελματικές τάξεις.  

     Η επιτροπή, εκτός από τη συστηματική καταγραφή και μελέτη επιχείρησε και την 

εξήγηση των ανισοτήτων στην υγεία με την ανάπτυξη των παρακάτω τεσσάρων 

θεωρητικών προσεγγίσεων: 
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 “Η τεχνητή ερμηνεία”, σύμφωνα με την οποία στην ανάλυση της σχέσης 

μεταξύ υγείας και κοινωνικής τάξης δίνεται έμφαση στην « τεχνητή φύση» 

των σχετιζόμενων μεταβλητών:  οι διαφορές που παρατηρούνται στην υγεία 

είναι αποτέλεσμα προβλημάτων μέτρησης τόσο των δεικτών υγείας όσο και 

των κοινωνικών παραμέτρων, κυρίως λόγω αλλαγής τις τελευταίες δεκαετίες 

της κατανομής του πληθυσμού μεταξύ των τάξεων  και ιδιαίτερα στην μείωση 

της κατώτερης επαγγελματικής τάξης, τους χειρώνακτες.  

  «Φυσική και κοινωνική  επιλογή», η οποία ουσιαστικά αντιμετωπίζει 

αντεστραμμένα το ζήτημα της ανισότητας. Η υγεία και όχι η τάξη αποτελεί  

τον  σημαντικότερο παράγοντα ερμηνείας των ανισοτήτων. Όσοι είναι υγιείς 

καταφέρνουν να ανελίσσονται κοινωνικά και ταξικά και μ’ αυτή την έννοια 

ερμηνεύεται η κοινωνική ανισότητα.  

 «Υλιστικές ή δομικές εξηγήσεις», που ερμηνεύουν τις ανισότητες ως 

αποτέλεσμα της άνισης κατανομής του πλούτου. Η υγεία των εργαζομένων 

εξαρτάται από το σύστημα παραγωγής κάθε χώρας. Ο καπιταλισμός είναι ένα 

σύστημα οικονομίας, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. 

Το εισόδημα, η απασχόληση, η κατοικία και οι συνθήκες εργασίας 

καθορίζουν το επίπεδο υγείας.  Η οικονομική τάξη  και υγεία είναι άμεσα 

συνυφασμένα. Η υλιστική εκδοχή  αποτελεί την πλέον αποδεκτή ερμηνεία, 

διότι η φτώχεια έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες, ως ο κυριότερος 

παράγοντας της κακής υγείας. 

 «Πολιτισμικές/συμπεριφορικές εξηγήσεις», που θεωρούν ότι οι ασθένειες 

είναι αποτέλεσμα του τρόπου, που επιλέγει να ζει κάποιος , ο οποίος όμως, 

σύμφωνα με πολλούς είναι άμεσα συνυφασμένος με την κοινωνική τάξη. Μ’ 

αυτό τον τρόπο ερμηνεύεται η κοινωνική ανισότητα (The Black report, 1980, 

κεφ. 6) 

 

2.3. Οι ‘Whitehall’ μελέτες 

     Πολύ σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας αποτελούν  οι 

‘Whitehall’ μελέτες, που διεξήχθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία από το τμήμα Ιατρικής 

Στατιστικής και Επιδημιολογίας στο “London School of Hygiene and Tropical 

Medicine” με υπεύθυνο τον γιατρό και επιδημιολόγο Sir Michael Marmot.  
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     Κατά την ‘Whitehall study I”, σημαντική υπήρξε η διαχρονική μελέτη που 

ξεκίνησε το 1967, διήρκησε 7,5 χρόνια και κατά την οποία  εξετάστηκαν 17530 

δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονταν στο Λονδίνο με σκοπό τη διερεύνηση της 

σχέσης βαθμίδας απασχόλησης, παραγόντων κινδύνου στεφανιαίας νόσου και 

θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο  (Marmot et al., 1978).  

     Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν μια έκπληξη. Όλοι πίστευαν, ότι όσο 

υψηλότερα βρίσκεται κάποιος στην επαγγελματική ιεραρχία, λόγω μεγαλύτερων 

ευθυνών, άρα και άγχους, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο θα διέτρεχε για στεφανιαία νόσο. 

Αντίθετα, τα αποτελέσματα  κατέδειξαν, ότι τα  άτομα από τις πλέον  χαμηλές  

επαγγελματικές βαθμίδες είχαν 3-6  φορές  μεγαλύτερο δείκτη θνησιμότητας από τα 

άτομα της ανώτατης επαγγελματικής βαθμίδας. Η χαμηλότερη επαγγελματική 

βαθμίδα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με μεγαλύτερη έκθεση  σε όλους τους παράγοντες 

κινδύνου της νόσου και τις επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως κάπνισμα, παχυσαρκία, 

έλλειψη σωματικής άσκησης, υψηλή αρτηριακή πίεση κλπ.  Ελέγχοντας αυτούς τους 

παράγοντες κινδύνου, ο δείκτης θνησιμότητας εξακολούθησε να είναι μεγαλύτερος 

για τα άτομα που βρίσκονταν χαμηλά στην επαγγελματική ιεραρχία, γεγονός που 

οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι  οι παράγοντες κινδύνου και οι συμπεριφορές υγείας 

από μόνοι τους δεν αποτελούν την μοναδική αιτία των διαφορών μεταξύ των 

βαθμίδων στους θανάτους από στεφανιαία νόσο και στο ότι η καλύτερη κατανόηση 

των λόγων της κατά κοινωνική τάξη διαφοροποίησης της νόσου  θα βοηθήσει στην 

προστασία των ομάδων, που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο (Marmot et al., 1978, σελ. 

249).   

      Καθώς η πρώτη Whitehall μελέτη κατέστησε σαφές ότι οι ανισότητες στην υγεία 

δεν περιορίζονταν στις συνέπειες της φτώχειας για την υγεία, το ερώτημα προς 

διερεύνηση ήταν, γιατί να υπάρχει κοινωνική διαβάθμιση στη νόσο σε ανθρώπους 

πάνω από το κατώφλι της φτώχειας (Marmot, Brunner, 2005, σελ. 251).          

      Η “Whitehall study II” διεξήχθη από το 1985 έως το 1988, κατά τη διάρκεια της 

οποίας εξετάστηκαν 10.308 δημόσιοι υπάλληλοι ηλικίας 35-55, εκ των οποίων τα 2/3 

ήταν άνδρες και το 1/3 γυναίκες. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των 

κοινωνικών και επαγγελματικών επιρροών στην υγεία και την ασθένεια, θέμα που 

παρέμεινε κεντρικό είκοσι χρόνια μετά την πρώτη μελέτη.  Η έρευνα περιελάμβανε 

κλινική εξέταση και ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης της υγείας των ερωτηθέντων.  

Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας εξετάστηκαν ταυτόχρονα από κοινωνικές, 

ψυχολογικές και βιοϊατρικές παραμέτρους με σκοπό την παραγωγή στοιχείων για τη 
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σημασία των ευρύτερων καθοριστικών παραγόντων της υγείας που ενδιαφέρουν ένα 

μεγάλο κοινό μέσα και έξω από την ιατρική έρευνα. Αυτό έγινε εφικτό, λόγω δύο 

σημαντικών στοιχείων αυτής της μελέτης, πρώτον από το εύρος των πληροφοριών 

που συλλέχθηκαν τα οποία  προήλθαν από τη διεπιστημονική προσέγγιση και 

δεύτερον από την αφοσίωση των συμμετεχόντων, οι οποίοι, με βάση τις γραπτές 

παρατηρήσεις τους, θεωρούσαν, ότι συνέβαλαν σημαντικά στη δημόσια υγεία. Τα 

αποτελέσματα  της μελέτης επιβεβαίωσαν την αντίστροφη σχέση της 

κοινωνικοοικονομικής θέσης και της στεφανιαίας νόσου, του διαβήτη και του 

μεταβολικού συνδρόμου (Marmot, Brunner, 2005). 

      Η “Whitehall study ΙΙ” απέδειξε την κοινωνική διαστρωμάτωση της υγείας για 

μεγάλο αριθμό νοσημάτων αλλά βοήθησε και στην κατανόηση των αιτιών της.  Όμως 

ο ίδιος ο Marmot αναφέρει ότι η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει μειονεκτήματα, 

όπως η αναφορά της έρευνας σε δημόσιους υπαλλήλους, όπου  η επαγγελματική 

ιεραρχία είναι άκαμπτη και οι συνθήκες που επικρατούν  στο εργασιακό περιβάλλον  

δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πολυμορφίας των επαγγελματικών σχέσεων. Επίσης 

η μελέτη έχει δημογραφικά στοιχεία, που αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση της δημόσιας 

διοίκησης στα μέσα του 1980.  Ο αριθμός των γυναικών είναι μικρός και είναι κατά 

κύριο λόγο υπάλληλοι γραφείων, δεν υπάρχουν άτομα από εθνικές μειονότητες στις 

ανώτερες επαγγελματικές βαθμίδες  και απουσιάζουν από την μελέτη οι  χειρώνακτες 

εργαζόμενοι (στο ίδιο). 

 

2.4. Δίκαιη ισότητα στην υγεία και Margaret Whitehead 

     Κλασσική είναι η συμβολή της Margaret Whitehead στην εννοιολογική 

επεξεργασία της έννοιας της άδικης ανισότητας στην υγεία συγκριτικά με τις 

διαφορές στην υγεία ή διακυμάνσεις στην υγεία και τις ανισότητες στην υγεία 

(Whitehead, 1991). Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιασμού πολιτικών υγείας του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ στην Ευρώπη (Whitehead, 1991) επισημαίνει ότι 

ουσιαστικά  η επίτευξη πολλών άλλων στόχων στηρίζεται  στην  έννοια της άδικης 

ανισότητας και εξετάζει τα ερωτήματα:  Τι πραγματικά σημαίνει άδικη ανισότητα 

στην υγεία: άδικη ανισότητα στο επίπεδο και την ποιότητα υγείας διαφορετικών 

ομάδων στον πληθυσμό ή στην παροχή και τη διανομή των υπηρεσιών υγείας χωρίς 

να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα δυο;  Συγκεκριμένα, εν μέσω μεγάλων διαφορών 

στην υγεία των ανθρώπων στην Ευρώπη, κατά την Whitehead, σε κάθε χώρα της 

Ευρώπης και σε κάθε είδος πολιτικού και κοινωνικού συστήματος, διαπιστώθηκαν 
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διαφορές στην υγεία μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και 

μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών  της ίδιας χώρας.  Σαφείς ήταν οι 

ενδείξεις ότι οι ομάδες που μειονεκτούν  πεθαίνουν σε νεαρότερη  ηλικία από τις 

περισσότερο ευνοημένες ομάδες. Μεγάλες διαφορές στο δείκτη θνησιμότητας 

παρατηρήθηκαν μεταξύ αστικών και αγροτικών πληθυσμών αλλά  και μεταξύ 

διαφορετικών  περιοχών της ίδιας χώρας (1991, σελ. 218).  Όμως μεγάλες διαφορές 

παρατηρήθηκαν και στην εμπειρία της ασθένειας : οι μειονεκτούσες ομάδες όχι μόνο 

φέρουν βαρύτερο φορτίο νοσηρότητας αλλά και εμφανίζουν χρόνια νοσήματα και 

αναπηρίες σε νεαρότερες ηλικίες.  Σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν, όσον αφορά 

την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις οποίες, 

αυτοί που  χρειάζονται περισσότερο την  ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης 

και της προληπτικής φροντίδας, είναι  λιγότερο πιθανό να λάβουν υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης (στο ίδιο).   

     Όμως, όλες οι διαφορές ή διακυμάνσεις στην υγεία δεν μπορούν να περιγραφούν, 

σύμφωνα με την Whitehead, ως άδικες ανισότητες: ο όρος άδικη ανισότητα  έχει  

ηθική διάσταση και αναφέρεται στις διαφορές που είναι περιττές και δυνάμενες να 

αποφευχθούν  αλλά συγχρόνως θεωρούνται μη ακριβοδίκαιες   και άδικες .  

     Σε αντιπαραβολή, ο όρος ανισότητα στην υγεία, χρησιμοποιείται, επισημαίνει η 

Whitehead, σε ορισμένες χώρες για «συστηματικές, δυνάμενες να αποφευχθούν και 

σημαντικές διαφορές», με χαρακτηριστική όμως ασάφεια, καθώς άλλοι τον 

χρησιμοποιούν με μια αίσθηση ελλείψεως ακριβοδικίας  ενώ άλλοι του προσδίδουν 

καθαρώς μαθηματική έννοια, με αξιοσημείωτο και το πρόβλημα στην απόδοση σε 

ορισμένες γλώσσες, που μια λέξη καλύπτει και τα δυο και το inequality (ανισότητα) 

και to inequity (άδικη ανισότητα), με αποτέλεσμα, ο ΠΟΥ προς αποφυγή της 

σύγχυσης να επιλέγει τους όρους equity (δίκαιη ισότητα) και inequity (άδικη 

ανισότητα) για το κείμενο του “European Health for All Strategy” (Whitehead, 1991, 

σελ. 219).         

     Ειδικότερα, παρά το ότι, κατά την Whitehead, για τον ορισμό συγκεκριμένης 

κατάστασης ως άδικης πρέπει  να μελετηθεί η αιτία της και να κριθεί, ως μη 

ακριβοδίκαιη  στα πλαίσια της λειτουργίας της υπόλοιπης κοινωνίας, και παρά το ότι  

και η κατηγοριοποίηση των διαφορών σε αναπόφευκτες και περιττές  και μη 

ακριβοδίκαιες  ποικίλλει από χώρα σε χώρα και από  χρονική περίοδο σε χρονική 

περίοδο, προβαίνει όμως η Whitehead σε εντοπισμό επτά προσδιοριστών υγείας που, 

κατά την πρότασή της, στοιχειοθετούν προσπάθειες κατηγοριοποίησης:  
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      1. Φυσικοί, βιολογικοί παράγοντες, 2. επιβλαβείς συμπεριφορές υγείας, που είναι 

αποκλειστικά αποτέλεσμα επιλογής,  3. το παροδικό πλεονέκτημα μιας ομάδας στη 

υιοθέτηση πρώτης μιας συμπεριφοράς προαγωγής υγείας σε σχέση με άλλες ομάδες, 

που έχουν την ίδια ευκαιρία (οι 3 ως άνω κατηγορίες κανονικά δεν αποτελούν άδικες 

ανισότητες στην υγεία), 4. υιοθέτηση επιβλαβών συμπεριφορών υγείας, όταν οι 

επιλογές είναι αυστηρά περιορισμένες, 5.  έκθεση σε ανθυγιεινές και αγχωτικές 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, 6. ανεπαρκής πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 

υγείας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες  και, τέλος 7.  φυσική επιλογή ή σχετιζόμενη με 

την υγεία κοινωνική κινητικότητα, σύμφωνα με την οποία, τα ασθενή άτομα 

κατέρχονται συνήθως στην κοινωνική κλίμακα (Whitehead, σελ. 219).   

      

2.5. Η Έκθεση «Κλείνοντας το χάσμα σε μια γενιά. Δίκαιη ισότητα στην υγεία μέσω 

δράσης στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας»   

      Στο πνεύμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο ΠΟΥ συγκροτεί το 2005 την Επιτροπή  

για τους Κοινωνικούς Προσδιοριστές της Υγείας, η οποία  καλεί τον ΠΟΥ και όλες 

τις κυβερνήσεις να ηγηθούν παγκόσμιας δράσης για τους κοινωνικούς προσδιοριστές 

της υγείας με στόχο την επίτευξη δίκαιης ισότητας. Το 2008 συντάσσει  μια τελική 

Έκθεση με τίτλο «Κλείνοντας το χάσμα σε μια γενιά. Δίκαιη ισότητα στην υγεία μέσω 

δράσης στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας». Υπό την προεδρία του Sir 

Michael Marmot, η Επιτροπή ανέλαβε να συλλέξει,  να αντιπαραβάλλει και να 

συνθέσει τεκμηρίωση  από όλο τον κόσμο για τους κοινωνικούς προσδιοριστές της 

υγείας και την επίπτωσή τους στην άδικη ανισότητα  στην υγεία και να διατυπώσει 

συστάσεις για δράσεις αντιμετώπισης αυτής της άδικης ανισότητας (Commission on 

Social Determinants of Health, 2008, σελ. vii).  

     Η Επιτροπή κατέγραψε πολλά σημαντικά στοιχεία, για την κοινωνική διαβάθμιση 

της υγείας. Το προσδόκιμο ζωής των ιθαγενών Αυστραλών είναι πολύ μικρότερο από 

το προσδόκιμο επιβίωσης των υπόλοιπων Αυστραλών και στα δύο φύλα. Στην 

Ευρώπη ο κίνδυνος θανάτου για τους μεσήλικες από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα είναι 25%- 50% και 150% μεγαλύτερος από τα 

ανώτερα στρώματα. Το 80% των  ασθενών με διαβήτη ζουν στις χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος χώρες. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις  είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου παγκοσμίως. Πάνω από το 80% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα 

εμφανίζονται σε  χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (Commission on Social 

Determinants of Health, 2008, σελ 30).  
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     Η Επιτροπή επισήμανε ότι η άνιση κατανομή των εμπειριών που καταστρέφουν 

την υγεία δεν αποτελεί «φυσικό» φαινόμενο αλλά είναι αποτέλεσμα «τοξικού 

συνδυασμού» κακών κοινωνικών πολιτικών, μη ακριβοδίκαιων οικονομικών 

διευθετήσεων  και κακής πολιτικής, ενώ η αύξηση από μόνη της,  χωρίς κατάλληλες 

κοινωνικές πολιτικές για διασφάλιση εύλογης ακριβοδικίας στην κατανομή των 

ωφελειών της,  προσφέρει λίγο στην άδικη ανισότητα στην υγεία (Commission on 

Social Determinants of Health, 2008, σελ. 1). Οι συστάσεις της Επιτροπής 

περιελάμβαναν: 1. την βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης, δηλαδή των 

συνθηκών στις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν εργάζονται και 

πεθαίνουν, 2. την αντιμετώπιση της άδικης κατανομής δύναμης, χρημάτων και 

πόρων, ήτοι των διαρθρωτικών παραγόντων της καθημερινότητας σε παγκόσμιο, 

εθνικό και τοπικό επίπεδο, και 3.  τη μέτρηση και κατανόηση του προβλήματος και 

την αξιολόγηση της επίπτωσης της  δράσης  ανάπτυξης εργατικού δυναμικού με 

εκπαίδευση στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας καθώς και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά μ’ αυτούς (στο ίδιο σελ. 2-23).  

     Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η επίδρασή τους στην ζωή των ανθρώπων  

ως παράγοντες που καθορίζουν την πιθανότητα που έχει ένα άτομο να νοσήσει καθώς 

και  τη δυνατότητα να προλάβει αλλά και να θεραπεύσει τη νόσο του, μελετώνται 

ειδικότερα από την Επιτροπή για τους Κοινωνικούς Προσδιοριστές της Υγείας 

(Commission on Social Determinants of Health), η οποία διατυπώνει τα πορίσματα 

της το 2008 στην  τελική της Έκθεση: «Κλείνοντας το χάσμα σε μια γενιά. Δίκαιη 

ισότητα στην υγεία μέσω δράσης στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας». 

Κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας ορίζονται, οι συνθήκες μέσα στις οποίες οι 

άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν, εργάζονται και γερνούν καθώς και τα 

συστήματα υγείας, που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των ασθενειών (WHO, 

2018d, σελ.1). Οι συνθήκες αυτές δημιουργούνται από κοινωνικο-οικονομικο-

πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες διαμορφώνουν την κοινωνική ιεραρχία, σύμφωνα με 

την οποία οι πληθυσμοί οργανώνονται ανάλογα με το εισόδημα, την εκπαίδευση, τo 

επάγγελμα, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα και διάφορους άλλους παράγοντες με 

την κοινωνική θέση να καθορίζει τελικά τις συνθήκες που διαβιώνουν οι άνθρωποι 

και κατά συνέπεια την υγεία τους (WHO, 2018d, σελ.1). 

   Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής για τους Κοινωνικούς Προσδιοριστές της 

Υγείας του ΠΟΥ,  η κατανομή της υγείας εντός των χωρών ακολουθεί την κοινωνική 

διαστρωμάτωση: οι πιο φτωχοί άνθρωποι έχουν  υψηλά επίπεδα νόσησης και 
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πρόωρης θνησιμότητας, ενώ όσο χαμηλότερη είναι η κοινωνικοοικονομική θέση 

κάποιου, τόσο χειρότερη είναι η υγεία του (Commission on Social Determinants of 

Health, 2008, σελ. viii).  

     Ειδικότερα, «η κοινωνική διαστρωμάτωση στην υγεία σημαίνει, ότι άδικες 

ανισότητες στην υγεία επηρεάζουν τους πάντες», αποτελώντας παγκόσμιο φαινόμενο 

που περιλαμβάνει παραμέτρους, όπως εισόδημα, πλούτο, εκπαίδευση, εργασία, φύλο, 

εθνικότητα και περιοχή της κατοικίας και έχει σαν συνέπεια οι περισσότεροι των 

ανθρώπων να έχουν χειρότερη υγεία και μικρότερο προσδόκιμο ζωής συγκριτικά με  

αυτούς, που είναι σε καλύτερη θέση (WHO, 2018d, σελ.1).  

    Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής, «όπου συστηματικές διαφορές στην υγεία 

κρίνονται ως δυνάμενες να αποφευχθούν με εύλογη δράση είναι, εντελώς απλά, μη 

ακριβοδίκαιες», τους δίνουμε την επιγραφή «άδικες ανισότητες υγείας» και η σωστή 

θέση τους, ως «τεράστιων δηλαδή και επανορθώσιμων  διαφορών στην υγεία μεταξύ 

και εντός των χωρών», είναι στα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης (Commission on 

Social Determinants of Health, 2008, σελ. viii). Η μείωσή τους είναι προστακτική 

ηθικής καθώς η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου, διότι 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι και κατά συνέπεια, την 

πιθανότητα να νοσήσουν ή  και να πεθάνουν πρόωρα, η δε κοινωνική αδικία 

σκοτώνει τους ανθρώπους (στο ίδιο).  

 

2.6. Η Έκθεση «Ακριβοδίκαιη κοινωνία,  ζωές με υγεία. Η Επιτροπή Marmot» 

     Τον Νοέμβριο του 2008, στη Μεγάλη Βρετανία το Υπουργείο Υγείας ζητά από 

τον καθηγητή Sir Michael Marmot να προεδρεύσει ανεξάρτητης Επιτροπής, 

προκειμένου για την εκπόνηση και την υποβολή πρότασης για τις πιο 

αποτελεσματικές, βασισμένες στην τεκμηρίωση στρατηγικές για τη μείωση των 

ανισοτήτων στην υγεία, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το έτος 2010 και μετά. Οι 

στρατηγικές θα συμπεριελάμβαναν πολιτικές και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών προσδιοριστών των ανισοτήτων στην υγεία.  

    Η τελική Έκθεση «Ακριβοδίκαιη κοινωνία, υγιεινές ζωές. Η Επιτροπή  Marmot» 

(“Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review”) δημοσιεύεται το 2010 (The 

Strategic Review of Health Inequalities in England post-2010, 2010). Μηνύματα-

κλειδιά της Έκθεσης αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: α).  Η μείωση των 

ανισοτήτων στην υγεία είναι θέμα ακριβοδικίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Για 
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παράδειγμα, στην Αγγλία, οι πολλοί άνθρωποι που κάθε χρόνο χάνουν στις μέρες μας 

πρόωρα τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των ανισοτήτων στην υγεία, θα είχαν 

διαφορετικά απολαύσει, συνολικά, μεταξύ 1.3 και 2.5 εκατομμυρίων επιπλέον χρόνια 

ζωής,  β),  Η κοινωνική διαβάθμιση στην υγεία απαιτεί δράση εστιασμένη στη 

μείωση της διαβάθμισης στην υγεία, γ). Το γεγονός ότι οι ανισότητες στην υγεία 

προκύπτουν από κοινωνικές ανισότητες, απαιτεί δράση για τη μείωση των 

ανισοτήτων εστιασμένη σε όλους τους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας, δ). Η 

μείωση της απότομης κλίσης της κοινωνικής διαβάθμισης στην υγεία απαιτεί οι 

δράσεις να είναι καθολικές, αλλά με κλίμακα και ένταση ανάλογη  του επιπέδου της 

μειονεξίας  ε). Η ωφέλεια της κοινωνίας από τη δράση για τη μείωση των ανισοτήτων 

στην υγεία συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα οικονομικά οφέλη με τη μείωση των 

απωλειών από ασθένειες που συσχετίζονται με τις ανισότητες στην υγεία, και πιο 

συγκεκριμένα, στις απώλειες παραγωγικότητας, μειωμένα φορολογικά έσοδα, 

υψηλότερες κοινωνικές παροχές και αυξημένα κόστη θεραπείας, στ). Η οικονομική 

ανάπτυξη δεν είναι το πιο σημαντικό μέτρο επιτυχίας της χώρας μας καθώς η 

ακριβοδίκαιη κατανομή της υγείας, του ευ ζην και της βιωσιμότητας είναι σημαντικοί 

κοινωνικοί στόχοι, η δε αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία και η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συμβαδίζουν (στο ίδιο).   

     Στα συμπεράσματά της η Έκθεση προτείνει για τη μείωση των ανισοτήτων στην 

υγεία, δράση σε έξι στόχους πολιτικής: - το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή κάθε 

παιδιού, - τη δυνατότητα όλων των παιδιών, των νεαρών ανθρώπων και των ενηλίκων 

να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητές τους και τον έλεγχο στις ζωές τους-, τη 

δημιουργία ακριβοδίκαιης απασχόλησης και καλής εργασίας για όλους-,- τη 

διασφάλιση υγιεινού επιπέδου ζωής για όλους-, τη δημιουργία και ανάπτυξη υγιεινών 

και βιώσιμων τόπων και κοινοτήτων- την ενίσχυση του ρόλου και του αντίκτυπου της 

πρόληψης της κακής υγείας. Τέλος, για την παροχή αυτών των στόχων πολιτικής η 

Έκθεση συνιστά  δράσεις τόσο από τη κεντρική αλλά και την τοπική κυβέρνηση, το 

NHS, τους τρίτους και τους ιδιωτικούς τομείς και από ομάδες στην κοινότητα, με  τις 

εθνικές πολιτικές να έχουν αποτέλεσμα μόνο με αποτελεσματικά τοπικά συστήματα 

παροχής με εστίαση στην δίκαιη ισότητα στην υγεία σε όλες τις πολιτικές και 

αποτελεσματική συμμετοχική λήψη απόφασης σε τοπικό επίπεδο με την ενδυνάμωση 

ατόμων και τοπικών κοινοτήτων (στο ίδιο).               
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2.7. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: άδικες ανισότητες στην υγεία: τα  «δέκα 

γεγονότα»    

    Το 2017 ο ΠΟΥ, σε μια επικαιροποίηση  των στοιχείων του για τις άδικες 

ανισότητες στην υγεία και τις αιτίες τους, επισημαίνει εκ νέου τη σημαντική 

επίδραση παραγόντων, όπως, η εκπαίδευση, η εργασία, το οικονομικό επίπεδο, το 

φύλο και η εθνικότητα στην υγεία μεμονωμένων ατόμων και διαφορετικών 

κοινωνικών ομάδων πληθυσμών σε όλες τις χώρες, είτε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού 

εισοδήματος (WHO, 2017).  

     Ειδικότερα, παραθέτει τα παρακάτω «δέκα  γεγονότα»: 1. οι άδικες ανισότητες 

στην υγεία είναι «συστηματικές διαφορές στα αποτελέσματα, που αφορούν την  

υγεία», δηλαδή «διαφορές στην κατάσταση της υγείας  ή στην κατανομή πόρων 

υγείας μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού», που εγείρονται από τις κοινωνικές 

συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν, εργάζονται και 

γερνούν, είναι μη ακριβοδίκαιες  και μπορούν να μειωθούν με το «σωστό μείγμα 

κυβερνητικών πολιτικών», 2. κάθε μέρα 16000 παιδιά πεθαίνουν πριν την ηλικία των 

5 ετών, αυτό συμβαίνει 14 φορές περισσότερο στην Υποσαχάρια Αφρική από τον 

υπόλοιπο κόσμο, 3. η μητρική θνησιμότητα είναι  δείκτης- κλειδί της άδικης 

ανισότητας στην υγεία: οι διαφορές είναι μεγάλες ανάμεσα στους πλούσιους και τους 

φτωχούς μέσα στην ίδια χώρα αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, όπως π.χ. 

στο Τσάντ, όπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής της κινδυνεύει από μητρική 

θνησιμότητα  μία ανά 16 γυναίκες όταν στη Σουηδία κινδυνεύει μία ανά 10000, 4. η 

φυματίωση είναι νόσος των φτωχών: 95% των θανάτων από φυματίωση συμβαίνουν 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως σε νεαρούς ενήλικες, 5. 87% των πρόωρων 

θανάτων από μη μεταδοτικά νοσήματα συμβαίνουν  στις χώρες με μεσαία και χαμηλά 

εισοδήματα, 6. Το προσδόκιμο ζωής   διαφέρει έως 34 έτη μεταξύ των διαφόρων 

χωρών. Στις χώρες με χαμηλό εισόδημα το προσδόκιμο είναι κατά μέσο όρο 62 έτη, 

όταν στις υψηλού εισοδήματος χώρες είναι  81 έτη, 7. άδικες ανισότητες στην υγεία 

υπάρχουν και εντός των χωρών: στις ΗΠΑ, οι Αφροαμερικανοί αποτελούν μόνο το 

13% του πληθυσμού,αλλά  αντιμετωπίζουν τις μισές σχεδόν νέες HIV λοιμώξεις, 8. 

Τεράστιες είναι οι  διαφοροποιήσεις στην υγεία  μέσα στην  ίδια πόλη: στη 

Γλασκώβη, το προσδόκιμο ζωής ανδρών κυμαίνεται από 66.2 χρόνια  στην περιοχή 

Ruchill και Possilpark έως 81,7 χρόνια  στην περιοχή Cathcart και Simsil. Στο 

Λονδίνο,  ταξιδεύοντας ανατολικά  του Westminster, κάθε στάση του μετρό 

αντιπροσωπεύει την απώλεια σχεδόν ενός έτους του προσδόκιμου ζωής  σύμφωνα με 
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τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου Υγείας του Λονδίνου, 9. Οι άδικες ανισότητες 

στην υγεία έχουν σημαντικό χρηματοοικονομικό κόστος  για τις κοινωνίες το οποίο 

εγείρεται από απώλειες στην παραγωγικότητα και στις πληρωμές φόρων και από 

υψηλότερες πληρωμές πρόνοιας και υψηλότερο κόστος φροντίδας υγείας: 

υπολογίζεται στο 1,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και 10. Επίμονες άδικες ανισότητες επιβραδύνουν την ανάπτυξη, με περίπου 

το ένα τέταρτο του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι, να ζουν σε παραγκουπόλεις (WHO, 2017 ). .  

 

3. Κεφάλαιο Τρίτο: Ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών στη βιοηθική σε 

επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια υγεία: θέματα προκαταρκτικά                    

            

3.1.  Για τις ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών, τη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών 

και τη βιοηθική στη δημόσια υγεία  

Η βιοηθική, ως διακριτό ερευνητικό πεδίο, αναδύεται στα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας του 1970, με στόχο να διερευνήσει κριτικά τις συνέπειες των νέων τότε 

βιοϊατρικών και βιοτεχνολογικών επιτευγμάτων για την ανθρώπινη ζωή και το 

φυσικό περιβάλλον (Τσινόρεμα, 2013). Προκύπτει ως «εγχείρημα απάντησης» στη 

συζήτηση γύρω από τον ανθρώπινο πειραματισμό στο πλαίσιο της βιοϊατρικής 

έρευνας, τις επιπτώσεις από τη δυναμική των εφαρμογών των βιοϊατρικών επιστημών 

και της βιοτεχνολογίας στην ατομική και κοινωνική ζωή και την ανάδυση νέων 

πεδίων ηθικού, κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού, όπως η οικολογία, η 

δημογραφική ανάπτυξη και η παγκόσμια δικαιοσύνη (Τσινόρεμα, 2006). Συστήνει 

«κοινωνικά και πολιτικά εμπλουτισμένη ηθική» με τη συμπερίληψη της σχέσης 

επιστήμης, τεχνολογίας, κράτους, οικονομίας, δικαίου και κοινωνίας στην ηθική 

αξιολόγηση της πράξης (στο ίδιο).  Υπό το παραπάνω πρίσμα, η διερεύνηση των 

κανονιστικών ερωτημάτων που συνδέονται με την υγεία των πληθυσμών και 

ειδικότερα με τις ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών αποτελεί σημαντικό πεδίο 

ανάπτυξης βιοηθικού προβληματισμού και ειδικότερα στο πεδίο της βιοηθικής σε 

επίπεδο πληθυσμού και της βιοηθικής στη δημόσια υγεία.   
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3.2. Για τη διαδρομή και καθιέρωση του ενδιαφέροντος για τις ανισότητες στην υγεία 

των πληθυσμών στη βιοηθική: βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και βιοηθική στη 

δημόσια υγεία 

 

3.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία  

     Ιδιαίτερη για την ανάπτυξη και συγκρότηση της βιοηθικής υπήρξε η βαρύτητα που 

αποδόθηκε σε ζητήματα αμφισβήτησης της ιατρικής κυριαρχίας, όπως και θεσμικά η 

ιατρική κυριαρχία φάνηκε να ενδυναμώνεται τις δεκαετίες 1960 και 1970 με τη 

συνδρομή των ασύλληπτων μέχρι τότε δυνατοτήτων της νέας για την εποχή 

βιοτεχνολογίας, με κορυφαία, ανάμεσα σε άλλα, τα ζητήματα των ιατρικών 

αποφάσεων για το τέλος της ζωής και τα ζητήματα που συνδέονταν με τις καινοτόμες 

τότε τεχνολογίες ανθρώπινης αναπαραγωγής (Ασπραδάκη, 2012, σελ. 33-34).   

     Όμως, με την επικέντρωση της βιοηθικής, τις πρώτες δεκαετίες κυρίως, σε 

ζητήματα ηθικής που προέκυπταν από  τις «δυαδικές πολύ ειδικές σχέσεις» ιατρού- 

ασθενή, ερευνητή- υποκειμένου έρευνας  και  τις εξελίξεις στις βιοϊατρικές 

επιστήμες, δεν τίθενται επί τάπητος, όπως πολλοί επισημαίνουν, άλλα σοβαρά ηθικά  

θέματα που αφορούν την υγεία των πληθυσμών και τη δημόσια υγεία και πιο 

συγκεκριμένα τις τεράστιες και άδικες παγκόσμιες ανισότητες στην υγεία, την 

επίπτωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, τις 

διαφοροποιήσεις στην υγεία μέσα σε μια χώρα καθώς  και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την υγεία (Daniels, 2006). Τονίζεται δε ότι η μεγαλύτερη εστίαση της βιοηθικής 

στους ευρύτερους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, που είναι καίριοι για ένα 

τόσο σημαντικό αγαθό, -τη βελτιωμένη υγεία κυρίως γι αυτούς που την 

απολαμβάνουν λιγότερο-, παρέχει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο μπορεί 

κάποιος να σκεφτεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών και των δυαδικών σχέσεων της 

ιατρικής φροντίδας και έρευνας (στο ίδιο).   

     Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Onora O’ Neill, η ανάπτυξη της ιατρικής ηθικής 

κυρίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα ως το πιο πολυσυζητημένο πεδίο 

της βιοηθικής και η κύρια ασχολία της με την κλινική ηθική, συχνά περιθωριοποίησε 

προβλήματα γύρω από τη δημόσια υγεία (O’ Neill, 2011, σελ. 1). Η εστίαση του 

ενδιαφέροντος στη θεραπεία των ατόμων ανέδειξε ως πιο σημαντικά θέματα την 

επιλογή του ασθενούς και τη συγκατάθεση ύστερα από ενημέρωση, χωρίς στο 

πλαίσιο αυτό οι συζητήσεις για τη δίκαιη κατανομή της φροντίδας υγείας να ωφελούν  
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τη θεώρηση παρεμβάσεων και πολιτικών δημόσιας υγείας, δοθέντος ότι πολλές 

παρεμβάσεις δημόσιας υγείας ως «μη διανεμητέα αγαθά» δεν επιμερίζονται σε άτομα 

ή υποβάλλονται σε απαιτήσεις ατομικής επιλογής (στο ίδιο).  

     Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την O’ Neill, η περιθωριοποίηση της δημόσιας υγείας 

επέφερε και την περιθωριοποίηση προβλημάτων γύρω από ζητήματα παγκόσμιας 

υγείας, και, με την έλλειψη θεμελίωσης στην πολιτική φιλοσοφία, «εδραίωσε βαθύ 

(δια) χωρισμό  της ιατρικής από την περιβαλλοντική  ηθική» (στο ίδιο).     

     Και συνεχίζει η  O’ Neill με έμφαση στις ανισότητες της υγείας για τις πλούσιες 

και τις φτωχότερες κοινωνίες:  

«Η σύγχρονη βιοηθική...είχε σκοπό να επανασυλλάβει τις σχέσεις ανάμεσα 

στους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής, 

συγκεκριμένα τους ιατρούς. Αυτή η πνευματική ενασχόληση με την κλινική 

ηθική έχει, αναμενόμενα, ασχοληθεί κυρίως με την κλινική ηθική σε 

πλούσιες κοινωνίες. Είχε, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, λιγότερα να πει 

για την ηθική στη δημόσια υγεία ή για τα προβλήματα υγείας φτωχότερων 

κοινωνιών, οι οποίες υποφέρουν από μεγάλο μερίδιο του παγκόσμιου 

φορτίου νοσηρότητας, ή για τις συνδέσεις ανάμεσα στην υγεία και το 

περιβάλλον» (O’ Neill, 2011, σελ.2).        

     Πράγματι, «το ορατό χάσμα», ανάμεσα, αφενός «στην εστιασμένη και αυστηρή 

ανάλυση των ηθικών ζητημάτων, που έχουν σχέση με την κλινική αντιμετώπιση και 

τη βιολογική έρευνα κυρίως στις πλούσιες χώρες» και αφετέρου στα «κοινωνικά 

κινήματα, τις θεωρίες και την εμπειρική τεκμηρίωση για τις αδικίες στην υγεία έξω 

από την κλινική και το βιο-εργαστήριο και σ’ όλο τον κόσμο», όπως υποστηρίζεται, 

είναι μια σημαντική πρόκληση για τη βιοηθική στην ανταπόκρισή της στα 

προβλήματα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στα πιο πιεστικά του προβλήματα 

(Venkatapuram and Marmot, 2015, σελ.21). 

     Κατά τον 21
ο
 αιώνα η βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών κατακτά σημαντική θέση 

στη διεθνή βιβλιογραφία, η δε βιοηθική στη δημόσια υγεία εξελίσσεται σε ταχέως 

αναπτυσσόμενο χώρο στη βιοηθική (Barrett et al. 2016, σελ. ii). Κομβικό ρόλο σε 

αυτήν την καθιέρωση φαίνεται να κατέχουν οι έννοιες και εκφάνσεις των ανισοτήτων 

στην υγεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συνοπτική, ενδεικτική για τις τάσεις που 

αναπτύχθηκαν, καταγραφή, από τις απαρχές  δηλαδή στη δεκαετία του 1970, μέχρι 

τις μέρες μας, δηλαδή το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα.                
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3.2.2. Ανισότητες στην υγεία και βιοηθική στις πληθυσμιακές πολιτικές και τη δημόσια 

υγεία: οι απαρχές- δεκαετία του 1970  

     Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο  Peter Singer (1972) και η O’Neill 

(1975) ενδιαφέρονται για την ηθική της υγείας των ανθρώπων σε άλλες, φτωχές 

χώρες και υποστηρίζουν με σημαντικά επιχειρήματα τις ηθικές υποχρεώσεις 

αντιμετώπισης της υγείας ιδιαίτερα σε φτωχές χώρες. Ενδεικτικά επισημαίνει, για 

παράδειγμα, η O’ Neill: « Τα λιμοκτονούντα εκατομμύρια είναι μακριά και δεν έχουν 

δικαίωμα σε ό, τι ανήκει σε εύπορα άτομα ή έθνη, ακόμα και αν μπορούσε να 

αποτρέψει τους θανάτους τους» ( 1975, σελ. 279).         

     Είναι ενδιαφέρον ότι ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, σημειώνεται στη 

βιοηθική η υπέρβαση των ωφελιμιστικών θεωρήσεων, με το πέρασμα από τα 

κεντρικά ηθικά διακυβεύματα στις πολιτικές περιορισμού της αύξησης του 

πληθυσμού (Callahan, 1972, σελ. 494). Η O’ Neill στη φιλοσοφική συζήτηση για 

πληθυσμιακές πολιτικές, τονίζει  ως «ελάττωμα»  το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος 

της συζήτησης διενεργείται εντός ωφελιμιστικού πλαισίου και εστίαζε σε 

προβλήματα τέτοια όπως οι απαιτούμενες διαφορετικές πολιτικές για πληθυσμούς με 

μεγιστοποίηση της συνολικής και μέσης ωφελιμότητας ενός πληθυσμού (Ασπραδάκη, 

2018).  

     Την ίδια εποχή δημοσιεύεται το κείμενο «Η δημόσια υγεία ως κοινωνική 

δικαιοσύνη» (Beauchamp, 1976). Το σπάσιμο ηθικών και πολιτικών εμποδίων που 

προστατεύουν άδικα τους πιο πολυάριθμους ή τους πιο ισχυρούς από τα βάρη της 

προστασίας της υγείας των πληθυσμών καθώς και ο προσδιορισμός δομικών και 

συλλογικών προβλημάτων του συνόλου της κοινωνίας, απαιτούν, σύμφωνα με τον 

Dan E. Beauchamp, θεμελιώδη προσοχή στις πολιτικές δημόσιας υγείας. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Beauchamp, «η δημόσια υγεία πρέπει να είναι ένας 

τρόπος να απονέμεις δικαιοσύνη», ένα «ηθικό εγχείρημα με δέσμευση στην έννοια 

ότι όλα τα πρόσωπα δικαιούνται προστασίας έναντι των κινδύνων αυτού του κόσμου 

και ελαχιστοποίησης του θανάτου και της αναπηρίας στην κοινωνία» (σελ.14).                  

     Την ίδια περίοδο, αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του Norman Daniels, ο οποίος, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αρχίζει να επεξεργάζεται στη βιοηθική «τα 

αναζωογονημένα φιλοσοφικά  debates για την κοινωνική δικαιοσύνη» και δημοσιεύει 

το βιβλίο «Υγειονομική περίθαλψη με δικαιοσύνη» (‘Just Health Care’) (Daniels 

1985). Επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ηθικού σκοπού των θεσμών της 

υγειονομικής περίθαλψης σε μια δίκαιη κοινωνία και πως ο σκοπός αυτός θα 
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δικαιολογούσε ακριβοδίκαια διανομή περιορισμένων πόρων  υγειονομικής 

περίθαλψης (Venkatapuram and Marmot, 2015, σελ.21).  

   

3.2.3. Δικαιοσύνη και άδικη ανισότητα στην υγεία σε διευρυμένη σε επίπεδο                 

πληθυσμών και δημόσιας υγείας βιοηθική θεματολογία            

     Τη δεκαετία του 1980, ανισότητες στην υγεία εντός των ανεπτυγμένων χωρών 

όπως, για παράδειγμα, «η επαίσχυντη αποτυχία» για παροχή πρόσβασης σε 

υγειονομική περίθαλψη για όλους τους Αμερικανούς καθώς και ο συνεχώς 

αυξανόμενος αριθμός ανασφάλιστων, υποστηρίζεται ότι στρέφουν το ενδιαφέρον, 

λίγων σχετικά  ειδικών στη βιοηθική, σε ζητήματα «δικαιοσύνης ή  δίκαιης ισότητας» 

στην υγειονομική περίθαλψη (Brock, 2000, σελ. 22).  

     Το έργο που παράγεται, και στη συνέχεια  στη δεκαετία του 1990, στη προσέγγιση 

της διανεμητικής δικαιοσύνης στη βιοηθική είναι πολύ σημαντικό. Όμως, όπως 

υποστηρίζεται, φαίνεται να έχει δυο «αδυναμίες» : πρώτον, είναι επικεντρωμένο στην 

υγειονομική περίθαλψη αντί για την υγεία και δεύτερον, η ηθική πλαισίωση που 

αναπτύσσεται με όρους υπεράσπισης ενός ηθικού δικαιώματος  στην υγειονομική 

περίθαλψη, παράγει δυσεπίλυτα ηθικά προβλήματα (Βrock, 2000, σελ. 22- 23). 

Ειδικότερα, δυσεπίλυτα παρουσιάζονται θέματα όπως το «απεριόριστο δικαίωμα», 

«προβλήματα ποσόστωσης», προβλήματα στις προσπάθειες απόδοσης 

προτεραιοτήτων, και γενικότερα διανεμητικοί περιορισμοί που βασίζονταν στη 

δικαιοσύνη και την ακριβοδικία για τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων υγείας σε 

περιβάλλον περιορισμένων πόρων, με δεδομένο «τον κοινό τόπο σε γενικές θεωρίες 

δικαιοσύνης ότι απαιτείται ειδική φροντίδα για τα ευρισκόμενα σε χειρότερη 

οικονομική κατάσταση μέλη της κοινωνίας, και ότι η δικαιοσύνη μιας κοινωνίας 

μπορεί να κριθεί από το πώς μεταχειρίζεται  τα λιγότερο ευημερούντα  μέλη της» 

(Brock, 2000, και ειδικά, σελ. 26).    

    Εκτός όμως από τον παραπάνω άξονα διεύρυνσης της βιοηθικής, δηλαδή τη 

«συστηματική εξερεύνηση ηθικών προτύπων για το πλήρες φάσμα θεμάτων 

προτεραιότητας και ποσόστωσης» (Brock, 2000, σελ. 31), η βιοηθική στρέφει το 

ενδιαφέρον της και στα θέματα των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία, 

στους παράγοντες δηλαδή που έχουμε ήδη αναπτύξει ως κοινωνικούς προσδιοριστές 

της υγείας. Και τούτο καθώς όλο και περισσότεροι μελετητές και πορίσματα διεθνών 

οργανισμών τεκμηριώνουν την περίοδο αυτή, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στο Πρώτο 

Κεφάλαιο (βλέπε π.χ. ‘Whitehall’ μελέτες), ότι οι ανισότητες στην υγεία δεν είναι 
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πρωταρχικά  ανισότητες στην πρόσβαση ή στην χρήση της υγειονομικής 

περίθαλψης.
5
  

     Ειδικότερα, με τις «πιο πιεστικές ηθικές προκλήσεις στη δημόσια υγεία» να 

επικεντρώνονται σημαντικά στη θέση των «τεράστιων και άδικων παγκόσμιων 

ανισοτήτων στην υγεία» αλλά και των διαφοροποιήσεων στην υγεία εντός του 

εσωτερικού μιας χώρας, η βιοηθική άρχισε  να διευρύνεται με τη συστηματική 

μελέτη του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου της υγείας (Arras et al., 

2015, σελ. xxiii). Ταυτόχρονα, σε περιβάλλον   παγκοσμιοποίησης της κοινωνικής 

και πολιτικής ζωής, η βιοηθική επέκτεινε τις ηθικές ανησυχίες πέρα από τα εθνικά 

σύνορα, σε όλα τα ζώντα ανθρώπινα όντα ανά τον κόσμο αλλά και στις μελλοντικές 

γενιές, με ένταση της εστίασής της σε ζητήματα δικαιοσύνης με πιο ευρεία ερμηνεία , 

δίκαιης ισότητας  στην υγεία, δημόσιας υγείας και υγείας των πληθυσμών, σε 

κοινωνικά συστήματα και σε ενσωμάτωση στη μεθοδολογία της εργαλείων, μεταξύ 

άλλων, κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και δημόσιας υγείας (Arras et al., 2015, 

σελ.xxiv).  

     Την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα, ανάμεσα σε άλλα κείμενα- κλειδιά για την 

θεωρητική ανάπτυξη και καθιέρωση της βιοηθικής σε επίπεδο πληθυσμών και της 

βιοηθικής στη δημόσια υγεία, κλασική είναι η συμβολή του έργου των Madison 

Powers και Ruth Faden «Κοινωνική δικαιοσύνη. Τα ηθικά θεμέλια της δημόσιας 

υγείας και της πολιτικής υγείας» (2008). Με κεντρικό ερώτημα «ποιες ανισότητες 

ενδιαφέρουν περισσότερο;» αναπτύσσουν θεωρία κοινωνικής δικαιοσύνης για την 

απάντηση ερωτημάτων όπως:    

«Είναι όλες οι ανισότητες στην υγεία και την πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη ηθικά προβληματικές; Πόσο σημαντικές είναι ηθικές ανησυχίες 

αναφορικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη υγειονομική περίθαλψη 

και τη δημόσια υγεία σε σύγκριση με ανισότητες στην υγεία και την 

ποιότητα ζωής; Πόση ανισότητα στην υγεία, αν υπάρχει, μπορεί μια 

                                                 
5
  Εκτός κλινικής βιοηθικής, πολλοί φιλόσοφοι έχουν μελετήσει ευρύτερες ηθικές διαστάσεις 

της υγείας και του ευ ζην, συμπεριλαμβανομένων  των  κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας. 

Μεταξύ αυτών, οι  συγγραφείς στο βιβλίο “The Quality of Life”(Nussbaum and Sen 1993) αλλά και 

μελετητές με ενδιαφέροντα για την παγκόσμια δικαιοσύνη, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την επιστήμη 

και την ηθική των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας, με τα πρώτιστα ζητήματα ηθικής ανησυχίας 

για τους «μακρινούς άπορους»  να αποδεικνύονται η υψηλή πρόωρη θνησιμότητα και το υψηλό φορτίο 

αποτρέψιμης νοσηρότητας (Chatterjee 2004) (Venkatapuram and Marmot, 2015, σελ.21).  
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αξιοπρεπής κοινωνία να αντέξει; Πώς, και αν, θα έπρεπε η ύπαρξη άλλων 

ανισοτήτων να ενδιαφέρουν τις κρίσεις μας αναφορικά με την υγειονομική 

περίθαλψη και τη δημόσια υγεία;» (Powers, Faden, 2008, σελ.3).    

     Υπό το πρίσμα της επίγνωσης των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας και της 

συνακόλουθης στον 21
ο
 αιώνα, κατά πολλούς, «εκτόξευσης» του πεδίου εφαρμογής 

της ηθικής ανησυχίας στη βιοηθική σχετικά με την υγεία πέρα από το άτομο, την  

υγειονομική περίθαλψη και την έρευνα στην υγεία, για να συμπεριλάβει κοινωνικές 

συνθήκες και κοινωνικές ανισότητες στην υγεία (Venkatapuram and Marmot, 2015, 

σελ.21), ενδιαφέρον παρουσιάζουν  εννοιολογικά ζητήματα και ερωτήματα για την 

πράξη αναφορικά με την έννοια,  τις εκφάνσεις και τις μετρήσεις των ανισοτήτων 

στην υγεία στις θεωρητικές επεξεργασίες στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και 

στη βιοηθική στη δημόσια υγεία.  

 

3.3. Ζητήματα εννοιολογικά και ερωτήματα για την πράξη αναφορικά με τις ανισότητες 

στην υγεία στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια υγεία 

     Δυσκολίες εντοπίζονται στην απάντηση του ερωτήματος αναφορικά με το πότε οι 

διαφορές στην υγεία είναι άδικες και μη ακριβοδίκαιες και συνιστούν  άδικη 

ανισότητα (Eyal et al., 2013). Σε κάποιες περιπτώσεις η αδικία και η έλλειψη 

ακριβοδικίας διαισθητικά  είναι εμφανής αλλά σε κάποιες άλλες όχι.  Όταν η  

διαίσθησή  μας για συγκεκριμένες ανισότητες είναι συγκεχυμένη και αβέβαιη από 

πλευράς ηθικότητας,  χρειάζεται να βασιστούμε σε πιο συστηματική θεωρία 

διανεμητικής ακριβοδικίας και υγείας για να επιδιώξουμε την ακριβοδικία στην υγεία 

(σελ.2). Ως εκ τούτου, οι πολιτικές επιλογές μείωσης των διαφορών στην υγεία είναι 

πολύ σύνθετες, διότι συνήθως οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς την αδικία και τα 

συνήθη  διανεμητικά προβλήματα.  

Επιπλέον και η ίδια η  ανισότητα υποστηρίζεται ότι συμβάλλει σ’ αυτή τη 

πολυπλοκότητα, διότι είναι αυτή καθ' αυτή μια πολυδιάστατη έννοια. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορεί να ορίζει το χάσμα μεταξύ διαφορετικών ομάδων, όπως π.χ. 

αυτών που είναι στην χειρότερη κατάσταση και αυτών που είναι στην καλύτερη ή 

μεταξύ αυτών που είναι στην χειρότερη κατάσταση και του μέσου όρου, εάν το 

ερώτημα που τεθεί είναι «πότε μια κατάσταση είναι χειρότερη από μια άλλη 

αναφορικά με την  ανισότητα;» και απαντηθεί, από μια εξισωτική άποψη, με την 

έννοια της «ισότητας ως συγκριτικής ακριβοδικίας» (Temkin, 2013).   
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Οι ανισότητες στην υγεία μπορεί επίσης να αναφέρονται σε ανισότητες, που 

αφορούν όλη τη διάρκεια της ζωής, κάποιο συγκεκριμένο διάστημα, μια δεδομένη 

χρονική στιγμή ή ακόμη και το μέλλον (Nord, 2013).  Καθώς ακόμη οι ανισότητες 

μπορεί να ορίζονται μεταξύ ατόμων, ομάδων ή και διαφορετικών χωρών, όταν 

χρειάζεται να μετρήσουμε την πρόοδο μιας κοινωνίας στη μείωση των ανισοτήτων ή  

να συγκρίνουμε και να κατατάξουμε ομάδες ή κοινωνίες με βάση τις ανισότητες, 

πολλοί προτείνουν ότι θα πρέπει, κάθε φορά να εξειδικεύουμε το είδος της 

ανισότητας, στο οποίο αναφερόμαστε, έτσι ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένες 

μετρήσεις ανισότητας. Κι αυτό διότι κατατάξεις με ένα μέτρο, διαφέρουν από 

κατατάξεις με άλλα μέτρα, όπως και ανισότητες μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να 

περιορίζονται με ένα μέτρο και να διευρύνονται με ένα άλλο (Eyal et al., 2013, 

σελ.3).   

Είναι πιθανό όμως να υπάρχουν ανισότητες στην υγεία, που να χαρακτηρίζονται 

δίκαιες και ακριβοδίκαιες; Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις, όπου  οι διαφορές στην υγεία είναι αναγκαίες και επομένως δίκαιες, 

όταν πρέπει να πετύχουμε κάποιο στόχο, όπως π.χ. από  την  άνιση μετάδοση της 

ιατρικής πληροφορίας και τεχνολογίας δημιουργούνται προσωρινά ανισότητες στην 

υγεία, αλλά η προοπτική βελτίωσης  της συνολικής  υγείας του πληθυσμού με την 

πάροδο του χρόνου, μπορεί να λειτουργήσει από ηθική άποψη,  ως αντισταθμιστικό 

αγαθό (Deaton, 2013).   

Αλλά θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίζει, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως 

λόγος,  που να δικαιολογεί αναγκαίες διαφορές στην  υγεία.  Σε κάθε περίπτωση, ό, τι 

θεωρείται λιγότερο ή περισσότερο ή και καθόλου αναγκαίο έχει να κάνει με τις αξίες 

και τις αρχές που υιοθετεί ο καθένας, με αποτέλεσμα να συλλαμβάνει την έννοια της  

άδικης ανισότητας με διαφορετικό τρόπο. Ως εκ τούτου, αναπτύσσονται στη βιοηθική 

και διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο  επίτευξης ακριβοδικίας στην 

υγεία. Γνωστή εν προκειμένω είναι η φιλοσοφική αντιπαράθεση μεταξύ  εξισωτιστών   

και  οπαδών της προτεραιότητας.  Σύμφωνα με τους δεύτερους,  μπορεί κάποιες 

παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση της υγείας αυτών που είναι σε χειρότερη θέση, 

να βελτιώνουν και την υγεία αυτών που είναι σε καλύτερη, όμως παρ' ότι το χάσμα 

των ανισοτήτων μπορεί να διευρύνεται, η διεύρυνση αυτή για τους prioritarians, δεν 

συνιστά αδικία ( Eyal et al, 2013, σελ.4)  
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     Ένα πρώτο βήμα, για να αναλύσουμε την αδικία μιας ανισότητας, θεωρείται από 

πολλούς, ότι είναι αρχικά να εξακριβώσουμε αν η ανισότητα είναι δυνατόν να 

αποφευχθεί.  Αυτό απαιτεί την πλήρη κατανόηση των  υποκείμενων προσδιοριστών 

της υγείας (Sreenivasan,  2018, σελ.2).  Η υγεία σε μια γενικότερη θεώρηση της 

καθορίζεται από την βιολογία το περιβάλλον και την συμπεριφορά του ατόμου.  

Σύμφωνα με  την  πιο κοινή αντίληψη, η υγεία κατά κύριο λόγο,  είναι ένα ατομικό 

φαινόμενο, με την έννοια, ότι  είναι ένα φυσικό καλό, που επηρεάζεται από την 

τυχαιότητα και την ατομική συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, είναι 

δυνατόν δε να αντιμετωπίζεται με την αλλαγή της συμπεριφοράς καθώς και την 

πρόσβαση σε προληπτική και θεραπευτική ιατρική φροντίδα (Venkatapuram and 

Marmot, 2015, σελ.17). Η παραπάνω αντίληψη γεννά προβληματισμούς και βιοηθικά 

ερωτήματα, γιατί έρχεται αντιμέτωπη με την κοινωνική  διάσταση της υγείας,  

σύμφωνα με την οποία η υγεία   είναι  ένα πολύτιμο αγαθό  που η κοινωνία 
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συνθήκες βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων (στο ίδιο).  

     Εύλογο  λοιπόν το ερώτημα, αν οι ανισότητες που προκύπτουν από ατομικές 

συμπεριφορές αποτελούν  αντικείμενο ηθικής ανησυχίας. Οι σχετικές απόψεις, 

διίστανται. Πόσο βαρύνει η προσωπική ευθύνη και για ποιούς λόγους; Θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ότι οι ανισότητες που προκύπτουν από ατομικές 

επιλογές και δύναται να αποφευχθούν είναι ακριβοδίκαιες, απ' την άλλη όμως η 

εμπειρική έρευνα αποδεικνύει σαφώς,  ότι η συμπεριφορά υγείας είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την κοινωνικοοικονομική θέση,  επομένως, όταν  κάποιος βρίσκεται  

σε πολύ κακή θέση χωρίς δικό του λάθος,  δεν φέρει προσωπική ευθύνη για την υγεία 

του.  Σε τελική ανάλυση, μπορεί και να είναι  πολύ μικρός ο  ρόλος, που  έχει η 

προσωπική ευθύνη για την υγεία. Όπως, ειδικότερα, υποστηρίζεται σε προσεγγίσεις  

εξισωτικών θεωριών, όπως π.χ. εκείνων των Daniel M. Hausman (2013) και Norman 

Daniels (2013),το πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι ως ίσοι, 

με έμφαση στην ισότητα ευκαιριών και ελευθερίας, ελευθερίας από στέρηση 

δικαιωμάτων, κοινωνικό αποκλεισμό και εξευτελισμό (Eyal et al, 2013, σελ.3).     

     Όσον αφορά τις βιολογικές διαφορές, εύκολα κάποιος θα απαντούσε, ότι είναι 

αναπόφευκτες και επομένως δεν κρίνονται άδικες. Παρ' όλα αυτά στο βιοηθικό 

ερώτημα αν οι βιολογικές διαφορές συνιστούν άδικη ανισότητα, οι απόψεις είναι 

ποικίλες και προβληματίζουν. Εδώ είναι πολύ βασικό  να διακρίνουμε ανάμεσα στις 

βιολογικές ανισότητες για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει κάτι  και σε αυτές που είναι 
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δυνατό να αποκατασταθούν με θεραπευτική παρέμβαση. Κι αυτό γιατί μπορεί οι 

ανισότητες και στις δύο περιπτώσεις να είναι  βιολογικής προέλευσης αλλά η μη 

παροχή θεραπείας  αποτελεί πάντα μια κοινωνική αδικία. Επιπλέον, είναι δεδομένο, 

ότι οι μεγάλες  διαφορές στην υγεία, οδηγούν σε μεγάλες διαφορές στις προοπτικές 

ζωής. Απ' αυτή την άποψη,  ακόμη και οι βιολογικές διαφορές, όταν είναι αιτία 

κοινωνικών ανισοτήτων, είναι άδικες  (Eyal,et al, 2013, σελ.5). 

     Αν και, όπως γνωρίζουμε από τις ‘Whitehall’ μελέτες ,  οι ανισότητες στην υγεία 

δεν μειώνονται από την ασφαλιστική κάλυψη, που παρέχει εύκολη πρόσβαση στην 

παροχή ιατρικής φροντίδας, αντίθετα επηρεάζονται πρωταρχικά από ευρύτερες 

πλευρές της κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες διαδρούν με την κοινωνική μας θέση και 

τις υποκείμενες ανισότητες στην κοινωνία μας (Daniels, 2006, σελ. 24), σίγουρα η 

καθολική πρόσβαση ως απαίτηση της δικαιοσύνης αποτέλεσε παραδοσιακά κύριο 

αντικείμενο φιλοσοφικού προβληματισμού στη σχέση  της υγείας με την δικαιοσύνη 

(Sreenivasan, 2018, σελ. 2). Επ’ αυτού, ειδικότερα, σύμφωνα με τον Gopal 

Sreenivasan, μπορούν να διακριθούν τρείς σημαντικές λογικές εξηγήσεις με πιο 

γνωστή την πρώτη: 1. «το επιχείρημα της ισότητας της ευκαιρίας» του Daniels (1985, 

2008), ότι δηλαδή το δικαίωμα  ενός ατόμου στην υγειονομική περίθαλψη βασίζεται 

στην εργαλειακή συμβολή της καλής υγείας με τη διαφύλαξη  ακριβοδίκαιου 

μεριδίου  ευκαιριών της, 2. «το επιχείρημα συνετής ασφάλισης», που αναπτύχθηκε 

κυρίως από τους Ronald Dworkin (2000) και Allan Gibbard (1984), ότι δηλαδή το 

δικαίωμα ενός ατόμου στην υγειονομική περίθαλψη βασίζεται στην προϋπόθεση ότι 

θα δαπανά συνετά, υπό ορισμένες εξιδανικευμένες συνθήκες, ακριβοδίκαιο μερίδιο  

του εισοδήματος του για αξιοπρεπή ελάχιστη ασφάλιση φροντίδας υγείας, και 3. Το 

επιχείρημα του Allen Buchanan (1984) για καθολική κάλυψη πρόσβασης στην 

φροντίδα υγείας, η οποία  όμως θα ποικίλλει μεταξύ των ατόμων (Sreenivasan,  2018, 

σελ. 2-3).   

     Εννοιολογικό ζήτημα με αντίστοιχο ηθικό ερώτημα για την πράξη στη βιοηθική 

σε επίπεδο πληθυσμών και στη δημόσια υγεία, συγκροτείται και γύρω από την 

επιλογή κοινωνικής μεταβλητής για την εκτίμηση των ανισοτήτων στην υγεία. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στην παρούσα εργασία, η κοινωνική 

διαβάθμιση της υγείας είναι συμβατή με την ύπαρξη διαφόρων κοινωνικών 

μεταβλητών πέρα από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, κάθε μία από τις οποίες  

μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης για ένα  διαφορετικό υποκείμενο αιτιώδη 

παράγοντα, ή ακόμη διαφορετικές κοινωνικές μεταβλητές μπορούν να λειτουργήσουν 
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ως εναλλακτικοί δείκτες για τον ίδιο υποκείμενο αιτιώδη παράγοντα, ή μπορεί να 

υπάρχει  μίξη και των δύο παραπάνω. Η επιλογή της κοινωνικής μεταβλητής, βάσει 

της οποίας θα περιγραφεί η κοινωνική διαβάθμιση της υγείας μπορεί να στηρίζεται  

σε ένα μεγάλο αριθμό λόγων θεμελίωσης.  Μια κοινωνική μεταβλητή  μπορεί να 

λειτουργήσει ως άμεσος υποκείμενος αιτιώδης παράγοντας, να έχει ανεξάρτητη ηθική 

σημασία, όπως το φύλο ή η φυλή ή να επιλεγεί και για τους δύο λόγους. Π.χ. οι 

ανισότητες στον τομέα της υγείας σε άτομα, τα οποία υποφέρουν ταυτόχρονα  από 

φυλετικές διακρίσεις είναι πιο άδικες από τις ανισότητες στον τομέα της υγείας  που 

υφίστανται άτομα χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη φυλετικών διακρίσεων (Sreenivasan,  

2018, σελ. 5-6).  Σε ομάδες  που καθορίζονται με βάση τον πλούτο, το φύλο, τη φυλή 

και ούτω καθ' εξής, οι ανισότητες τείνουν να έχουν μεγάλες αιτιώδεις επιπτώσεις 

στην υγεία σε πολλούς χώρους .Οι φυλετικές μειονότητες για παράδειγμα, τείνουν να 

είναι σε χειρότερη  κατάσταση τόσο, ως  προς τα αποτελέσματα στην  υγεία όσο και  

στην πρόσβαση στους πόρους υγείας (Eyal et al, 2013, σελ. 6).  

     Όμως, ιδιαίτερα σημαντικά και με έντονες αντιπαραθέσεις στις θεωρητικές 

επεξεργασίες στη βιοηθική των πληθυσμών και της δημόσιας υγείας είναι τα 

εννοιολογικά ζητήματα αναφορικά με τον αν, και αν ναι πώς μεθοδολογικά, 

διασυνδέονται οι ανισότητες υγείας των ατόμων με τις ανισότητες υγείας των 

ομάδων. Εν προκειμένω, υποστηρίζεται, για παράδειγμα,  ότι  οι διαφορές  στην υγεία 

μεταξύ ατόμων μπορεί να υπερβούν φυλετικές, εθνοτικές, κοινωνικού φύλου, 

πλούτου και γεωγραφικές διαφορές. Κι αυτό διότι διαφορές στις συνθήκες εργασίας, 

στην περιβαλλοντική υγιεινή,  την παροχή νερού, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, 

στον  τύπο κατοικίας ή χώρο γέννησης, μπορούν να καθορίζουν «ομάδες» σε κίνδυνο, 

όπως για παράδειγμα, εκείνους που ζουν με κακές εγκαταστάσεις υγιεινής (Eyal et al, 

2013, σελ.6). Εάν αποδεχτούμε δε, ότι οι ανισότητες στην υγεία επικεντρώνονται 

συνήθως σε διαφορές μέσα στα κοινωνικά όρια κάθε χώρας, η εστίαση σε  διαφορές 

μεταξύ ατόμων μπορεί  να επαναπροσδιορίσει τα κοινωνικά όρια, που  ενδιαφέρουν 

περισσότερο. Επομένως, δεν είναι λιγότερο χρήσιμο να εστιάσουμε  παρεμβάσεις  σε 

τέτοιες ομάδες, από το να εστιάσουμε σε ομάδες, όπως  π.χ. οι γυναίκες (Eyal et al, 

2013, σελ.5-6). 

      Μια σειρά ακόμη εννοιολογικών ζητημάτων αναφορικά με τις ανισότητες στην 

υγεία και προβλημάτων ηθικότητας της πράξης στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών 

και στη βιοηθική στη δημόσια υγεία έχουν συνδεθεί με την έννοια των αρνητικών 

διακρίσεων. Οι ανησυχίες για την ανισότητα και τη διάκριση στην υγεία και την  
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υγειονομική περίθαλψη πηγαίνουν συχνά πέρα από τη συνειδητή ή ασυνείδητη 

προσωπική προκατάληψη και μεροληψία και φτάνουν στα ζητήματα ανισότητας και 

διάκρισης που προκύπτουν και από τον συνήθη στα οικονομικά της υγείας 

υπολογισμό κόστους- αποτελεσματικότητας.  

     Πιο συγκεκριμένα, η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του κόστους ευνοεί 

συνήθως τα καλύτερα αποτελέσματα,  δηλαδή, αυτούς που έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να ζήσουν πολλά χρόνια μετά από κάποια θεραπεία  και αρνείται ίσες 

ευκαιρίες για κάποιο όφελος για αυτούς με χειρότερα αποτελέσματα, όπως η 

επιβίωση μόνο για μερικά χρόνια μετά τη θεραπεία (Daniels, 2006, σελ. 24). Αυτό 

έχει ως συνέπεια ο  συνήθης υπολογισμός κόστους αποτελεσματικότητας  να 

υποστηρίζεται ότι συχνά εγείρει τη λεγόμενη «διάκριση  αναπηρίας», ότι δηλαδή 

«συστηματικά λαμβάνονται αποφάσεις εναντίον των ατόμων με αναπηρία  σε μερικές 

περιοχές κλειδιά» (Eyal et al, 2013, σελ.7). Αναφέρεται το παράδειγμα ότι μια 

οικονομικά αποτελεσματική διανομή πόρων σωτήριων για τη ζωή κατά τη διάρκεια 

μιας πανδημίας,  θα ελάμβανε υπ' όψη τις πιθανότητες  που θα είχε κανονικά  ο 

(απο)δέκτης  για μια πολύ καλή ή υγιή και μεγάλης διάρκειας ζωή, αν σωζόταν, με 

άμεσο αποτέλεσμα, η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του κόστους να δίνει 

στους ανθρώπους με μη θεραπεύσιμες αναπηρίες λιγότερες πιθανότητες να γίνουν 

(απο)δέκτες σπάνιων πόρων σωτήριων για τη ζωή (στο ίδιο).   

     Ωστόσο, διαισθητικά, οι περισσότεροι από εμάς θα  προτιμούσαμε να δίνονται 

ακριβοδίκαια οι ευκαιρίες για κάποιο όφελος, ακόμη και για αυτούς που έχουν 

χειρότερα αποτελέσματα υγείας. Πως θα πρέπει επομένως να εξισορροπούμε τα 

καλύτερα αποτελέσματα υγείας έναντι των ακριβοδίκαιων ευκαιριών;  Αλλά και η  

γήρανση της κοινωνίας  αλλάζει δραματικά το προφίλ των αναγκών σε μία χώρα, και 

θέτει  βιοηθικά ερωτήματα σχετικά με την ισότητα μεταξύ των γενεών, όπως πχ πώς 

πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ηλικιακές ομάδες  στα συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης ή  πώς πρέπει να κατανέμονται  οι πόροι σε κάθε στάδιο της ζωής, 

δεδομένου ότι οι ανάγκες ποικίλλουν καθώς μεγαλώνουμε (Daniels,2006,σελ. 29).    

     Μια επιπλέον διάσταση που έχει συνδεθεί στη βιοηθική με τις διακρίσεις στην 

πράξη αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών είναι η απόδοση 

στιγματισμών. Γνωστή είναι στη βιοηθική η εκτεταμένη κριτική στην απόδοση 

στιγματισμών με εστίαση στο σεβασμό τον οφειλόμενο σε άτομα ως άτομα. 

Μελετητές όμως θέτουν περαιτέρω την απόδοση στίγματος από την οπτική των 

κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας. Υποστηρίζουν ότι εγείρεται από τους 
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κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας αλλά και η ίδια η απόδοση στίγματος 

συγκροτεί  κοινωνικό προσδιοριστή, γεγονός που εγείρει ηθικά ερωτήματα για τις 

υποχρεώσεις της κοινωνίας να ασχολείται με τους κοινωνικούς προσδιοριστές της 

υγείας και την καλλιέργεια συνθηκών μείωσης απόδοσης στίγματος σε μια στενή 

συνάφεια της βιοηθικής και της πολιτικής και ηθικής θεωρίας (Courtwright, 2009).
6
 

     Επιπλέον, η έννοια και η πράξη επιδίωξης  δίκαιης ισότητας στην υγεία στη 

βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών βρίσκεται συχνά μπροστά σε ερωτήματα 

σχετιζόμενα με την αβεβαιότητα ως προς τις συνέπειες των παρεμβάσεων και με 

συνακόλουθα ερωτήματα συχνά συνυφασμένα με ηθικές αρχές. Για παράδειγμα,  

δεδομένης  της αβεβαιότητας, τίθεται από πολλούς το ερώτημα για το τι είναι πιο 

σημαντικό για την επίτευξη ισοτιμίας στην υγεία, «ο άνισος κίνδυνος στην υγεία»  ή 

«ο κίνδυνος για άνισα αποτελέσματα υγείας»,  μ' άλλα λόγια η κατανομή 

προοπτικών/κινδύνου μεταξύ προσώπων ή η κατανομή καλών/κακών αποτελεσμάτων 

υγείας μεταξύ τους; (Eyal et al, 2013, σελ.8). Και διευκρινίζουν με την ανάπτυξη του 

παρακάτω παραδείγματος οι Eyal et al.:  

     «Ας υποθέσουμε...ότι σ' έναν πληθυσμό με εξίσου υγιή πρόσωπα 

προσφέρεται μια ευκαιρία να ευεργετηθούν γενναία, η οποία συνοδεύεται 

από ασήμαντο κίνδυνο μικρότερης βλάβης, όχι ασυνήθη στην υγεία των 

πληθυσμών...  Όμως, το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι αύξηση στην 

ανισότητα των αποτελεσμάτων. Οι περισσότεροι θα κερδίσουν πολλά και 

κάποιοι θα χάσουν. Θα ήταν πιο εξισωτικό, επομένως, να απέχουν από 

την προσφορά της παρέμβασης; Θα ήταν πιο ακριβοδίκαιο, πιο κοντά στο 

πνεύμα της ισότητας, τουλάχιστον να προσφερθεί εναλλακτική παρέμβαση, 

που είναι σίγουρο ότι θα ωφελήσει τον καθένα πολύ μέτρια; Θα πρόσφερε 

στον καθένα μια μικρότερη αύξηση στην αναμενόμενη ωφελιμότητα απ' 

ό,τι υπό την πρώτη παρέμβαση αλλά θα απέτρεπε τα άνισα αυτά 

αποτελέσματα και ίσως μετρούσε ως εξισωτισμός. . Απ' την άλλη πλευρά, η 

                                                 
6
  Όπως επισημαίνουν οι Illingworth και Parmet, ο Courtwright, όπως και ο Daniels στο “Just 

Health,” (2008), βασίζει την ανάλυσή του στο οικοδόμημα της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας του 

Rawls για να εξηγήσει γιατί η κοινωνία έχει υποχρέωση να ασχολείται με κοινωνικούς προσδιοριστές, 

επεκτείνοντας έτσι την κατανόηση της απόδοσης στίγματος ως κοινωνικό προσδιοριστή αλλά και 

εισηγούμενος την στενή σχέση μεταξύ βιοηθικής και πολιτικής και ηθικής θεωρίας (Illingworth, 

Parmet, 2009, σελ. iii-iv)  
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πρώτη παρέμβαση, αν και είναι βέβαιο ότι παράγει νικητές, χαμένους και 

ανισότητα στα αποτελέσματα υγείας, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιμετωπίζει 

τους πάντες με ίσο ενδιαφέρον. Υπό την πρώτη παρέμβαση, το στοίχημα θα 

ήταν πανομοιότυπο για κάθε πρόσωπο, και ο καθένας ορθολογικά 

σκεπτόμενος θα προτιμούσε αυτό το στοίχημα και την μεγάλη του 

αναμενόμενη ωφέλεια από τη σίγουρη μέτρια ωφέλεια, που προσφέρεται 

από τη δεύτερη εναλλακτική» (Eyal et al, 2013, σελ.8). 

     Για την κατανόηση όμως και την επεξεργασία των εννοιολογικών ζητημάτων και 

των προβλημάτων στην πράξη αναφορικά με τις ανισότητες στην υγεία των 

πληθυσμών στη βιοηθική,  αναγκαία είναι τα επιστημονικά δεδομένα για τις αιτίες 

της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών προσδιοριστών και η συνεργασία 

ηθικής και επιδημιολογίας σε μια δεσμευμένη στη βιοηθική παγκόσμια κοινωνική 

δικαιοσύνη (Venkatapuram και Marmot, 2009). Ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση 

σύμφωνα με την οποία πολλοί από τους μη- βιολογικούς, ψυχο-κοινωνικούς 

προσδιοριστές που αναγνωρίζονται από τους επιδημιολόγους ότι εμπλέκονται στην 

υγεία, είναι οι ίδιοι αντικείμενα ζητημάτων ηθικότητας (Illingworth, Parmet, 2009, 

σελ. v). 

 

3.4. Για μια σύνοψη  

     Το πολυδιάστατο της έννοιας των ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών 

φαίνεται ότι συνδέεται με πολλά εννοιολογικά ζητήματα και ερωτήματα για την 

πράξη στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και στη βιοηθική στη δημόσια υγεία.  Η  

διερεύνηση και η διευθέτηση τους δε,  έχει άμεση σχέση  με την αντίληψη μας, για το 

τι είναι δίκαιο ή όχι.  Πως γνωρίζουμε, εάν μια συγκεκριμένη παρέμβαση δημόσιας 

υγείας εξυπηρετεί τον στόχο της επίτευξης δίκαιης ισότητας; Αναγκαίο είναι να 

γνωρίζουμε, τι είδους  είναι οι ανισότητες που θέλουμε να αποκαταστήσουμε.  Όπως 

προαναφέραμε, η ανισότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια και κατά συνέπεια, η 

σημασία της άδικης ανισότητας είναι δύσκολο να οριστεί, χωρίς την αναφορά σε 

κεντρικές θεωρίες περί δικαιοσύνης και ισότητας,  την  οποία θα  επιχειρήσουμε στο 

επόμενο κεφάλαιο της  Διπλωματικής εργασίας.   
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ΜΕΡΟΣ Β ΄           

 

      4. Κεφάλαιο Τέταρτο: Θεωρητικές προσεγγίσεις αρχών δικαιοσύνης και 

ισότητας στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια 

υγεία  

          Η διερεύνηση των θεωρητικών προσεγγίσεων αρχών δικαιοσύνης και ισότητας στη 

βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια υγεία θα αναπτυχθεί σε 

τρεις ενότητες.  

     Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα θα αναφερθεί στις αρχές της δικαιοσύνης ως 

ακριβοδικίας, στη «Θεωρία της Δικαιοσύνης» του John Rawls (θεωρητική 

προσέγγιση της ισότητας σε πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά).  

     Στη  δεύτερη ενότητα θα γίνει αναφορά στο έργο του Norman Daniels, ο οποίος 

μάλιστα κατατάσσεται στους πρωτοπόρους μελετητές της διεπαφής ανάμεσα στη 

βιοηθική και τους κοινωνικούς προσδιοριστές των ανισοτήτων στην υγεία(Shaw et 

al., 2009, σελ.131). Η θεωρία του είναι βασισμένη  στην θεωρία της δικαιοσύνης, ως 

ακριβοδικίας του John Rawls, πιο συγκεκριμένα δε,  θα γίνει αναφορά στο βιβλίο του  

«Δίκαιη υγεία» (θεωρητική προσέγγιση της ακριβοδίκαιης ισότητας των  ευκαιριών). 

     Η τρίτη ενότητα εμπνέεται από  τις ειδικότερες εξαρτήσεις της μείωσης των 

ανισοτήτων από παράγοντες πολύ ευρύτερους από τις υπηρεσίες υγείας και την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση, οι προσωπικές 

δεξιότητες και η ενδυνάμωση για υγιεινές επιλογές απαλλαγμένες από το βάρος και 

το άγχος των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών (Shaw et al., 2009, σελ. 

139). Θα διευρυνθεί, έτσι, η συζήτηση περί  αρχών δικαιοσύνης και ισότητας στην 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας στη βιοηθική σε προσεγγίσεις που 

διακηρύσσουν ως αφετηρία κάποια αντίληψη του ανθρώπινου ευ ζην ως βάση για 

αξιολόγηση προτεινόμενων διανεμητικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, η τρίτη ενότητα 

θα αναφερθεί στα έργα του Amartya  Sen «Επανεξετάζοντας την ανισότητα» και η 

«Η ανάπτυξη ως ελευθερία» (θεωρητική προσέγγιση της ισότητας 

ευημερίας/ισότητας στην άσκηση ικανοτήτων). 

    

4.1.Ισότητα σε πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά: «Θεωρία της Δικαιοσύνης» John Rawls  

Σύμφωνα με τον Rawls, η αλήθεια και η δικαιοσύνη, ως πρώτιστες αρετές της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτες. Η δικαιοσύνη αποτελεί την 

πρώτιστη αρετή των κοινωνικών θεσμών. Σε αυτήν θεμελιώνεται η απαραβίαστη αξία 
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κάθε προσώπου με τέτοιο τρόπο, που ακόμη και η ευημερία του συνόλου της 

κοινωνίας να μην υπερισχύει αυτής. Οι νόμοι όμως, όσο αποτελεσματικοί κι αν είναι, 

όταν είναι άδικοι πρέπει να τροποποιούνται. Η μόνη περίπτωση που η διαίσθησή μας 

θα επέτρεπε να ανεχτούμε την αδικία είναι, όταν είναι αναγκαία, προκειμένου να 

αποφευχθούν πολύ μεγαλύτερες αδικίες (Ρωλς, 2006, σελ. 28).  

Παρότι η  δικαιοσύνη είναι η πιο σημαντική αρετή των θεσμών, οι αντιλήψεις  

περί αυτής στις υπαρκτές κοινωνίες ποικίλλουν. Το τι είναι δίκαιο ή άδικο συνήθως 

αποτελεί αντικείμενο διαμάχης. Η κοινωνία για τον Rawls,  αποτελεί   ένα 

συνεργατικό εγχείρημα με στόχο το αμοιβαίο όφελος, αλλά χαρακτηρίζεται τόσο από 

σύγκρουση, όσο και από ταύτιση συμφερόντων. Ταύτιση συμφερόντων υπάρχει, 

εφόσον η κοινωνική συνεργασία παρέχει μια καλύτερη ζωή για όλους, αντίθετα 

σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει κατά την κατανομή των οφελών που έχουν 

παραχθεί από κοινού.  Επομένως, μια  κοινωνία χρειάζεται, υποστηρίζει ο Rawls, να 

προσδιορίσει αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης, τέτοιες ώστε οι αρχές αυτές «να 

παρέχουν έναν τρόπο απονομής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο των 

βασικών θεσμών της κοινωνίας και να ορίζουν την προσήκουσα διανομή των οφελών 

και βαρών της κοινωνικής συνεργασίας» (σελ. 29). Ο ρόλος των παραπάνω αρχών, 

είναι αυτός που ορίζει την έννοια της δικαιοσύνης. Η αντίληψη περί δικαιοσύνης δεν 

είναι παρά μια ερμηνεία αυτού του ρόλου. 

     Στην θεωρία του Rawls,  το πρωταρχικό μέλημα  της δικαιοσύνης  είναι η βασική 

διάρθρωση της κοινωνίας, ήτοι ο τρόπος με τον οποίο οι μείζονες κοινωνικοί θεσμοί 

διανέμουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, προκειμένου να καθορίσουν την κατανομή 

των πλεονεκτημάτων της κοινωνικής συνεργασίας.
7
 Η θεωρία του αποτελεί μια 

προσπάθεια περαιτέρω επεξεργασίας της παραδοσιακής θεωρίας του κοινωνικού 

συμβολαίου, όπως εκφράστηκε από τους Locke, Rousseau και Kant (σελ.18). Το 

αντικείμενο της πρωταρχικής συμφωνίας είναι  οι αρχές της δικαιοσύνης για τη 

βασική διάρθρωση της κοινωνίας.  Πρόκειται για αρχές, που γίνονται αποδεκτές από 

ελεύθερα και έλλογα πρόσωπα σε μια αρχική κατάσταση ισότητας, πίσω από ένα 

πέπλο άγνοιας.  Τα άτομα δεν γνωρίζουν τίποτε που θα μπορεί να τους επηρεάσει 

(φύλο,  φυλή, πλούτο,  θρησκεία, ικανότητες, φυσική ομορφιά). Ο Rawls πιστεύει 

πως µόνο υπό αυτές τις συνθήκες, ουσιαστικά σε «κοινωνικό κενό», μπορούν τα 

                                                 
7
  Μείζονες θεσμούς αποτελούν το πολιτικό σύνταγμα και οι κύριες οικονομικές και κοινωνικές 

διαρρυθμίσεις. 
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άτομα να καταλήξουν σε µία συμφωνία, ανεπηρέαστη από συμφέροντα και 

προκαταλήψεις.  Το δίκαιο ή το άδικο,  σύμφωνα με τον Rawls, δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται από τυχαίους συντελεστές της ζωής των ανθρώπων:  

«Έτσι εξασφαλίζεται, ότι κανένας δε θα πλεονεκτεί ή μειονεκτεί  κατά την  

επιλογή των αρχών εξ αιτίας των συνεπειών της φυσικής αιτιότητας ή της 

συγκυρίας των κοινωνικών περιστάσεων. Εφόσον όλοι βρίσκονται σε 

παρόμοια θέση και κανένας δεν μπορεί να σχεδιάσει αρχές προκειμένου να 

ευνοήσει την ιδιαίτερη κατάστασή του, οι αρχές της δικαιοσύνης θα είναι 

το αποτέλεσμα μιας ακριβοδίκαιης συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης»  (σελ. 

38). 

     Καθόσον οι άνθρωποι είναι έλλογα όντα, αποφασίζοντας σε συνθήκες 

αβεβαιότητας, η  επιλογή τους θα τείνει να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια για τους 

λιγότερο ευνοημένους στη μελλοντική κοινωνία. Την αντίληψη αυτή της 

δικαιοσύνης, αποκαλεί ο Rawls  δικαιοσύνη  ως ακριβοδικία, διότι οι αρχές της 

συμφωνούνται στο πλαίσιο μιας αρχικής ακριβοδίκαιης κατάστασης και τη συνδέει 

με τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής (σελ. 43). Μια δίκαιη κοινωνία 

προσδιορίζεται, κατά τον Rawls,  από δύο βασικές αρχές δικαιοσύνης: 

1. Κάθε πρόσωπο έχει ίσο δικαίωμα στο πλέον εκτεταμένο σχήμα ίσων βασικών  

ελευθεριών, που να είναι συμβατό με ένα παρόμοιο σχήμα ελευθερίας για τους 

άλλους (σελ. 92). 

 2. Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες διευθετούνται έτσι ώστε α) να 

αποβαίνουν προς το μεγαλύτερο όφελος των λιγότερο ευνοημένων (αρχή της 

διαφοράς) και ταυτόχρονα β) να  συναρτώνται  με θέσεις και αξιώματα που είναι 

ανοικτά σε όλους υπό συνθήκες ακριβοδίκαιης ισότητας ευκαιριών (σελ.115).  

     Οι ως άνω αρχές, επισημαίνει ο Rawls, πρέπει να διατάσσονται κατά 

λεξικογραφική σειρά, η πρώτη πάντα να προτάσσεται της δεύτερης, δηλαδή 

παραβιάσεις των ίσων βασικών ελευθεριών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε να 

αντισταθμιστούν από μεγαλύτερα κοινωνικά ή οικονομικά οφέλη (σελ. 93).  

     Και με δεδομένο,  ότι οι δύο αρχές εφαρμόζονται σε θεσμούς, τα δικαιώματα και 

οι ελευθερίες στα οποία αναφέρονται ορίζονται από τους δημόσιους κανόνες της 

βασικής διάρθρωσης. Επομένως, συνεχίζει ο Rawls, η πρώτη αρχή απαιτεί οι κανόνες 

που ορίζουν τις βασικές ελευθερίες να εφαρμόζονται εξίσου στον καθένα και να 

επιτρέπουν την πλέον εκτεταμένη ελευθερία που να είναι συμβατή με μια παρόμοια 

ελευθερία για όλους (σελ. 95-96).  Πλέον σημαντικές από τις βασικές ελευθερίες 
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είναι η πολιτική ελευθερία, η ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, η ελευθερία 

της συνείδησης και της σκέψης, η προσωπική ελευθερία, το δικαίωμα της ατομικής 

ιδιοκτησίας, η ελευθερία από αυθαίρετη σύλληψη και κατάσχεση.  Οι ελευθερίες 

αυτές έχουν ένα πεδίο εφαρμογής, μέσα στο οποίο υπόκεινται σε περιορισμούς, μόνο 

όταν έρχονται σε αντίθεση με άλλες βασικές ελευθερίες, γεγονός που μας  οδηγεί στο 

συμπέρασμα, ότι καμία ελευθερία δεν είναι απόλυτη. Είναι πολύ  δύσκολο να 

προσδιοριστούν αυτές οι ελευθερίες ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες οικονομικές, 

κοινωνικές και τεχνολογικές περιστάσεις μιας δεδομένης κοινωνίας (σελ. 93).  

     Όσον αφορά τη δεύτερη αρχή, σημειώνει, ότι η διανομή πλούτου και εισοδήματος, 

θέσεων εξουσίας και ευθύνης πρέπει να είναι συνεπείς με τις βασικές ελευθερίες 

καθώς και την ισότητα των ευκαιριών. Η ακριβοδίκαιη ισότητα ευκαιριών απαιτεί, 

όσοι έχουν παρόμοιες ικανότητες και δεξιότητες να έχουν και παρόμοιες ευκαιρίες 

ζωής, ανεξάρτητα από την αρχική τους θέση στο κοινωνικό σύστημα, ή όπως το θέτει 

ο Rawls,  «οι προσδοκίες όσων έχουν τις ίδιες ικανότητες και φιλοδοξίες δεν θα 

πρέπει να επηρεάζονται από την κοινωνική τους θέση» (σελ. 104).  

     Η αρχή της διαφοράς, όπως την εκφράζει ο Rawls, απαιτεί οι κοινωνικοί θεσμοί 

να διαρθρώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ανισότητες  να λειτουργούν προς 

όφελος αυτών που θα βρεθούν σε χειρότερη κατάσταση:   

«Σ’ ένα θεσμικό πλαίσιο, όπου η ίση ελευθερία και ακριβοδίκαιη ισότητα 

ευκαιριών είναι δεδομένη, σύμφωνα  με την  αρχή της διαφοράς,  οι 

υψηλότερες προσδοκίες αυτών που βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση είναι 

δίκαιες μόνο όταν λειτουργούν ως μέρος ενός σχήματος, που  βελτιώνει τις 

προσδοκίες των λιγότερο ευνοημένων μελών της κοινωνίας» ( σελ. 107) 

 Όταν ικανοποιείται,  η αρχή της διαφοράς, αναφέρει,  ο καθένας ωφελείται, με την 

έννοια του ότι βελτιώνεται η θέση του καθενός σε σχέση με την αρχική διαρρύθμιση. 

Η ακριβοδίκαιη ισότητα των ευκαιριών προηγείται της αρχής της διαφοράς. 

     Τελικά,  για  τον Rawls, οι αρχές αυτές της δικαιοσύνης  εκφράζουν μια αντίληψη 

της δικαιοσύνης που μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

«Όλες οι κοινωνικές αξίες-ελευθερία και ευκαιρίες, εισόδημα και πλούτος, 

καθώς και οι κοινωνικές βάσεις του αυτοσεβασμού- πρέπει να διανέμονται 

ίσα, εκτός αν μια άνιση διανομή κάποιων ή και όλων αυτών των αξιών 

αποβαίνει προς όφελος όλων» (94) 

     Επομένως,   η  αδικία, σύμφωνα με τη θεωρία του Rawls,  δεν είναι, παρά 

ανισότητες, οι οποίες δεν αποβαίνουν προς όφελος όλων. Ελευθερία και ευκαιρίες, 
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εισόδημα και πλούτος καθώς και οι κοινωνικές βάσεις του αυτοσεβασμού,  

αποτελούν τα  πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά, που πρέπει να διανέμει η βασική 

διάρθρωση μιας κοινωνίας, διότι αποτελούν  πράγματα που κάθε έλλογος άνθρωπος 

θα  επιζητούσε. Ωστόσο, η υγεία για τον Rawls,  αποτελεί φυσικό αγαθό, που η 

κατοχή της επηρεάζεται μεν από τη βασική διάρθρωση της κοινωνίας χωρίς όμως να 

βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο της (στο ίδιο).  

    Ο Rawls συνδέει άμεσα την ακριβοδίκαιη ισότητα των ευκαιριών με την ιδέα της 

αμιγούς διαδικαστικής δικαιοσύνης. Ο ρόλος της αρχής των ακριβοδίκαιων 

ευκαιριών είναι να διασφαλίζει, ότι το  σύστημα συνεργασίας θα είναι ένα σύστημα 

αμιγούς διαδικαστικής δικαιοσύνης. Στο σύστημα αυτό, οποιοδήποτε αποτέλεσμα 

διανομής θεωρείται δίκαιο, αρκεί να τηρηθεί, όπως πρέπει η διαδικασία. Μόνο υπό 

μια δίκαιη βασική διάρθρωση της κοινωνίας, που θα  συμπεριλαμβάνει ένα δίκαιο 

πολιτικό σύνταγμα και δίκαιη διαρρύθμιση των οικονομικών και κοινωνικών θεσμών, 

θα υφίσταται μια δίκαιη διαδικασία (σελ.120). 

    Όμως, η βασική διάρθρωση της κοινωνίας,  ως πρωταρχικό αντικείμενο της 

δικαιοσύνης στα πλαίσια του καταμερισμού των ωφελημάτων της κοινωνικής 

συνεργασίας, ευνοεί κάποιες θέσεις εκκίνησης έναντι άλλων  (σελ. 128).  Αυτές τις 

ανισότητες, τονίζει ο Rawls, πρέπει να ρυθμίζουν οι δύο αρχές της δικαιοσύνης.  

Κρίσιμες κοινωνικές θέσεις, γι αυτόν,  είναι οι θέσεις, που μας παρέχουν ένα 

κατάλληλο σημείο για την κριτική θεώρηση του κοινωνικού συστήματος. Ο Rawls 

υποθέτει ότι κατά κύριο λόγο, κάθε πρόσωπο κατέχει  δύο κρίσιμες θέσεις: τη θέση 

της ισοπολιτείας και αυτήν που ορίζεται από τη θέση του στη διανομή εισοδήματος 

και πλούτου. Η θέση της ισοπολιτείας που ορίζεται από τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες, που απαιτούνται από την αρχή της ίσης ελευθερίας και από την αρχή της 

ακριβοδίκαιης ισότητας των ευκαιριών, συνιστά για τον Rawls, την οπτική, υπό την 

οποία πρέπει να αποτιμάται η βασική διάρθρωση της κοινωνίας (σελ.128).  

     Όταν ικανοποιούνται οι δύο αρχές της θεωρίας του, όλοι είναι ίσοι πολίτες και 

έτσι ο καθένας κατέχει αυτή τη θέση. Κι απ’ αυτή τη θέση μπορούν να εξεταστούν 

πολλά ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όπως ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα 

όλων-ζητήματα δημόσιας υγείας- και για τα οποία οι διανεμητικές επιπτώσεις είναι 

άνευ σημασίας. Μερικές φορές όμως είναι αναγκαίο, συμπληρώνει,  να ληφθούν 

υπόψη, και άλλες θέσεις εκκίνησης, όταν π.χ. υφίστανται άνισα βασικά δικαιώματα, 

που θεμελιώνονται σε σταθερά φυσικά χαρακτηριστικά, όπως οι διακρίσεις που 
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βασίζονται στο φύλο, τη φυλή, τον πολιτισμό. Εφόσον αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

μπορούν να αλλάξουν οι θέσεις που ορίζουν, υπολογίζονται ως θέσεις εκκίνησης.  

     Ωστόσο, για τον Rawls, δεν ωφελείται πάντα ο καθένας απ’ αυτό που απαιτούν οι 

αρχές της δικαιοσύνης, αν σκέπτεται με τους όρους της  επιμέρους  θέσης που 

κατέχει. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οπτική γωνία των κρίσιμων θέσεων. 

Στην πραγματικότητα οι αρχές εκφράζουν, την κατανόηση και αποδοχή εκ μέρους 

μας της ανάγκης ιεράρχησης των συμφερόντων μας, δηλαδή να προσδώσουμε 

βαρύτητα σε κάποια έναντι άλλων (σελ. 132). Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε 

ορισμένες αρχές και ορισμένο τρόπο εφαρμογής τους, τονίζει,  πρέπει να 

αποδεχόμαστε και τις συνέπειες τους (στο ίδιο). Σε μια συνεκτική θεωρία κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι  αναγκαίο να υπάρχει κάποια επιλογή κρίσιμων θέσεων, οι οποίες 

θα πρέπει να συμφωνούν με τις πρώτες αρχές της, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο 

αμβλύνονται οι επιπτώσεις των φυσικών ατυχημάτων και των κοινωνικών 

συγκυριών.(στο ίδιο). 

     Ο Rawls υποστηρίζει ότι η θεωρία του αποτελεί μια εξισωτική αντίληψη της 

δικαιοσύνης, γιατί η αρχή της διαφοράς γεννά την υποχρέωση της αποκατάστασης 

των άδικων ανισοτήτων.  Επιβάλλει στην κοινωνία στα πλαίσια της ισότητας και της 

ακριβοδίκαιης ισότητας των ευκαιριών να ευνοεί αυτούς που βρίσκονται στις 

λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές θέσεις (σελ.133). Δεν ταυτίζεται όμως με την αρχή 

της αποκατάστασης,  η οποία με τη σειρά της,  δεν πρέπει για τον Rawls, να αποτελεί 

το μοναδικό κριτήριο της δικαιοσύνης αλλά πρέπει να σταθμίζεται με άλλες αρχές, 

όπως π.χ. την προαγωγή του κοινού αγαθού. Εν τούτοις, γι αυτόν, η  αρχή της 

διαφοράς ικανοποιεί εν μέρει την αρχή της αποκατάστασης, διότι στην 

πραγματικότητα αποτελεί μια αρχή σύμφωνα με την οποία οι ευνοημένοι από την 

φύση να μπορούν να επωφεληθούν από τη θέση τους, μόνο υπό τον όρο της 

βελτίωσης της θέσης αυτών που έχουν αδικηθεί. Γιατί, όπως λέει, η φυσική διανομή 

δεν είναι αυτή καθ’ αυτή, δίκαιη ή άδικη, απλά είναι ένα φυσικό γεγονός. Δίκαιο ή 

άδικο, επισημαίνει,  είναι ο τρόπος που οι θεσμοί ρυθμίζουν αυτές τις τυχαιότητες 

(σελ. 135). Στη δικαιοσύνη ως ακριβοδικία, οι άνθρωποι συμφωνούν να 

επωφελούνται από την τυχαιότητα της φύσης και των κοινωνικών περιστάσεων, όταν 

αυτό αποβαίνει προς όφελος όλων (στο ίδιο).  

     Σε μια κοινωνία που διέπεται από την αρχή της διαφοράς, για τον Rawls, οι 

πολίτες θεωρούν την κατανομή των φυσικών προσόντων ως συλλογικό κεφάλαιο που 

ωφελεί όλους, δηλαδή οι ευνοημένοι επιτρέπεται να ωφελούνται κατά τέτοιο τρόπο, 
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που βοηθάει αυτούς που είναι σε δυσμενέστερη θέση. Κατά συνέπεια, ρυθμίζοντας 

τις ανισότητες, οι άνθρωποι  μέσω του  αμοιβαίου οφέλους, εκφράζουν τον σεβασμό 

που οφείλει ο ένας για τον άλλο.  

     Για τον Rawls, η αρχή της διαφοράς, εκφράζει μια αρχή αμοιβαιότητας, όπου οι 

αντιπροσωπευτικοί άνθρωποι δεν κερδίζουν ο ένας σε βάρος του άλλου, αλλά 

επιτρέπονται μόνο αμοιβαία πλεονεκτήματα (σελ.137). Επιπλέον, ερμηνεύει την αρχή 

της αδελφότητας, που αντιπροσωπεύει ένα είδος ισότητας στην κοινωνική εκτίμηση 

που απολαμβάνει κάποιος και εκφράζεται στις διάφορες δημόσιες συμβάσεις καθώς 

και από την έλλειψη στάσεων περιφρόνησης και δουλικότητας (σελ.138). 

Συμπερασματικά, η  θεωρία του Rawls αντλεί στοιχεία από την Καντιανή 

φιλοσοφία, όπου σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας, τα πρόσωπα πράττουν 

αυτόνομα, ήτοι πράττουν με βάση αρχές, πάνω στις οποίες θα συναινούσαν, ως 

ελεύθερα και ίσα έλλογα όντα. Αυτές δε οι αρχές  διακηρύσσουν  την επιθυμία των 

ανθρώπων να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον στη βασική δομή της κοινωνίας, όχι 

απλά ως μέσα αλλά ως αυτοσκοπούς (σελ.219).  

    Επίσης, η δικαιοσύνη ως ακριβοδικία  εκφράζει μια δεοντοκρατική αντίληψη της 

δικαιοσύνης, όπου το ορθό προηγείται του αγαθού και οι αρχές της δικαιοσύνης 

περιορίζουν τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων και θέτουν τα όρια, που 

πρέπει να σεβαστούν κατά την εκπλήρωση των σκοπών τους.  Επιπλέον αποτελεί μια 

απάντηση στην ωφελιμιστική αντίληψη  της δικαιοσύνης, όπου το ορθό ορίζεται, ως 

ό,τι μεγιστοποιεί το αγαθό, μια κοινωνία δε είναι δίκαιο να επιδιώκει την επίτευξη 

του μέγιστου ποσού ικανοποίησης, χωρίς να την απασχολεί άμεσα πως θα διανεμηθεί 

αυτό το ποσό (σελ.57-59).  

        Αναμφισβήτητα, η θεωρία της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας του Rawls 

αποτέλεσε  τη σημαντικότερη θεωρία κοινωνικής δικαιοσύνης του περασμένου 

αιώνα, γιατί  έθεσε τις γενικές αρχές δικαιοσύνης και ισότητας, πάνω  στις οποίες 

βασίστηκαν πολλοί μεταγενέστεροι πολιτικοί φιλόσοφοι  Ωστόσο η θεωρία του  

επικρίθηκε,  γιατί  αναφέρεται σε μια ευτεταγμένη κοινωνία χωρίς να μπορεί να 

αντιμετωπίσει ζητήματα δικαιοσύνης σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες και σε 

ειδικές κοινωνικές περιστάσεις. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε,  ο Rawls υποστηρίζει 

ότι η θεωρία του αποτελεί μια εξισωτική αντίληψη της δικαιοσύνης. Η αρχή της 

διαφοράς επιβάλλει στην κοινωνία στα πλαίσια της ισότητας και της ακριβοδίκαιης 

ισότητας των ευκαιριών να ευνοεί αυτούς που βρίσκονται στις λιγότερο ευνοημένες 

κοινωνικές θέσεις. Αλλά, θεωρώ, ότι στην πραγματική  κοινωνία όμως  η εφαρμογή 
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μιας τέτοιας μορφής εξισωτικής δικαιοσύνης, όπως  είναι  η αρχή της διαφοράς δεν 

είναι δυνατόν να γίνει εφικτή αν συνίσταται απλά στην υπακοή σε κανόνες, όσο 

δίκαιοι και αν δείχνουν να είναι αυτοί,  αντίθετα, η εφαρμογή μιας τέτοιας μορφής  

δικαιοσύνης απαιτεί την απόκτηση ανάλογων  ικανοτήτων, που θα κατευθύνουν  τις 

πράξεις και τις επιλογές των ατόμων στην καθημερινή τους ζωή.      

 

4.2. Ισότητα στην ακριβοδίκαιη ισότητα ευκαιριών:“Just Health” Norman Daniels  

     Με εκπεφρασμένη την έμπνευση της προσέγγισής του από τις αρχές της 

δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας του Rawls και σημαντικά ενδεικτική για τις τάσεις της 

πρώτης δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα, είναι η  θεωρητική επεξεργασία του Norman 

Daniels για τα «άλυτα προβλήματα» αναφορικά με την κατανομή της υγείας και την 

ανάπτυξη δίκαιων πολιτικών που επηρεάζουν την κατανομή της υγείας (2006). Ο 

Daniels επικεντρώνει την ανάλυση και τις προτάσεις του σε ζητήματα άδικης 

ανισότητας σε τρεις περιοχές, η καθεμιά τους με επιπτώσεις και για το εσωτερικό των 

χωρών και για το διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη περιοχή αφορά τις 

ανισότητες στην υγεία μεταξύ διαφορετικών ομάδων και τις αναγκαίες για τη μείωσή 

τους πολιτικές, η δεύτερη τη διαγενεακή δίκαιη ισότητα στο πλαίσιο ραγδαίας 

γήρανσης στην κοινωνία και η τρίτη τις  ανισότητες σε διεθνές επίπεδο στην υγεία 

και τους θεσμούς και τις πολιτικές που έχουν επίδραση επί αυτών (Daniels, 2006, 

σελ. 23).  

     Την ίδια περίοδο αξιοσημείωτη είναι η νέα συμβολή του με το βιβλίο «Δίκαιη 

υγεία» (2008). Ο στόχος του Daniels στο “Just Health: Meeting Health Needs Fairly” 

είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη θεωρία για τη δικαιοσύνη και την υγεία των 

πληθυσμών, η οποία θα αντιμετωπίζει τόσο τις θεωρητικές όσο και τις ρεαλιστικές 

προκλήσεις και θα κατευθύνει την πρακτική  σχετικά με την υγεία  ανά τον κόσμο.  

Σύμφωνα με την θεωρία του, το θεμελιώδες ερώτημα της δικαιοσύνης για την 

υγεία αφορά τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις: «τι οφείλουμε ο ένας στον άλλο  για να 

προστατεύσουμε και να προάγουμε την υγεία σ’ έναν πληθυσμό και να βοηθήσουμε 

τους ανθρώπους όταν είναι ασθενείς ή είναι άτομα με αναπηρία;» (Daniels, 2008, 

σελ. 11). Η ευρεία έκταση του θεμελιώδους ως άνω ερωτήματος, το οποίο 

περιλαμβάνει όλους τους κοινωνικά ελεγχόμενους παράγοντες, που επηρεάζουν το 

επίπεδο της υγείας του πληθυσμού καθώς και την κατανομή της όπως αναφέρει ο 

Daniels, έχει άμεσες επιπτώσεις  στον  τρόπο με τον οποίο, κάποιοι φιλόσοφοι 

συζητούν σχετικά με την υγεία καθώς και με ό, τι οφείλουμε ο ένας στον άλλο. Για 
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παράδειγμα, ο Rawls αναφέρεται στην υγεία, ως φυσικό αγαθό, που πρέπει να 

αντιπαραβληθεί  με κοινωνικά αγαθά, όπως εκπαίδευση και φροντίδα υγείας. Εν 

τούτοις, ακόμη κι αν η υγεία είναι φυσικό αγαθό, η κατανομή της σε μεγάλο βαθμό 

καθορίζεται κοινωνικά, όπως είναι το συνολικό επίπεδο της υγείας σ’ έναν πληθυσμό. 

Πιο παραπλανητική, αναφέρει ο Daniels, είναι η άποψη, ότι η ασθένεια είναι απλά 

μια κακοτυχία και ως εκ τούτου δεν εγείρει ζητήματα ακριβοδικίας. Μπορεί αυτό να 

αποτελεί  εν μέρει μια αλήθεια,  όμως ακόμη κι έτσι, επισημαίνει, ότι είναι εφικτό να 

βελτιώσουμε την κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες αυτής της 

κακοτυχίας. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε μια κακοτυχία να προκαλεί αδικία 

(σελ.13). 

 Για να δώσει απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα του, ο Daniels το αντικαθιστά 

με τρία  βασικά  υποερωτήματα:  

 Είναι η υγεία και συνεπώς και η φροντίδα υγείας και άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την υγεία, ιδιαίτερου ηθικού ενδιαφέροντος;  

 Πότε οι ανισότητες στην υγεία είναι άδικες; 

 Πως μπορούμε να εκπληρώσουμε τις ανάγκες στην υγεία ισότιμα, δεδομένων 

των  περιορισμένων πόρων; 

     Πολλοί άνθρωποι, όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα δικαιοσύνης, εμπλέκουν την 

ιδέα των ατομικών ή ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πιστεύουν, ότι η υγεία και η 

φροντίδα υγείας  είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ως τέτοια,   κινητοποιούν όλους 

τους ανθρώπους, όταν παραβιάζονται. Αντίθετα ο Daniels πιστεύει, ότι τα 

δικαιώματα δεν είναι ηθικοί καρποί που φυτρώνουν στην γυμνή γη, πλήρως 

ωριμασμένοι, χωρίς καλλιέργεια (σελ.15). Για να απαντήσει κάποιος, συνεχίζει, τι 

πραγματικά περιλαμβάνει το δικαίωμα στην υγεία και την φροντίδα υγείας, 

χρειάζεται μια συστηματική θεωρία διανεμητικής δικαιοσύνης για τις σχετικές με την 

υγεία ανάγκες (σελ.15), απαραίτητη  δε προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να γνωρίζουμε τι 

είδους είναι η καλή υγεία και πως η ιδιαίτερη σημασία της μεταφέρεται στους 

κοινωνικούς προσδιοριστές της, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Με βάση τα 

παραπάνω, ο Daniels, θέτει τα εξής ερωτήματα: 1.  Η υγεία και η φροντίδα υγείας  

ιδιαίτερου ηθικού ενδιαφέροντος χωρίς να εξομοιώνεται με άλλα προϊόντα; 2. Τι 

είναι αυτό,  που της δίνει την ιδιαίτερη ηθική σημασία; 3. Αυτή η ιδιαίτερη ηθική 
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σημασία μεταφέρεται στους κοινωνικά ελεγχόμενους παράγοντες που την 

επηρεάζουν; (σελ. 20) 

     Ο Daniels υποστηρίζει, ότι οι άνθρωποι λειτουργούν κανονικά, όταν 

ικανοποιούνται οι ανάγκες της υγείας τους  όχι μόνο με την παροχή ιατρικής 

φροντίδας αλλά και με την ορθή διανομή των κοινωνικών προσδιοριστών της. Με την 

ασθένεια και την αναπηρία, χάνουν μέρος  της λειτουργικότητας τους και έτσι 

μειώνεται το εύρος των ευκαιριών, που έχουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Άρα, 

κατ’ αυτόν,  ένα γενικό πλαίσιο μιας θεωρίας για τη δικαιοσύνη αφορά την κοινωνική 

μας υποχρέωση να  προστατεύουμε τις ευκαιρίες των ανθρώπων (σελ. 21).  

     Η θεωρία του, όπως δηλώνει ο ίδιος,  βασίζεται στη θεωρία της δικαιοσύνης ως 

ακριβοδικίας του Rawls, η οποία υποστηρίζει μια αρχή προστασίας των ευκαιριών, 

ωστόσο ο ισχυρισμός του για τη σχέση υγείας και ευκαιριών, αποτελεί μια προέκταση 

της θεωρίας του Rawls, έτσι ώστε να διευθετούνται οι ανισότητες, που προκύπτουν 

από την ασθένεια και την αναπηρία, κάτι που ο Rawls κατ’ αυτόν  απέφυγε 

συστηματικά (σελ. 21). Επομένως,  η υγεία και κατά συνέπεια και οι κοινωνικοί 

προσδιοριστές της,  για τον Daniels, έχουν ιδιαίτερο ηθικό ενδιαφέρον, γιατί 

συμβάλλουν  στο εύρος των ευκαιριών που μας δίνονται στη ζωή μας. 

Ο Daniels, επεκτείνοντας τη θεωρία του Rawls καταλήγει στο εξής 

αναθεωρημένο επιχείρημα: 

 Εφόσον η ικανοποίηση των αναγκών  της υγείας προάγει την υγεία- όπου 

υγεία για τον Daniels, είναι η φυσιολογική λειτουργία – και εφόσον η υγεία 

προστατεύει τις ευκαιρίες, τότε η ικανοποίηση των αναγκών της υγείας 

προστατεύει τις ευκαιρίες. 

 Εφόσον η θεωρία της δικαιοσύνης του Rawls απαιτεί την προστασία των 

ευκαιριών, όπως κάνουν άλλες σημαντικές θεωρίες διανεμητικής 

δικαιοσύνης, τότε αρκετές πρόσφατες καταγραφές της δικαιοσύνης 

αποδίδουν ιδιαίτερο ηθικό ενδιαφέρον στην ικανοποίηση των αναγκών της 

υγείας (σελ. 30). 

Ειδικότερα, ο  Daniels με την έννοια «ανάγκες υγείας» εννοεί: 

«Εκείνα τα πράγματα, που είναι απαραίτητα (need), προκειμένου να 

διατηρήσουμε, να αποκαταστήσουμε η να παρέχουμε (όπου είναι δυνατόν) 

λειτουργικά αντίστοιχα της φυσιολογικής λειτουργίας του είδους (σύμφωνα 

με το φύλο και την ηλικία). Οι ανάγκες υγείας περιλαμβάνουν: 1. Επαρκή 
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τροφή 2. Υγιεινή, ασφάλεια. Αμόλυντη διαβίωση, συνθήκες εργασίας 3. 

Άσκηση, ανάπαυση και τέτοια σημαντικά χαρακτηριστικά τρόπου ζωής, 

όπως αποφυγή ουσιαστικής κατάχρησης και διενέργεια ασφαλούς σεξ 4. 

Προληπτικές, θεραπευτικές, αποκαταστατικές και ανταποδοτικές 

προσωπικές ιατρικές υπηρεσίες (και συμβουλές) 5. Μη ιατρικές 

προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης 6. Κατάλληλη διανομή 

των άλλων κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας» (σελ. 42-43). 

     Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η φυσιολογική λειτουργία (του είδους); Διότι, 

όπως λέει ο Daniels, συνδέεται άμεσα με το εύρος των ανοικτών σε μας ευκαιριών, το 

δε κανονικό  εύρος ευκαιριών για μια δεδομένη κοινωνία, το ορίζει ως τη σειρά των 

σχεδίων ζωής, που έλλογα πρόσωπα επιλέγουν να πραγματοποιήσουν, για τους 

εαυτούς τους. Αυτό το εύρος των ευκαιριών, γι αυτόν  εξαρτάται από κάποια 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας, όπως η ιστορική εξέλιξη, η υλική ευημερία και 

τεχνολογική ανάπτυξη και κάποια σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα (σελ. 43).  

     Με αυτή την έννοια,  λοιπόν το εύρος των ευκαιριών σχετίζεται άμεσα με την 

κοινωνία και την οργάνωση της, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης για τη 

δικαιοσύνη, η οποία καθορίζει πως διανέμεται σ’ ένα πληθυσμό αυτό το κανονικό 

εύρος των ευκαιριών. Η φυσιολογική λειτουργία, εξηγεί, ότι αποτελεί μια παράμετρο 

που επηρεάζει το μερίδιο του κανονικού εύρους των ευκαιριών που δίνονται σ’ ένα 

άτομο. Επομένως, η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην ικανοποίηση των 

αναγκών τη υγείας ερμηνεύεται από το βάρος που αποδίδουμε στην προστασία των 

μεριδίων  του κανονικού εύρους ευκαιριών έναντι των αποκλίσεων από την κανονική 

λειτουργία (σελ. 44).  

     Καθόσον, συνεχίζει ο Daniels, το κανονικό εύρος των ευκαιριών  ενός ατόμου σε 

μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τα ταλέντα και τις επιδεξιότητες του, η απόκλιση από 

την κανονική λειτουργία λόγω σοβαρής ασθένειας, τραύματος ή αναπηρίας περιορίζει 

τις ευκαιρίες ενός ατόμου από το κανονικό εύρος ευκαιριών, που θα του παρείχαν τα 

ταλέντα και οι επιδεξιότητες του, αν ήταν υγιής (σελ. 44-45). Όπου οι διαφορές στα 

ταλέντα και τις επιδεξιότητες είναι αποτέλεσμα παθολογίας, τονίζει, πρέπει να 

προσπαθήσουμε, εφόσον το επιτρέπει η διαθεσιμότητα των πόρων, να διορθώσουμε 

τα αποτελέσματα της φυσικής λοταρίας (σελ.45). 

     Η εξήγηση της ιδιαίτερης ηθικής σημασίας της ικανοποίησης των αναγκών της 

υγείας, σύμφωνα με τον Daniels έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι ανάγκες 

της υγείας  ανήκουν στην κατηγορία των βασικών αναγκών, που είναι απαραίτητες 
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για τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας. Όταν αξιολογούμε την ευημερία των 

άλλων για να προσδιορίσουμε  τι βοήθεια τους οφείλουμε, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος 

σε αξιώσεις που περιλαμβάνουν αυτές τις βασικές ανάγκες και όχι σε όλες τις 

προτιμήσεις των ανθρώπων, που συμβάλλουν στην ευημερία  και την ικανοποίηση. 

Δεύτερον, η προστασία της φυσιολογικής λειτουργίας βοηθάει στην προστασία του 

εύρους των ευκαιριών. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συμφέρον να προστατεύουν το εύρος 

των ευκαιριών που τους δίνονται, ιδιαίτερα στο βαθμό που έχουν επίγνωση για αυτό, 

κι αυτό ακριβώς εξηγεί το ιδιαίτερο βάρος, που δίνουν  στην ικανοποίηση των 

αναγκών της υγείας τους (σελ. 46). 

     Η   ηθική σημασία των αναγκών της υγείας, όπως αναλύθηκε παραπάνω,  είναι  

για τον Daniels, ο λόγος για τον οποίο, πρέπει να προεκτείνουμε μια θεωρία 

δικαιοσύνης, όπως η θεωρία του Rawls, για να αντιμετωπίζει ζητήματα υγείας και 

ιατρικής φροντίδας. Επιπλέον, σημειώνει ο Daniels, η θεωρία του Rawls,  αναφέρεται 

σε μια ιδανική κοινωνία με ανθρώπους που δεν είναι ασθενείς ή ανάπηροι, στον 

πραγματικό όμως κόσμο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην κατάσταση της υγείας, 

γεγονός που καθιστά προβληματική τη  λίστα των πρωταρχικών κοινωνικών  αγαθών.  

Για παράδειγμα,  ποιος είναι σε χειρότερη κατάσταση, ένας πλούσιος ασθενής 

άνθρωπος ή ένας φτωχός υγιής; 

      Ωστόσο, o ίδιος, θεωρεί, ότι με τη συμπερίληψη της υγείας και των αναγκών της 

ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, που θεωρεί κάποιος ότι συμβάλλει στην ευημερία ή 

ικανοποίηση,  στη λίστα των πρωταρχικών αγαθών του Rawls, είναι πολύ πιθανό να 

χάσουμε την κοινή πολιτική αντίληψη για τις ανάγκες των πολιτών, δηλαδή  όλα 

εκείνα τα μέσα, τα οποία οι λογικοί άνθρωποι στους δημοκρατικούς πολιτισμούς, 

συμφωνούν, ότι συνιστούν τις ανάγκες ελεύθερων και ίσων πολιτών. (σελ.56).  

     Αντίθετα, πιστεύει, ότι ένας πιο εύλογος και απλός τρόπος να συνδέσει τη θεωρία 

του περί αναγκών υγείας με τη λίστα των πρωταρχικών αγαθών είναι να διευρύνει 

την περιορισμένη ιδέα του  Rawls περί ακριβοδίκαιων ευκαιριών κυρίως όσον αφορά 

το επάγγελμα και  την καριέρα, περιλαμβάνοντας θεσμούς για την υγεία στους 

θεσμούς που υποστηρίζουν την ακριβοδίκαιη ισότητα των ευκαιριών. Καθόσον η 

ικανοποίηση των αναγκών της υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζει σημαντικά την 

διανομή των ευκαιριών, οι θεσμοί της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να διέπονται 

από την αρχή  της ακριβοδίκαιης ισότητας των ευκαιριών. Αλλά η ευκαιρία, 

επισημαίνει, και όχι η υγειονομική περίθαλψη παραμένει το πρωταρχικό κοινωνικό 

αγαθό (σελ. 57).  Γι αυτό θα πρέπει, κατ’ αυτόν να  παίρνονται θετικά μέτρα για τη 
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βελτίωση των ευκαιριών, όσων  βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εξ αιτίας 

κοινωνικών παραγόντων, όπως το φύλο, η φυλή, η τάξη, οι εθνικές ανισότητες, που 

συμβάλλουν σημαντικά στην κατανομή της ασθένειας και της αναπηρίας.  

     Μια κοινωνία,  που  διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, ως ακριβοδικίας του 

Rawls,  είναι μια κοινωνία που επιδιώκει, αυτό που ο Rawls, ονομάζει “δημοκρατική 

ισότητα”.  Μια τέτοια κοινωνία, ισχυρίζεται ο Daniels,  εγγυάται την ακριβοδίκαιη 

ισότητα των ευκαιριών και απαιτεί μέτρα, για να μετριάσει τα αποτελέσματα των 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και άλλων κοινωνικών ενδεχόμενων στην 

ευκαιρία. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ισότιμη δημόσια εκπαίδευση, καθημερινή 

φροντίδα και παρεμβάσεις από την παιδική ηλικία, που προάγουν την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση. Επειδή, συνεχίζει,   η αρχή των 

ακριβοδίκαιων ευκαιριών  αποσκοπεί  στην προαγωγή της φυσιολογικής λειτουργίας 

για όλους, διότι έτσι  προστατεύεται το εύρος των ευκαιριών  όλων, συμβάλλει τόσο 

στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού όσο και στη μείωση των ανισοτήτων στην 

υγεία.  Αυτό  απαιτεί επίσης, γι αυτόν,  καθολική ολοκληρωμένη υγειονομική 

περίθαλψη, που περιλαμβάνει δημόσια υγεία, πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 

και υποστήριξη με ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες (σελ. 96).  

     Μπορεί, όπως λέει ο Daniels, το επάγγελμα και η καριέρα να είναι σημαντικά 

κατά τη νέα και μέση ηλικία, αλλά προϊούσης της ηλικίας οι ανάγκες της 

υγειονομικής περίθαλψης καθίστανται πιο σημαντικές. Όμως,  με την διευρυμένη του 

άποψη περί ευκαιριών,  πιστεύει, ότι αποφεύγονται κατά ένα τρόπο οι ηλικιακές 

προκαταλήψεις σχετικά με την παροχή δίκαιης υγειονομικής περίθαλψης στους 

ηλικιωμένους (σελ. 60), γιατί οι υπηρεσίες της υγειονομικής περίθαλψης διανέμονται 

καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, με τέτοιο τρόπο, ώστε να σέβονται το κανονικό για 

την ηλικία εύρος των ευκαιριών.  Ωστόσο, συμπληρώνει, ότι αυτή  η διεύρυνση του 

σκοπού της  ακριβοδίκαιης ισότητας των ευκαιριών δεν αποκαθιστά ή ισοπεδώνει 

όλες τις ανισότητες στη λειτουργία µεταξύ των ανθρώπων, απλά µόνο, στόχο έχει τη 

διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των ανθρώπων, για αυτό το λόγο, 

επικεντρώνεται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία µειονεκτηµάτων και προσπαθεί να 

τα εξαλείψει.  

     Ο Daniels υποστηρίζει, ότι  η θεωρία του Rawls είναι η πιο ολοκληρωμένη γενική 

θεωρία  δικαιοσύνης, που  παρέχει επιχειρήματα για την υποχρέωσή μας να 

προστατεύουμε την ακριβοδίκαιη ισότητα των ευκαιριών. Εναλλακτικά, όμως γι 

αυτόν, και άλλες  θεωρίες που ασκούν σημαντική κριτική στη θεωρία του Rawls, 
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όπως η θεωρία των ικανοτήτων του Sen, υποστηρίζουν αυτή την ιδέα, αν και η μορφή 

της προστασίας ποικίλλει σημαντικά. Ο Sen ισχυρίζεται, όπως λέει ο Daniels, ότι ο 

Rawls εστιάζει σε λάθος θέση, όταν θεωρεί, ότι στόχος της δικαιοσύνης είναι η 

διανομή των πρωταρχικών αγαθών, αντίθετα με τον ίδιο,  που θέτει ως στόχο της 

δικαιοσύνης  τη θέση των ικανοτήτων, δηλαδή, τα πράγματα που μπορούμε να 

κάνουμε ή να είμαστε. Όμως, ο Daniels,  θεωρεί, ότι η διευρυμένη  θεωρία του 

Rawls, όπως την προτείνει ο ίδιος,  δεν διαφέρει ουσιαστικά, από τη θεωρία του Sen, 

διότι η ικανοποίηση των αναγκών της υγείας είναι σημαντική για τη διατήρηση των 

ικανοτήτων, για τον ίδιο λόγο, που είναι σημαντική για την προστασία του 

ακριβοδίκαιου μεριδίου του εύρους των ευκαιριών.  

     Παρόλα αυτά, όλες οι ανισότητες στην υγεία δεν είναι άδικες, αντίθετα κάποιες 

ανισότητες είναι αποδεκτές. Πότε όμως οι ανισότητες στην υγεία είναι άδικες; O 

Daniels ισχυρίζεται ότι πέρα από την ευρεία ανάλυση που έχει προηγηθεί  για το πότε 

είναι οι ανισότητες άδικες -όταν είναι αποφεύξιμες, μη αναγκαίες και μη 

ακριβοδίκαιες- είναι απαραίτητη μια πιο συστηματική δικαιολόγηση.  

     Πιο συγκεκριμένα, για τον Daniels τα παρακάτω τέσσερα κεντρικά ευρήματα στη 

βιβλιογραφία των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας έχουν επιπτώσεις για μια 

δικαιολόγηση  των μη αποδεκτών ανισοτήτων στην υγεία: 

 1. Οι εθνικές διαβαθμίσεις στο εισόδημα και την υγεία στα έθνη  δεν είναι 

αποτέλεσμα  σταθερών ή καθορισμένων νόμων της οικονομικής ανάπτυξης αλλά 

επηρεάζονται από τις επιλογές της κοινωνικής πολιτικής (σελ. 83). Ο πολιτισμός, η 

κοινωνική οργάνωση και οι κυβερνητικές πολιτικές προσδιορίζουν σε σημαντικό 

βαθμό την υγεία του πληθυσμού και έτσι ερμηνεύονται οι διαφορές στα 

αποτελέσματα υγείας μεταξύ των εθνών. Οι διαφοροποιήσεις αυτών των κοινωνικών 

προσδιοριστών είναι σημαντικές από πλευράς κοινωνικής δικαιοσύνης (σελ. 84).  

2. Οι διαβαθμίσεις κοινωνικοοικονομικής κατάστασης /υγείας δεν είναι απλά το  

αποτέλεσμα αποστέρησης των φτωχότερων ομάδων, αντίθετα λειτουργεί  σε όλο το 

κοινωνικοοικονομικό φάσμα σε μια κοινωνία, ακόμη κι αν υπάρχει καθολική ιατρική 

κάλυψη και άλλα προγράμματα που προάγουν την ευημερία (σελ.83). Η κλίση της 

διαβάθμισης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των εθνών. Σε κάποια  έθνη παρατηρείται 

ήπια διαβάθμιση στην θνησιμότητα ανάμεσα στις κοινωνικοοικονομικές ομάδες, ενώ 

αντίθετα, σε κάποιες άλλες με υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

παρατηρούνται σημαντικές διαβαθμίσεις στην θνησιμότητα μεταξύ των 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων. 
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3. Ενώ είναι αποδεκτό ότι ο βαθμός της κοινωνικής ανισότητας συμβάλλει  στην  

κλίση της κοινωνικής διαβάθμισης της υγείας, υπάρχει ένα σύνθετο debate,  εάν η 

κλίση της διαβάθμισης επηρεάζεται από το βαθμό της ανισότητας του εισοδήματος 

σε μια κοινωνία (σελ. 83). Είναι αλήθεια ότι για την  υγεία ενός πληθυσμού δεν έχει 

τόσο σημασία  η οικονομική πίτα, όσο το πώς αυτή μοιράζεται μεταξύ των ανθρώπων 

(σελ. 87). Ο βαθμός της  σχετικής αποστέρησης και όχι η απόλυτη αποστέρηση 

(στέρηση βασικών συνθηκών για την υγεία) είναι αυτή που εξηγεί τις διαφορές υγείας 

στα αναπτυγμένα έθνη και η σχετική αποστέρηση δεν αναφέρεται στη στέρηση 

αγαθών, που είναι απαραίτητα για την επιβίωση αλλά στη στέρηση πηγών 

αυτοσεβασμού, που είναι σημαντικές για την συμμετοχή στην κοινωνία (σελ.87).   

 4. Υπάρχουν εύλογες υποθέσεις, που προσδιορίζουν  κοινωνικά και ψυχολογικά 

μονοπάτια , μέσω των οποίων η ανισότητα επηρεάζει ην υγεία (σελ. 83). Τα κράτη με 

τις μεγαλύτερες ανισότητες στο εισόδημα και κατά συνέπεια, το χαμηλότερο επίπεδο 

κοινωνικού κεφαλαίου και πολιτικής συμμετοχής παρέχουν λιγότερη γενική 

κοινωνική ασφάλεια (σελ. 89). Ωστόσο είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε πάντα τους 

μηχανισμούς που δημιουργούν την ανισότητα στη υγεία που πιθανά να οφείλονται σε 

βαθύτερα δομικά χαρακτηριστικά της οικονομίας (σελ.91-92). 

     Αυτό που επισημαίνει ο Daniels είναι ότι η ανισότητα στην υγεία  είναι άδικη 

ανισότητα, εάν είναι αποτέλεσμα μιας άδικης κατανομής των κοινωνικών 

προσδιοριστών της υγείας και της κατανομής της, ένα δε καλό παράδειγμα δίκαιης 

κατανομής των προσδιοριστών  της υγείας παρέχεται από τις αρχές της  θεωρίας της 

δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας του Rawls (σελ.102). Δεν πρέπει, όμως λέει, να 

παραβλέπουμε και να σιωπούμε στο σημαντικό ζήτημα της ατομικής υπευθυνότητας 

για την υγεία. Η αγωγή  και τα κίνητρα για την υγεία  είναι σημαντικά εργαλεία της 

δημόσιας υγείας. Όμως,  πολύ σοβαρό πρόβλημα παραμένει το έργο της απόδοσης  

ατομικής ευθύνης.  Τελικά, η ικανοποίηση των αναγκών της υγείας, με όποιο τρόπο 

κι αν προκύπτουν αυτές, για τον ίδιο,  είναι  σημαντική, γιατί προστατεύει το εύρος 

των ευκαιριών κι απ' αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντική, γιατί διατηρεί τις 

ικανότητες ελεύθερων και ίσων πολιτών(σελ. 157). 

Παρά τη μεγάλη ηθική σημασία, που έχει η ικανοποίηση των αναγκών της υγείας ,  

καθώς συμβάλλει στην προστασία των ευκαιριών, δεν είναι  το μοναδικό αγαθό που 

συμβάλλει σε αυτό, επομένως απαραίτητο είναι να πάρουμε  κάποιες λογικές 

αποφάσεις για το πως θα ικανοποιήσουμε όλα αυτά με τους πόρους που διαθέτουμε.  

Στο αυτό αναφέρεται το τρίτο βασικό υποερώτημα του Daniels (όπως έχει ήδη 
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περιγραφεί στη σελίδα 48 της παρούσας εργασίας), δηλαδή στο «πώς μπορούμε να 

ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της υγείας, όταν δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε 

όλες;».   

 Πολλά είναι τα άλυτα προβλήματα διανομής, σημειώνει ο Daniels, που 

δημιουργούν ηθικά ερωτήματα, όπως το πρόβλημα της προτεραιότητας, το πρόβλημα 

της συγκέντρωσης, το πρόβλημα των καλύτερων αποτελεσμάτων έναντι των 

ακριβοδίκαιων  ευκαιριών. Ωστόσο, η λύση αυτών των προβλημάτων διανομής γι 

αυτόν, εξαρτάται από την προσέγγιση, που υιοθετεί κάποιος. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι, λέει,  θέλουν να δίνεται κάποια προτεραιότητα σε όσους είναι περισσότερο 

ασθενείς, έστω και αν δεν θέλουν να τους δοθεί  πλήρη προτεραιότητα, τελικά, πόση 

προτεραιότητα θα πρέπει να  τους δίνεται; Πότε, διερωτάται, θα πρέπει να 

επιτρέπεται  μια  συγκέντρωση των μέτριων ωφελημάτων σε ένα μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων να υπερέχει πολύ πιο σημαντικών ωφελημάτων σε λιγότερους ανθρώπους;   

 Με δεδομένο, συνεχίζει ο Daniels, ότι η φυσιολογική λειτουργία προστατεύει το 

εύρος των ευκαιριών των ατόμων, όταν οι πόροι χρησιμοποιούνται για  αυτούς  που  

παρουσιάζουν σοβαρές ανεπάρκειες, είναι σημαντικό το κέρδος που αποκτούν σε 

ευκαιρίες. Απ' την άλλη, όμως δεν πρέπει να αγνοούμε, ότι κι εκείνοι, που 

παρουσιάζουν μέτριες ανεπάρκειες, υφίστανται επίσης μια απώλεια ευκαιριών, 

γεγονός, που επιτρέπει κάπoιου είδους συγκέντρωση.  

Στο δύσκολο ερώτημα, πόσο πολύ πρέπει να ευνοήσουμε,  την παραγωγή 

καλύτερων αποτελεσμάτων με τους περιορισμένους πόρους σε αντίθεση με την 

απόδοση δίκαιων ευκαιριών για την απόκτηση κάποιου οφέλους απ’ αυτές, απαντά, 

ότι διαισθητικά, οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν να δίνονται 

ακριβοδίκαιες  ευκαιρίες για κάποιο όφελος, ακόμη και γι αυτούς, που  αναμένονται 

τα χειρότερα αποτελέσματα.  

Όπως εκφράζεται από τα λεγόμενα του  Daniels, μια ωφελιμιστική οπτική , που 

επιζητεί την  μεγιστοποίηση του συνολικού οφέλους στην υγεία, ανεξάρτητα με την 

διανομή του στους ανθρώπους, δεν θα δώσει  προτεραιότητα σ' αυτούς που έχουν την 

χειρότερη υγεία, θα ευνοήσει την  απεριόριστη συγκέντρωση  και τα καλύτερα 

αποτελέσματα έναντι των ακριβοδίκαιων ευκαιριών, ως εκ τούτου, μια τέτοια 

προσέγγιση, σύμφωνα με τον Daniels    συγκρούεται με  την ιδέα της ακριβοδικίας 

και της δίκαιης ισότητας στην υγεία (Daniels, 2006, σελ. 23-4).  

     Καθόσον οι γενικές αρχές της δικαιοσύνης  για την υγεία δεν μας παρέχουν λύσεις 

για προβλήματα διανομής των πόρων, αλλά και άλλα ηθικά προβλήματα που 
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δημιουργούνται από τους περιορισμούς,  όταν μάλιστα στερούμαστε συναίνεσης σε 

πιο λεπτομερείς αρχές,  το μοίρασμα των πόρων, για τον Daniels, καταλήγει να 

αποτελεί ένα πρόβλημα νομιμότητας. Επομένως, εύλογα θέτει τα παρακάτω 

ερωτήματα:  Κάτω από ποιες συνθήκες αυτοί που παίρνουν αποφάσεις έχουν την 

ηθική  αυθεντία  να θέτουν περιορισμούς,  τους οποίους επιβάλλουν; (Daniels, 2008, 

σελ.103). Πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις;  Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 

κατά τη λήψη αυτών των αποφάσεων; Πρέπει οι νόμιμες αρχές να δημοσιοποιούν τις 

αιτίες ή απλά να αρκούνται στο να ανακοινώνουν δημόσια τα αποτελέσματα της 

διαβούλευσης; (σελ. 109). 

     Ως απάντηση, στους παραπάνω προβληματισμούς, διατυπώνει, ότι  αν και 

συναντούμε πολλές διαφοροποιήσεις ανά τον κόσμο και τα συστήματα υγείας ως 

προς τις σχετικές με τους περιορισμούς αποφάσεις, εν τούτοις αυτές οι αποφάσεις 

έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά: 1. βασίζονται όλες σε  αξιακές κρίσεις σχετικά με 

το σε τι μπορούν να διαφωνούν έλλογοι άνθρωποι παρότι θεωρούνται ιατρικές, 

τεχνικές ή συμβατικές αποφάσεις και 2. οι γενικές αρχές της δικαιοσύνης  δεν δίνουν 

λύσεις στις σχετικές διαφωνίες (σελ.105). Κατά συνέπεια, ισχυρίζεται, ότι 

προκειμένου να θέτουμε τους περιορισμούς, πρέπει οι γενικές αρχές της δικαιοσύνης 

για την υγεία να συμπληρώνονται με μια δίκαιη διαδικασία, που θα καθιστά τους 

λήπτες των αποφάσεων υπεύθυνους για την ευλογοφάνεια των περιορισμών που 

θέτουν, θα μπορεί δε να έχει εφαρμογή τόσο στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

χώρες αλλά και σε όλα τα συστήματα υγείας (δημόσια, ιδιωτικά και με ενδιάμεση 

οργάνωση) (σελ. 103-104).  

     Αν και υποστηρικτής της διαδικαστικής δικαιοσύνης του Rawls, διαφοροποιείται, 

ισχυριζόμενος ότι  στη θεωρία του Rawls, το κοινωνικό συμβόλαιο είναι αυτό που 

οδηγεί στην επιλογή των αρχών, ως παράδειγμα  διαδικαστικής δικαιοσύνης με 

αποτέλεσμα την αδυναμία συναίνεσης για λύσεις σε κλασσικές διαμάχες της 

φιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας, όπως διεκδικήσεις ελευθερίας και ισότητας. 

Αντίθετα  η εύρεση μιας διαδικασίας για την επιλογή των αρχών είναι δίκαιο για όλα 

τα μέρη που επιλέγουν, είναι έργο του σωστού σχεδιασμού  του κοινωνικού 

συμβολαίου (σελ.109). Ωστόσο επισηµαίνει, ότι τέτοιες διαφωνίες εξακολουθούν να 

είναι ζητήµατα διανεµητικής δικαιοσύνης. Κατ’ αυτόν υπάρχουν τρεις ακατάλληλες 

προσεγγίσεις για να αντιµετωπίσει κάποιος τα προβλήµατα νοµιµότητας και  

ακριβοδικίας: α) η ανάθεση της κάλυψης των αναγκών υγείας στην ρύθμιση της 

αγοράς, β) ο κανόνας της πλειοψηφίας, που ισχύει στις δηµοκρατικές διαδικασίες και 
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γ) η προσέγγιση της ανάλυσης κόστους αποτελεσµατικότητας, η οποία από µόνη της 

δεν αποτελεί διαδικασία απόφασης, αλλά σίγουρα λαµβάνεται υπόψη.  

     O Daniels προτείνει μια δίκαιη διαδικασία που στοχεύει σε μια ισχυρή μορφή 

δημόσιας λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία, οι αιτίες και οι δικαιολογήσεις των 

σημαντικών αποφάσεων, που θέτουν περιορισμούς, πρέπει να είναι δημόσια 

διαθέσιμες. Οι   δίκαιοι άνθρωποι- οι άνθρωποι, που επιδιώκουν να συνεργαστούν με 

άλλους με όρους που μπορούν να δικαιολογήσουν ο ένας τον άλλον-,  στο 

διαμοιρασμό της ιατρικής φροντίδας και την ικανοποίηση των υπόλοιπων αναγκών 

της υγείας,  κατ’ αυτόν,  θα ψάξουν  αιτίες, για να τις αποδεχτούν, ως σχετικές, 

προκειμένου να ικανοποιήσουν  τις ανάγκες της υγείας ακριβοδίκαια, υπό συνθήκες 

σπανιότητας των πόρων (σελ. 118). Αυτή η ισχυρή μορφή δημόσιας λογοδοσίας, 

όπως την περιγράφει,  απαιτεί τα σχέδια για την υγεία ή οι δημόσιοι οργανισμοί να 

είναι σαφείς σχετικά με τις αξιακές τους υποχρεώσεις και μας επιτρέπει να 

μαθαίνουμε τι είναι αυτές οι υποχρεώσεις και με τη δέουσα προσοχή να τις 

αμφισβητούμε (σελ.118), γίνεται δε πιο  ακριβής  υπό τις παρακάτω τέσσερις 

συνθήκες: α) τη δημόσια αποδοχή, β) την σχετικότητα των αιτιών των αποφάσεων, γ) 

τη δυνατότητα αναθεώρησης των αποφάσεων, ώστε να είναι ελκυστικές και δ) τη 

δημόσια ρύθμιση της διαδικασίας για να εξασφαλίζονται οι προηγούμενες συνθήκες- 

οι οποίες συνδέουν τις αποφάσεις σε κάθε θεσμικό επίπεδο με μια ευρύτερη 

εκπαιδευτική και διαβουλευτική δημοκρατική διαδικασία (σελ. 119) και μ’ αυτό τον 

τρόπο βελτιώνουν την ποιότητα και τη συνοχή της διαδικασίας λήψης της απόφασης. 

     Συνοψίζοντας, η δίκαιη υγεία κατά τον Daniels  απαιτεί την προστασία του 

κανονικού εύρους των ευκαιριών των ανθρώπων, με την θεραπεία της ασθένειας, 

όταν συμβαίνει, τη μείωση των κινδύνων της ασθένειας και της αναπηρίας, προτού 

συμβεί και  την κατανομή αυτών των κινδύνων ισότιμα. Αυτό μεταφράζεται σε: 

πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε υπηρεσίες, που προάγουν και αποκαθιστούν την 

φυσιολογική λειτουργία, προληπτικά μέτρα έναντι των θεραπευτικών αλλά και μέτρα 

παραδοσιακής δημόσιας υγείας, που μειώνουν τα  επίπεδα κινδύνων και την 

κατανομή τους. Επιπλέον απαιτεί να κοιτάμε πέρα από τον τομέα υγείας, στους 

ευρύτερους προσδιοριστές της υγείας και την κατανομή τους. Και από τη στιγμή που 

δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες της υγείας, πρέπει να είμαστε 

υπεύθυνοι για την αξιοπιστία των αποφάσεων, που παίρνουμε για την  κατανομή των 

πόρων (σελ.141).  
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     Ωστόσο η υγεία, τονίζει ο Daniels, προστατεύει το κανονικό εύρος των ευκαιριών, 

που έχει κάποιος για τη δική του κοινωνία. Η σημασία της ικανοποίησης 

συγκεκριμένων αναγκών υγείας ποικίλλει ανάλογα με την κοινωνία κι αυτό πρέπει να 

το λάβουν σημαντικά υπόψη οι διανεμητικές αρχές. Γι αυτό, τονίζει, ότι και το 

περιεχόμενο ενός δικαιώματος στην υγεία και την φροντίδα υγείας δεν μπορεί να 

συγκεκριμενοποιηθεί, παρά μόνο μέσω μιας δίκαιης διαδικασίας, που αντλεί 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από την κοινωνία στην οποία αναφέρεται (σελ.147). 

Συνεπεία των παραπάνω,  ο Daniels ποτέ δεν μιλά για δικαίωμα στην υγεία αλλά για 

δικαιοσύνη στην υγεία  

      Θεωρώ ότι  είναι σημαντική η συμβολή του στη διεύρυνση της βιοηθικής για να 

συμπεριλάβει ζητήματα παγκόσμιων ανισοτήτων υγείας με την ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης θεωρίας για τη δικαιοσύνη και την υγεία των πληθυσμών, που στόχο 

έχει να κατευθύνει την πρακτική σχετικά με την υγεία ανά τον κόσμο.   Ωστόσο η 

θεωρία του, παρά την επέκταση που επιχειρεί στη θεωρία του Rawls, εμπίπτει στις 

αδυναμίες της,  με την εκκίνησή της από ένα σύνολο διανεμητικών  αρχών, που 

πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αποδεχθούν, ως βάση της κοινωνικής συνύπαρξης, 

αδιαφορώντας  για  αυτό που είναι και μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, εστιάζοντας 

μ’ αυτό τον τρόπο  στις ευκαιρίες ως  μέσα και όχι στους σκοπούς, που πραγματικά 

επιλέγουν οι άνθρωποι.  

      

4.3.Ισότητα ευημερίας/ισότητα στην άσκηση ικανοτήτων: Amartya Sen   

     Ζούμε σ’ έναν κόσμο πρωτόγνωρης χλιδής αλλά και σ’ ένα κόσμο αξιοσημείωτης 

στέρησης, ένδειας και καταπίεσης (Σεν, 2006, σελ. 31).  Ο Sen, σε μια προσπάθεια 

αξιολόγησης και αποτίμησης των κοινωνικών διευθετήσεων, επανεξετάζει την 

ανισότητα και αναπτύσσει μια θεωρία σχετικά με το  κοινωνικό και πολιτικό  ζήτημα 

της ισότητας.  Το κεντρικό ερώτημα του είναι «ισότητα ως προς τι;». Κατ’ αυτόν η 

έννοια της ισότητας αντιπαρατίθεται σε δύο διαφορετικούς τύπους ανομοιογένειας, 

τη βασική ετερομορφία των ανθρώπων και την πολλαπλότητα των μεταβλητών, σε 

σχέση με την οποία μπορούμε να κρίνουμε την ισότητα (εισόδημα, πλούτος, ευημερία 

κλπ) (Σεν, 2004, σελ.31). Τα ανθρώπινα όντα  διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα 

εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, όπως το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο 

οποίο ζουν. Για παράδειγμα οι επιδημιολογικοί παράγοντες στους οποίους ζουν 

μπορεί να επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία τους. Διαφέρουν  και ως προς τα 

προσωπικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, σωματικές και πνευματικές 
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ικανότητες), τα οποία είναι επίσης πολύ σημαντικά για την αποτίμηση της 

ανισότητας. Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο με ανικανότητα σωματική δεν μπορεί να 

λειτουργήσει, όπως ένα σωματικά ακέραιο πρόσωπο, ακόμη κι αν έχουν το ίδιο 

εισόδημα.  

     Η μέτρηση της ανισότητας, εξαρτάται από την επιλογή της μεταβλητής- 

μεταβλητή εστίασης, κατά τον Sen -, βάσει της οποίας γίνονται οι συγκρίσεις και η 

επιλογή της είναι πολύ καθοριστική για την ανάλυση της ισότητας. Ο Sen 

επισημαίνει, ότι η ανθρώπινη ποικιλομορφία  έχει ως συνέπεια, η ισότητα σ’ ένα 

πεδίο να τείνει να δημιουργεί ανισότητα σ’ ένα άλλο, μια ανισότητα δε  σε ένα πεδίο 

αξιολόγησης (το πλήθος  των σχετικών μεταβλητών εστίασης) θεωρείται ορθή, όταν 

είναι συνέπεια μιας ισότητας σ’ ένα άλλο πιο σημαντικό πεδίο (Σεν, 2004,σελ.56). 

Επομένως το θεμελιώδες ερώτημα «ισότητα ως προς τι;» γι αυτόν,  δε διαφέρει από 

το ερώτημα «ποιο είναι το ορθό πεδίο της θεμελιώδους ισότητας», ήτοι της ισότητας 

στο συγκεκριμένο ορθό πεδίο.  

      Κάθε ηθική θεωρία κοινωνικών διευθετήσεων, όπως επισημαίνει,  για να 

υποστηρίζεται με κάποια  ευλογοφάνεια τείνει να απαιτεί ισότιμη μεταχείριση των 

ατόμων σε κάποιο πεδίο σημαντικό για τη συγκεκριμένη θεωρία, π.χ. οι 

«ελευθεριακοί» ασχολούνται με τις ίσες ελευθερίες, οι οικονομικοί «εξισωτιστές» με 

τα ίσα εισοδήματα, οι ωφελιμιστές με το ίσο όφελος όλων κλπ.: «Κάθε προσέγγιση 

διαθέτει τη δική της ερμηνεία, γι αυτό που ονομάζουμε « θεμελιώδη ισότητα»- 

ισότητα κάποιου ατομικού χαρακτηριστικού, που θεωρείται θεμελιώδες στη 

συγκεκριμένη αντίληψη κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικής ηθικής» (σελ.206), η 

δε «εκπλήρωση της «θεμελιώδους ισότητας» απαιτεί την ανοχή της ανισότητας, σε 

αυτό που θεωρείται «απώτερη περιφέρεια».  

     Ένα σημαντικό παράδειγμα επιλογής πεδίου και των σημαντικών  συνεπειών του, 

αποτελεί γι αυτόν, η θεωρία της Δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας του Rawls, η οποία 

εστιάζει στην κατοχή των πρωταρχικών αγαθών. Η σχέση  πρωταρχικών αγαθών και 

ευημερίας ποικίλλει, όπως λέει. εξ αιτίας  των προσωπικών ιδιομορφιών, που διέπουν 

την μετατροπή των πρωταρχικών αγαθών σε επιτεύγματα, τα οποία προάγουν την 

ευημερία. Για παράδειγμα, μια έγκυος μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες διαβίωσης 

σε σχέση με έναν άνδρα ίδιας ηλικίας, ακόμη κι αν έχουν το ίδιο εισόδημα και τα ίδια 

πρωταρχικά αγαθά. Αλλά και η σχέση πρωταρχικών αγαθών και ελευθερίας 

επιδίωξης των στόχων κάποιου μπορεί επίσης να ποικίλλει. Για παράδειγμα, με την 

ίδια δέσμη πρωταρχικών αγαθών, μία έγκυος έχει λιγότερη ελευθερία επιδίωξης των 



 64 

στόχων της από αυτήν που έχει κάποιος, που δεν είναι το ίδιο επιφορτισμένος: «η 

σχέση μεταξύ αφενός των πρωταρχικών αγαθών και αφετέρου της ελευθερίας και της 

ευημερίας μπορεί να ποικίλλει  μέσω παραλλαγών  σε συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  

μεταξύ προσώπων και ομάδων» (Σεν,2004, σελ.65).  

     Για τον Sen, η θέση ενός προσώπου εντός μιας κοινωνικής διευθέτησης μπορεί να 

κριθεί υπό δύο προοπτικές, τα πραγματικά του επιτεύγματα, ήτοι αυτά που 

κατορθώνει να εκπληρώσει και την ελευθερία επίτευξης, δηλαδή την ευκαιρία, που 

έχει για να εκπληρώσει, ό, τι εκτιμά (Σεν, 2004, σελ.70). Εδώ  πρέπει να 

σημειώσουμε, λέει,  ότι, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης κρίσης για τα 

επιτεύγματα, π.χ. μέσω του οφέλους, μέσω της αφθονίας ή μέσω της ποιότητας της 

ζωής. Διάφορες θεωρίες κοινωνικής διευθέτησης εστιάζουν αποκλειστικά στα 

επιτεύγματα, όπως ο ωφελιμισμός αντιμετωπίζοντας την σημασία της ελευθερίας 

επίτευξης καθαρά εργαλειακά.  

     Όμως, συνεχίζει, η αποκλειστική εστίαση στα επιτεύγματα αμφισβητήθηκε 

από επιχειρήματα που βασίζουν την αξιολόγηση στα μέσα επιτευγμάτων, όπως τα 

πρωταρχικά αγαθά στην Ρωσλιανή θεωρία, τα οποία  διευρύνουν την ελευθερία 

επίτευξης των επιτευγμάτων. Για τον Sen όμως, ακόμη και έτσι, η  κατοχή των 

μέσων, δεν εξισώνει  τις ουσιώδεις ελευθερίες που απολαμβάνουν διαφορετικά 

πρόσωπα, κι αυτό, γιατί  δεν μετατρέπουν όλα τα πρόσωπα με τον ίδιο τρόπο τα μέσα 

σε ελευθερίες. Η δε μετατροπή των μέσων σε ελευθερίες, επισημαίνει, ότι  γίνεται 

ακόμη πιο πολύπλοκη, όταν  εμπλέκονται  σύνθετα κοινωνικά ζητήματα , όπως 

αλληλεπιδράσεις  μεταξύ ομάδων (κοινωνικές τάξεις, φύλο, φυλή κ.α.) (σελ.72-73). 

Επομένως, για τον Sen, η μετατόπιση της αξιολόγησης από τα επιτεύγματα στα μέσα 

επίτευξης δεν είναι αρκετή για την εκτίμηση της αξίας της ελευθερίας (σελ. 74). 

Αντίθετα, «η ελευθερία πρέπει να διακρίνεται όχι μόνο από τα επιτεύγματα αλλά και 

από τα μέσα ελευθερίας»  (σελ. 78).  

Σύμφωνα με την θεωρία του Sen, η αποτίμηση  και η ελευθερία επιδίωξης  της 

ευημερίας συνδέονται άμεσα με την αποτίμηση των λειτουργικοτήτων που 

συγκροτούν την οντότητα ενός προσώπου καθώς και με τη δυνατότητα εκπλήρωσης 

τους. Η ευημερία ενός προσώπου σχετίζεται άμεσα με το ευ ζην της οντότητας του. 

Το  ευ ζην ενός προσώπου περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργικοτήτων, οι οποίες 

αποτελούνται από οντικές καταστάσεις και πράξεις (λειτουργικούς σκοπούς), τα δε 

επιτεύγματα εννοούνται, ως το διάνυσμα των λειτουργικών του σκοπών. Οι 

λειτουργικότητες μπορούν να ποικίλλουν από στοιχειώδη πράγματα, για παράδειγμα 
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διατροφή, καλή υγεία κλπ.  έως σύνθετα επιτεύγματα, ευδαιμονία, αυτοσεβασμός 

κλπ. (Σεν, 2004, σελ. 81). 

Πολύ σημαντική  είναι η δυνατότητα εκπλήρωσης των λειτουργικοτήτων ενός 

προσώπου. Από τη στιγμή που η ευημερία ενός προσώπου εξαρτάται από τους 

λειτουργικούς σκοπούς που επιτυγχάνει, η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

λειτουργικών του σκοπών συνιστά την ελευθερία του προσώπου, δηλαδή τις 

πραγματικές ευκαιρίες, που έχει να επιτύχει την ευημερία του. Πιο συγκεκριμένα: 

«Η δυνατότητα αυτή (της εκπλήρωσης δηλαδή των λειτουργικών του 

σκοπών) αναπαριστά τους ποικίλους συνδυασμούς λειτουργικών σκοπών, 

που μπορεί να επιτύχει ένα πρόσωπο, συνεπώς, είναι ένα σύνολο  

διανυσμάτων λειτουργικών σκοπών που αντανακλά την ελευθερία ενός 

προσώπου να διάγει τον ένα ή τον άλλο τύπο  βίου……το σύνολο 

δυνατοτήτων ενός προσώπου, αντανακλά την ελευθερία του προσώπου, να 

επιλέξει ανάμεσα σε πιθανές διαβιώσεις» (Σεν, 2004, σελ.82) 

     Η θεωρία της προσέγγισης των ικανοτήτων του Sen διαφέρει από τις 

παραδοσιακές θεωρίες ατομικής και κοινωνικής αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα 

από τη θεωρία του Rawls, η οποία στηρίζεται στην διανομή των πρωταρχικών 

αγαθών, τα οποία θεωρούνται ως μέσα ελευθερίας για μια καλή ζωή. Αντίθετα, για 

τον Sen,  οι λειτουργικοί σκοποί  αποτελούν συστατικά στοιχεία της ευημερίας, και οι 

δυνατότητες αντανακλούν την ελευθερία επίτευξης αυτών των συστατικών στοιχείων  

άρα αυτής καθ’ αυτής της ευημερίας. Επιπλέον ο ισχυρισμός του  αυτός δεν 

συνεπάγεται ότι όλοι οι τύποι δυνατοτήτων είναι εξίσου πολύτιμοι για την αποτίμηση 

της ευημερίας ενός ατόμου. Η εκτίμηση των διαφόρων λειτουργικοτήτων και των 

δυνατοτήτων πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας,  η οποία όμως 

δεν πρέπει να θεωρείται διαδικασία του «όλα ή τίποτα».   

     Η προσέγγιση των ικανοτήτων, πιστεύει ο Sen, μπορεί να δώσει απαντήσεις στα 

ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για 

τις σχετικές αξίες, που αποδίδονται σε διαφορετικούς λειτουργικούς σκοπούς, 

καθόσον η  ευημερία και η ανισότητα είναι ευρείες και δυσνόητες έννοιες και η 

αποτίμηση τους μπορεί να επιτρέπει  την έλλειψη  συμφωνημένης πληρότητας (Σεν, 

2004, σελ.93).  

     Η πτυχή της ευημερίας για τον Sen από μόνη της είναι πολύ σημαντική για την 

ανάλυση της κοινωνικής ανισότητας και την αποτίμηση της κρατικής πολιτικής. 

Πρέπει ωστόσο, σημειώνει,  να κατανοούμε την ευημερία, που έχει επιτευχθεί, όχι 
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μόνο ως συνάρτηση του συνόλου των δυνατοτήτων, αν και αυτό θα ήταν το ιδανικό,  

αλλά και  ως συνάρτηση των λειτουργικών σκοπών που έχουν επιτευχθεί.  Το 

ουσιαστικό στην αποτίμηση της δικαιοσύνης με βάση τη θεωρία του,  είναι, ότι  «οι 

ατομικές αξιώσεις των προσώπων αποτιμώνται σε σχέση με τις ελευθερίες, που 

απολαμβάνουν στην πραγματικότητα να επιλέγουν τον βίο που έλλογα εκτιμούν» 

(Σεν, 2004, σελ. 138) και όχι σε σχέση με τα πρωταρχικά αγαθά που διαθέτουν. Η 

μετατροπή των πρωταρχικών αγαθών σε ελευθερίες επιλογής, συνεχίζει ο Sen, 

διαφέρει από πρόσωπο σε πρόσωπο, με αποτέλεσμα ακόμη και η ίση αρχική διανομή 

τους να συνοδεύεται από σημαντικές ανισότητες στις πραγματικές ελευθερίες, που 

απολαμβάνουν διαφορετικά πρόσωπα, γεγονός που δεν συνάδει με την πολιτική 

αντίληψη περί δικαιοσύνης, που επικαλείται ο Rawls (στο ίδιο). Γράφει, ως 

συμπέρασμα: 

«Τα ανθρώπινα όντα είναι πράγματι ποικιλόμορφα, αλλά με 

διαφορετικούς τρόπους. Μια παραλλαγή αφορά στις διαφορές ως προς 

τους σκοπούς και τους στόχους. Μπορούμε πλέον να κατανοήσουμε τις 

ηθικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτής της ποικιλομορφίας, χάρη στη 

ρωσλιανή ανάλυση της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας. Υπάρχει όμως μια 

άλλη σημαντική ποικιλομορφία-παραλλαγές στην ικανότητά μας να 

μετατρέψουμε πόρους σε πραγματικές ελευθερίες. Παραλλαγές που 

αφορούν στο φύλο, στην ηλικία στα γενετικά χαρίσματα και πολλά άλλα 

χαρακτηριστικά μας δίνουν πολύ διαφοροποιημένες δυνάμεις για να 

οικοδομήσουμε την ελευθερία στη ζωή μας, ακόμη κι όταν έχουμε την ίδια 

δέσμη πρωταρχικών αγαθών» (Σεν, 2004, σελ. 144). 

      Ωστόσο η ισότητα κατά τον Sen δεν είναι το μόνο κοινωνικό αίτημα, που πρέπει 

να επιδιώκεται, υπάρχουν και αιτήματα αποδοτικότητας. Κατά την αποτίμηση της 

ισότητας  σε κάποιο πεδίο μπορεί να επέλθουν συγκρούσεις μεταξύ αθροιστικών και  

διανεμητικών παραγόντων.  Η επίτευξη  ισότητας των ικανοτήτων, επισημαίνει, αν δε 

λάβει υπόψη αθροιστικούς παράγοντες-τη σκοπιά της αποδοτικότητας- μπορεί να 

επιφέρει μείωση των συνολικών δυνατοτήτων των ανθρώπων (Σεν, 2004, σελ. 40), αν 

και, όπως συμπληρώνει, η ισότητα μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, ακόμη  κι 

εκεί που αρχικά η διαδικασία φαίνεται να είναι  αμιγώς αθροιστική (σελ.216), πάντως 

η επιδίωξη της πρέπει να αξιολογείται μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο δεν 

παραβλέπονται αυθαίρετα άλλα αιτήματα.  
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Σύμφωνα με τον Sen, αποτιμώντας τις κοινωνικές διευθετήσεις, θα μπορούσαμε 

να αποδεχθούμε την ανισότητα σε σχέση με τρία επιχειρήματα: 1. Περί εσφαλμένου 

πεδίου, όταν η μεταβλητή, σύμφωνα με την οποία αιτείται η ισότητα δεν είναι η 

ορθή, 2. Περί κινήτρου, το οποίο εστιάζεται στην ανάγκη να δίνονται κίνητρα στους 

ανθρώπους για να επιτύχουν τους στόχους τους,  3.Περί «λειτουργικής ασυμμετρίας»,  

η οποία αφορά την ένταση μεταξύ ισότητας και αποδοτικότητας και προκύπτει από 

διαφορές στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων (Σεν, 2004, σελ.219-20).  

Το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης, το οποίο υπεισέρχεται επιτακτικά σε πολλές 

θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης, απασχολεί τον Sen. Σημαντική γι αυτόν είναι η 

διάκριση μεταξύ επιτευγμάτων και ελευθερίας επίτευξης για την διαμόρφωση κρίσης 

περί προσωπικής ευθύνης. Η ευθύνη, επισημαίνει, απαιτεί ελευθερία. Η δυσχερής 

θέση ενός ατόμου από καταστάσεις που δεν ελέγχει δεν μπορεί να αγνοηθεί στη βάση 

της προσωπικής ευθύνης. Στον υπολογισμό των ικανοτήτων, σημειώνει, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ελευθερίες που απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Εάν 

οι κοινωνικές συνθήκες στερούν από ένα πρόσωπο τη δυνατότητα επιλογής,  είναι 

άδικο να  αποδίδουμε προσωπική ευθύνη (Σεν, 2004, σελ. 231).  

Ο σύγχρονος κόσμος, παρά την αύξηση του συνολικού πλούτου, στερεί ουσιώδεις 

ελευθερίες σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως τροφή, νερό, φάρμακα για ιάσιμα 

νοσήματα, δημόσιες δομές εκπαίδευσης και υγείας ακόμη και τη διατήρηση ειρήνης 

και τάξης. Ο Sen στο βιβλίο του « Η ανάπτυξη ως ελευθερία» υποστηρίζει, ότι τα 

δεινά που ταλανίζουν τον κόσμο, φτώχεια, πείνα, λιμοί, η παραβίαση στοιχειωδών 

και βασικών πολιτικών ελευθεριών κλπ. μπορούν να αντιμετωπιστούν με την 

ανάπτυξη, την οποία ορίζει ως την επέκταση των πραγματικών ελευθεριών, που 

απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Η αυτεξουσιότητα του ατόμου έχει  κεντρική  σημασία  

για την διευθέτηση όλων των παραπάνω προβλημάτων. Για να τα αντιμετωπίσουμε  

λέει ο Sen, πρέπει να δούμε την ατομική ελευθερία ως κοινωνική υποχρέωση (Σεν, 

2006, σελ. 32).  

Η ελευθερία, αναφέρει,  είναι σημαντική για την ανάπτυξη για δύο λόγους, πρώτον  

αξιολόγησης, γιατί η αξιολόγηση της προόδου συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των 

ελευθεριών των ανθρώπων και δεύτερον, αποτελεσματικότητας, γιατί η επίτευξη της 

ανάπτυξης εξαρτάται από την ανεμπόδιστη αυτεξουσιότητα των ανθρώπων (Σεν, 

2006, σελ.38).  Οι ελευθερίες δεν αποτελούν  μόνο τους πρωταρχικούς σκοπούς της 

ανάπτυξης αλλά είναι και τα μέσα για την επίτευξη της.  
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Ο Sen διακρίνει, μέσα από μια εργαλειακή οπτική, πέντε τύπους ελευθερίας. 

Αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στις πολιτικές ελευθερίες, τις οικονομικές 

διευκολύνσεις, τις κοινωνικές ευκαιρίες, τις εγγυήσεις διαφάνειας και την 

προστατευτική ασφάλεια, εκ των οποίων κάθε τύπος ελευθερίας ξεχωριστά αλλά και 

μέσω αλληλοσυνδέσεων, προάγουν τις συνολικές ελευθερίες των ανθρώπων, έτσι 

ώστε να διάγουν το βίο που εκτιμούν (Σεν, 2006, σελ.45). Πιο αναλυτικά, οι 

πολιτικές ελευθερίες περιλαμβάνουν αυτά που αναφέρονται, ως δικαιώματα του 

πολίτη (το εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ελευθερία έκφρασης κ.α.), οι οικονομικές 

διευκολύνσεις αναφέρονται στις ευκαιρίες, που έχουν τα άτομα να χρησιμοποιούν 

οικονομικούς πόρους με στόχο την κατανάλωση, παραγωγή ή την ανταλλαγή, οι 

κοινωνικές ευκαιρίες αναφέρονται στις διευθετήσεις της κοινωνίας για την παιδεία 

και την υγεία, οι εγγυήσεις διαφάνειας αφορούν στην προσδοκία των ανθρώπων να 

μην υπάρχει συγκάλυψη γεγονότων, η δε προστατευτική ασφάλεια χρειάζεται για να 

παρέχει ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας, τέτοιο που θα εμποδίζει  τον θιγόμενο 

πληθυσμό  να πέσει σε πλήρη εξαθλίωση, ίσως ακόμη και σε λιμό και θάνατο (σελ. 

74-76).   

Η διαδικασία της ανάπτυξης, εξηγεί, επηρεάζεται κρίσιμα από τις παραπάνω 

αλληλοσυνδέσεις. Ειδικότερα, οι οικονομικές συναλλαγές οδηγούν στην οικονομική 

μεγέθυνση, η οποία βοηθά στην αύξηση των ατομικών εισοδημάτων αλλά και στην 

χρηματοδότηση και επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι κοινωνικές ευκαιρίες 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στη μείωση της θνησιμότητας η 

οποία βοηθά στη μείωση των γεννήσεων κ. ο. κ.  

  Παράλληλα όμως, υποστηρίζει ο Sen, πρέπει να αναπτυχθούν ποικίλοι θεσμοί-

δημοκρατικά συστήματα, νομικοί μηχανισμοί, δομές αγοράς, παροχές στον τομέα της 

παιδείας και της υγείας, μέσα ενημέρωσης κα- οι οποίοι  μπορούν να περιλαμβάνουν 

δημόσιες, ιδιωτικές και μεικτού τύπου πρωτοβουλίες, διότι και αυτοί με τη σειρά τους 

συμβάλλουν μέσω των επιδράσεων τους στην αναβάθμιση και στήριξη των ατομικών 

ελευθεριών, στην διαδικασία της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, αναφέρεται  στη Μ. 

Βρετανία, όπου οι συγκρίσεις μεταξύ  δεκαετιών, που βασίζονται σε απογραφές 

δεκαετιών  δείχνουν, ότι η ταχύτερη άνοδος του προσδοκώμενου χρόνου ζωής 

συντελέστηκε κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, με πιθανή εξήγηση 

του γεγονότος  λόγω των αλλαγών στην έκταση του κοινωνικού μερισμού αλλά και 

της ταχείας αύξησης της δημόσιας υποστήριξης σε υπηρεσίες (Σεν, 2006, σελ. 87-88). 

Γι αυτόν, η επέκταση της εκπαίδευσης και της φροντίδας υγείας, της κοινωνικής 
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ασφάλισης κλπ. συμβάλλουν άμεσα στην ποιότητα της ζωής. Ακόμη και  χώρες με 

πολύ  χαμηλά εισοδήματα,  που εγγυώνται όμως τη φροντίδα υγείας και την 

εκπαίδευση για όλους είναι δυνατόν να επιτύχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην 

μακροβιότητα και την ποιότητα ζωής (σελ. 191). 

Πολλοί, σημειώνει, ότι θα αντέτασσαν το επιχείρημα του δημοσιονομικού κόστους  

της ανθρώπινης ανάπτυξης. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, τονίζει, ότι πολλές φτωχές 

χώρες, χρησιμοποιούν τους δημόσιους πόρους για σκοπούς, όπως στρατιωτικές 

δαπάνες, που δεν παράγουν κοινωνικές ωφέλειες, όταν την ίδια στιγμή πολλοί 

άνθρωποι εκεί, πεθαίνουν από πείνα και επιδημίες. 

     Ανάπτυξη όμως, ήτοι διεύρυνση της ελευθερίας  δεν εννοείται για τον Sen,  χωρίς 

Δημοκρατία και  δημόσιο διάλογο που είναι βασικό συστατικό της.  Η σημασία της 

Δημοκρατίας  συνίσταται, όπως αναφέρει σε τρεις διακριτές της αρετές, 

συγκεκριμένα την ουσιαστική σημασία της, τις εργαλειακές της συμβολές και τον 

εποικοδομητικό της ρόλο στη δημιουργία αξιών και κανόνων (Σεν, 2006, σελ. 195).  

Όμως, επισημαίνει, ότι όσο σημαντική κι αν είναι η Δημοκρατία, πρέπει να 

λειτουργεί καλά, προκειμένου να υλοποιούνται οι προοπτικές της: «το επίτευγμα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από τις θεσμικές μορφές (δημοκρατικούς 

κανόνες και ρυθμίσεις) αλλά από την αποτελεσματική πρακτική» (σελ. 207), η δε  

χρήση των δημοκρατικών θεσμών καθορίζεται «από τις αξίες και τις προτεραιότητες 

μας, καθώς  και από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες ευκαιρίες 

έκφρασης και συμμετοχής» (σελ. 206). Με τα λεγόμενα του αυτά, εξαίρει τη  

σημασία του δημόσιου διαλόγου για τη διαμόρφωση των αξιών, η καλλιέργεια του 

οποίου συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας. «Η ελεύθερη, 

ανοικτή και δημόσια συζήτηση ανάμεσα σε ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες 

επιφέρουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο που κατανοούν οι άνθρωποι την έννοια της 

δικαιοσύνης και της αδικίας» (σελ. 279).  

     Τέλος, σημαντική για τον Sen είναι η διάκριση ανάμεσα σ' αυτό που ονομάζεται 

ανθρώπινο κεφάλαιο στις οικονομικές αναλύσεις και στις ανθρώπινες ικανότητες. Το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, λέει,  επικεντρώνεται στην αυτεξουσιότητα των ανθρώπων για 

την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων ενώ η αντίληψη για τις ικανότητες 

εστιάζεται στην δυνατότητα των ανθρώπων να ζουν τη ζωή που αυτοί εκτιμούν και 

επιλέγουν. Μπορεί και  οι δύο αντιλήψεις να αναφέρονται στις πραγματικές 

ικανότητες που κατορθώνουν και αποκτούν οι άνθρωποι, όμως το κριτήριο 

αξιολόγησης,  γι αυτόν,  επικεντρώνεται σε διαφορετικά επιτεύγματα (Σεν, 2006, σελ. 
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351).  Υπάρχει μια αξιακή διαφορά μεταξύ τους, που σχετίζεται κατά τον Sen με τη 

διάκριση ανάμεσα στα μέσα και τους σκοπούς. Οι άνθρωποι δεν είναι απλά μέσα 

παραγωγής αλλά ο σκοπός. Υπό αυτό το πρίσμα, τονίζει  η οικονομική μεγέθυνση 

πρέπει να ενσωματώνεται σε μια αντίληψη της διαδικασίας της ανάπτυξης, σύμφωνα 

με την οποία η διεύρυνση των δυνατοτήτων να οδηγεί σε μια “ελεύθερη και άξια 

λόγου ζωή” (σελ.353).  

    Για τον Sen, η εκπαίδευση, η φροντίδα υγείας, η αποτελεσματική ιατρική 

περίθαλψη είναι παράγοντες, που επηρεάζουν ουσιωδώς τις ελευθερίες, που 

πραγματικά απολαμβάνουν οι άνθρωποι,  η δε  επέκταση των ικανοτήτων συμβάλλει  

στην προώθηση της κοινωνικής αλλαγής, η οποία υπερβαίνει την οικονομική αλλαγή 

(Σεν, 2006, σελ.354). 

    Επιπλέον, πρέπει να προσθέσουμε, ότι ο  ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης της 

ευημερίας των ανθρώπων,  ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development 

Index) δημιουργήθηκε από ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον Πακιστανό 

οικονομολόγο Μαχμπούμπ ουλ Χακ (1934- 1998), αλλά  το εννοιολογικό πλαίσιο στο 

οποίο στηρίζεται  θεμελιώθηκε από τον Sen.  Η ανθρώπινη ανάπτυξη, διατυπώνει ο 

Sen, επικεντρώνεται στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και όχι μόνο της 

οικονομίας, η οποία δεν οδηγεί απαραίτητα, σύμφωνα μ’ αυτή την προσέγγιση, στην 

ευημερία. Η βελτίωση της οικονομίας δεν είναι αυτοσκοπός αλλά απλά το μέσον. 

Αντίθετα, εξηγεί, ότι ανθρώπινη ανάπτυξη σημαίνει περισσότερη ελευθερία, που 

μεταφράζεται σε ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανθρώπων καθώς και των 

ευκαιριών να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Ενημερωτικά, ο Δείκτης 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατατάσσει τις χώρες με βάση την ανθρώπινη ανάπτυξη, 

βασιζόμενος σε τρεις επιμέρους δείκτες, το προσδόκιμο ζωής, την εκπαίδευση και 

την ποιότητα ζωής, η οποία χαρακτηρίζεται από το κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε χώρας 

αλλά και την ισότιμη αγοραστική δύναμη (United Nations Development Programme, 

2018)
8
.  

                                                 
8
Σε αντιδιαστολή βρίσκονται οι δείκτες της κοινωνικής αποστέρησης. Η κοινωνική αποστέρηση είναι 

μια σύνθετη έννοια που συνδυάζει την φτώχεια με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η φτώχεια είναι μία 

έννοια μονοδιάστατη και στατική, που αναφέρεται κυρίως στο εισόδημα ενώ ο κοινωνικός 

αποκλεισμός είναι μια έννοια πολυδιάστατη και δυναμική, που περιλαμβάνει και άλλες κοινωνικές 

παραμέτρους, όπως η ενεργή συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνική ζωή. Ο πιο γνωστός δείκτης 

κοινωνικής αποστέρησης είναι ο δείκτης Townsend (Ανδριοπούλου, Παπαδόπουλος, Τσακλόγλου, 

2013, σελ. 9) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μαχμπούμπ_ουλ_Χακ&action=edit&redlink=1
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      Συμπερασματικά θα έλεγα, ότι στην προσέγγισή του ο Sen μιλά για μια 

πολύπλευρη αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της κοινωνικής 

ανάπτυξης, όπου κεντρικό ρόλο κατέχουν  η αυτεξουσιότητα  και η υπευθυνότητα 

του ατόμου. Επικεντρώνεται στην μείωση της αδικίας στον πραγματικό κόσμο, με 

την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων, ώστε να διάγουν τον βίο, που αυτοί 

επιλέγουν. Οι θεσμοί και η γενικότερη οργάνωση της κοινωνίας είναι πολύ 

σημαντικά για αυτόν αλλά  θα πρέπει  η λειτουργία τους να αξιολογείται στην 

πραγματική ζωή.  

       Επομένως, μια δίκαιη κοινωνία, για τον Sen θα πρέπει να δίνει στους ανθρώπους 

την δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες εν αντιθέσει με τον Rawls, που μια δίκαιη 

κοινωνία, γι αυτόν χρειάζεται αρχές , που θα διέπουν την διανομή των πρωταρχικών 

κοινωνικών αγαθών. Η θεωρία του  τοποθετεί  τον άνθρωπο στο κέντρο της 

προσοχής, ο οποίος με τη ανάπτυξη των ικανοτήτων του θα επιτύχει ο ίδιος την 

ευημερία του και παράλληλα θα συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή και την 

οικονομική ανάπτυξη. 

 

5. Κεφάλαιο Πέμπτο: Περίπτωση μελέτης στις ανισότητες στην υγεία των 

πληθυσμών και τη βιοηθική στις πολιτικές προαγωγής υγείας με ειδική αναφορά 

στη στοματική υγεία των παιδιών 

 

5.1. Για μια περίπτωση μελέτης  

    Στο παρόν Κεφάλαιο επιχειρείται δια της μεθόδου της περίπτωσης μελέτης 

επεξεργασία απάντησης στο κεντρικό ερώτημα της παρούσας εργασίας,  πού πρέπει, 

δηλαδή, να εστιάζει η δικαιοσύνη, προκειμένου να αποκαταστήσει τις υπάρχουσες 

ανισότητες στην υγεία έτσι ώστε  να αποδοθεί  κοινωνική δικαιοσύνη και ειδικότερα 

στη δίκαιη κατανομή των πρωταρχικών αγαθών, στην ακριβοδίκαιη ισότητα των 

ευκαιριών, στην ακριβοδίκαιη ισότητα της άσκησης των ικανοτήτων ή και σε μια 

σύνθεση των ως άνω προσεγγίσεων. 

    Πιο συγκεκριμένα, με υπόβαθρο τις θεωρητικές προσεγγίσεις του προηγηθέντος 

Τέταρτου Κεφαλαίου, δηλαδή την προσέγγιση της ισότητας σε πρωταρχικά 

κοινωνικά αγαθά (John Rawls), της ισότητας στην ακριβοδίκαιη ισότητα ευκαιριών 

(Norman Daniels)  και της ισότητας ευημερίας/ισότητας στην άσκηση ικανοτήτων 

(Amartya Sen), η μελέτη μας εξειδικεύεται στην περίπτωση των βιοηθικών 
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προβλημάτων στην αντιμετώπιση των  ανισοτήτων στην υγεία μέσα από τις πολιτικές 

προαγωγής στοματικής υγείας σε παιδιά.  

     Η άνιση επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στην υγεία φαίνεται ότι εγείρουν 

επιτακτικά το αίτημα της θεμελίωσης αρχών δικαιοσύνης και ισότητας στη βιοηθική 

σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια υγεία. Με δεδομένο, ότι τα 

στοματικά νοσήματα ειδικότερα η οδοντική τερηδόνα επηρεάζουν άνισα τα άτομα 

και τις κοινωνίες με τον πόνο και τη δυσλειτουργία που προκαλούν, τη σημαντική 

δημόσια και ιδιωτική δαπάνη που απαιτείται για την θεραπευτική τους αντιμετώπιση 

και την αποκατάσταση αλλά και την αποχή από καθημερινές δραστηριότητες, όπως 

το σχολείο και την εργασία, η προαγωγή της στοματικής υγείας, ιδιαίτερα στα παιδιά, 

αποτελεί ένα καλό παράδειγμα απονομής δικαιοσύνης και ισότητας, γιατί η 

στοματική υγεία συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, στην 

αυτοεκτίμηση και την κοινωνική αυτοπεποίθηση του ατόμου, στην βελτίωση της 

αποδοτικότητας του αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων(Κωλέτση-Κουνάρη, 

Μαμάη-Χωματά, 2007, σελ. 20). 

    

5.1.1. Για τον ορισμό της προαγωγής της υγείας  

    Το 1978, διακηρύσσεται για πρώτη φορά, στο ιστορικό για την καθιέρωση της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Διεθνές Συνέδριο της  Alma-Ata, η ανάγκη για τον 

επείγοντα χαρακτήρα εθνικών και διεθνών δράσεων προστασίας και προαγωγής της 

υγείας όλων, με την πεποίθηση ότι πρόκειται για θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 

ότι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι εξαιρετικά σημαντικός 

παγκόσμιος κοινωνικός σκοπός, η πραγμάτωση του  οποίου απαιτεί τη σύμπραξη του 

τομέα της υγείας με πολλούς άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς (WHO, 

2018b).     

     Το 1986, στην πρώτη Διεθνή Διάσκεψη του ΠΟΥ για την Προαγωγή της Υγείας  

στην Ottawa («Υγεία για όλους ως το 2000 και μετά»), διατυπώνονται στον γνωστό 

έκτοτε ως «Χάρτη της Ottawa», τα παρακάτω:    

«Προαγωγή της υγείας είναι η διαδικασία με την οποία δίνεται η 

δυνατότητα στους ανθρώπους να αυξήσουν τον έλεγχο επί της υγείας τους 

και να βελτιώσουν την υγεία τους. Για να επιτευχθεί μια κατάσταση 

πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, ένα άτομο ή μια 

ομάδα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει και να υλοποιεί  προσδοκίες, 

να ικανοποιεί ανάγκες και να αλλάζει ή να αντιμετωπίζει το περιβάλλον. 
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Η υγεία, επομένως, θεωρείται ως πόρος για την καθημερινή ζωή και όχι 

ως ο στόχος της ζωής. Είναι μια θετική έννοια, που δίνει έμφαση σε 

κοινωνικούς και προσωπικούς πόρους, καθώς και σε φυσικές ικανότητες. 

Ως εκ τούτου, η προαγωγή της υγείας δεν είναι μόνο η ευθύνη του τομέα 

της υγείας, αλλά εκτείνεται πέραν των υγιεινών τρόπων ζωής στην 

ευημερία» (WHO, 1986a, σελ. 1).  

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στον Χάρτη ως 

«θεμελιώδεις συνθήκες και πόροι» και ως ασφαλής θεμελίωση για τη βελτίωση στην 

υγεία. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για «ειρήνη, στέγη, εκπαίδευση,  τροφή, εισόδημα, 

σταθερό οικοσύστημα, βιώσιμους πόρους, κοινωνική δικαιοσύνη και δίκαιη ισότητα» 

(WHO, 1986a, σελ. 1).  

      Επισημαίνουμε εδώ το ενδιαφέρον που αποκτά για τους σκοπούς της παρούσας 

εργασίας η  έννοια της δίκαιης ισότητας στον Χάρτη της Ottawa ως προϋπόθεση της 

υγείας σε συνδυασμό με τον ήδη στην Εισαγωγή αναφερθέντα στον Καταστατικό 

Χάρτη του ΠΟΥ «συνήθη κίνδυνο» για «άνιση  ανάπτυξη σε διαφορετικές χώρες στην 

προαγωγή της υγείας και τον έλεγχο της νόσου» (WHO, 2018a, σελ.1).  

 

5.1.2.  Η σημασία της προαγωγής της υγείας των παιδιών 

     Τα παιδιά έχουν δραματικές διαφορές στο προσδόκιμο ζωής τους, που εξαρτάται 

από τον τόπο, που θα γεννηθούν: στη Σουηδία και την Ιαπωνία αναμένεται να ζήσουν 

περισσότερο από 80 έτη, στην Βραζιλία 72, στην Ινδία 63 ενώ σε κάποιες χώρες της 

Αφρικής λιγότερο από 50 έτη (Commission on Social determinants of health, 2008. 

σελ. viii). Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας  είναι 2 θάνατοι ανά 1000 γεννήσεις 

στην Ισλανδία, όταν την ίδια περίοδο είναι πάνω από 120 θάνατοι ανά 1000 

γεννήσεις στην Μοζαμβίκη (στο ίδιο).   

     Η παιδική θνησιμότητα ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών χωρών. Το ποσοστό 

θνησιμότητας  κάτω των πέντε ετών ποικίλλει  από 316 θάνατοι ανά   1000 γεννήσεις 

στην  Σιέρα Λεόνε στους  3, 4 and 5 στην Ισλανδία, τη Φιλανδία και την Ιαπωνία. Οι 

διαφορές στα ποσοστά θνησιμότητας  παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών μέσα σε μια 

χώρα  αντανακλούν την  άμεση σχέση του  κοινωνικοοικονομικού  επιπέδου των 

νοικοκυριών και της υγείας.  Οι φτωχότεροι έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των 5 ετών,  ενώ αυτοί που βρίσκονται στο δεύτερο 

υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα  από 
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εκείνους, που βρίσκονται στο υψηλότερο. Αυτή είναι η κοινωνική διαβάθμιση στην 

υγεία (Commission on Social determinants of health, 2008. σελ. viii). 

     Όμως, η φροντίδα  της υγείας των παιδιών είναι πολύ σημαντική για δύο κυρίως 

λόγους: 1. Τα παιδιά δεν ενεργούν από μόνα τους και  2. Η υγεία τους καθορίζει την 

υγεία του μελλοντικού πληθυσμού.  

     Η ιδιαίτερη σημασία της προαγωγής της υγείας των παιδιών αποτυπώνεται στον  

Καταστατικό Χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας , ο οποίος, στο Προοίμιό 

του μεταξύ άλλων διακηρύσσει: «:.. Η υγιής ανάπτυξη του παιδιού είναι βασικής 

σπουδαιότητας, η ικανότητα  να ζει  αρμονικά σε ένα μεταβαλλόμενο συνολικό 

περιβάλλον είναι ουσιώδης για τέτοια ανάπτυξη…» (WHO, 2018 a, σελ. 1) αλλά και 

στην Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η οποία υιοθετήθηκε  το 1989 

οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών. Το άρθρο 24 της 

Σύμβασης, που   αναφέρεται στην υγεία των παιδιών αρχίζει με την διατύπωση: «Τα 

Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού να απολαµβάνει το 

καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής 

θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων….» και καταλήγει: «Τα Συμβαλλόμενα 

κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τη διεθνή 

συνεργασία, ώστε να επιτύχουν σταδιακά την πλήρη πραγµατοποίηση του δικαιώµατος 

που αναγνωρίζεται στο παρόν άρθρο…» (UNRIC, 2019).  

 

5.1.3.  Η προαγωγή  της στοματικής υγείας των παιδιών με έμφαση στην τερηδόνα 

     Μεταξύ των πολιτικών υγείας, ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί από τον ΠΟΥ 

στην ανάπτυξη παγκόσμιων πολιτικών πρόληψης της οδοντικής τερηδόνας και 

προαγωγής της στοματικής υγείας καθώς η οδοντική τερηδόνα είναι κατάσταση με 

μείζονα αντίκτυπο στη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες 

βιομηχανοποιημένες χώρες προσβάλλει το 60-90% των παιδιών σχολικής ηλικίας 

καθώς και την τεράστια πλειονότητα των ενηλίκων ενώ σε αρκετές χώρες της Ασίας 

και της Λατινικής Αμερικής, είναι η νόσος του στόματος με τον μεγαλύτερο 

επιπολασμό (Petersen, Lennon, 2004).  

     Η οδοντική τερηδόνα επηρεάζει σημαντικά τα άτομα και τις κοινότητες, 

οδηγώντας σε πόνο και δυσφορία, σε βλάβη της στοματικής και της γενικής υγείας 

και σε μειωμένη ποιότητα ζωής. Έχει υψηλή συσχέτιση με τα συστήματα υγείας, τις 

συνθήκες ζωής, συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και με την 

εφαρμογή προληπτικών μέτρων (WHO, 2005b). Στις χαμηλού και μεσαίου 
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εισοδήματος χώρες, ο επιπολασμός των νόσων του στόματος είναι σε άνοδο. Σε όλες 

τις χώρες το μεγαλύτερο φορτίο στοματικής νοσηρότητας υφίστανται οι ευρισκόμενοι 

σε μειονεκτική θέση και οι φτωχοί πληθυσμοί (Petersen, 2008).  

     Ήδη, η πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας και η προαγωγή της στοματικής υγείας 

στα παιδιά αποτελεί μία εκ των περιπτώσεων μελέτης στην Έκθεση με τίτλο “Public 

Health: Ethical Issues” του Nuffield Council on Bioethics (2007) δια της καθολικά 

στοχευμένης παρέμβασης του μέτρου της φθορίωσης του νερού των δικτύων 

ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση προτείνει ένα «μοντέλο εποπτείας»  

αναφορικά με τους σκοπούς και τους αντίστοιχους πολιτειακούς εξαναγκασμούς που 

σχετίζονται με τα σύγχρονα προγράμματα δημόσιας υγείας. Η Έκθεση θέτει τη 

σημασία των ευθυνών που έχουν τα φιλελεύθερα κράτη για την ικανοποίηση 

σημαντικών αναγκών των ανθρώπων τόσο σε ατομικό επίπεδο, με βάση παράγοντες 

όπως η ηλικία, το φύλο, το εθνικό υπόβαθρο ή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο για τον πληθυσμό δηλαδή ως σύνολο, δίνοντας με την 

έννοια της εποπτείας έκφραση στην υποχρέωση των κρατών να μεριμνούν ειδικά σε 

σχέση με τη μείωση των ανισοτήτων υγείας (Nuffield Council on Bioethics, 2007, 

σελ. 24-25). Επισημαίνει περαιτέρω ότι ορισμένες «τροποποιημένες εκδοχές 

πατερναλισμού», όπως ο «νεοφιλελεύθερος πατερναλισμός» δεν συμβάλλουν στη 

μείωση των ανισοτήτων στην υγεία καθώς η έμφαση στην ατομική επιλογή ενδέχεται 

να οδηγεί τους πολίτες σε επικίνδυνες για την υγεία τους οικειοθελείς αποχωρήσεις 

από προγράμματα δημόσιας υγείας, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τα κράτη από 

σημαντικές ευθύνες που πρέπει να έχουν για την υγεία των πολιτών (στο ίδιο και στο 

Ασπραδάκη, 2012, σελ.56).   

     Ειδικότερα, η Έκθεση προτείνει δυο τριάδες  αρχών  για την ηθική δικαιολόγηση 

των πολιτικών προαγωγής της υγείας. Στη πρώτη τριάδα είναι 1. Η αρχή μείωσης 

κινδύνων υγείας, 2. Η αρχή προστασίας της υγείας των ευάλωτων- συγκεκριμένα η 

ειδική φροντίδα για την υγεία των παιδιών στην περίπτωση της φθορίωσης και 3. Η 

αρχή μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία, ενώ στη δεύτερη 1. Η αρχή του μη 

εξαναγκασμού των ανθρώπων να διάγουν υγιεινή ζωή, 2. Η αρχή σεβασμού 

σημαντικών προσωπικών αξιών και 3. Η αρχή συγκατάθεσης (Nuffield Council on 

Bioethics, 2007, σελ. 119-139). 
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5.2. Ισότητα σε πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά, ισότητα στην ακριβοδίκαιη ισότητα 

ευκαιριών και ισότητα στην άσκηση ικανοτήτων στις πολιτικές προαγωγής της 

στοματικής υγείας των παιδιών με έμφαση στην τερηδόνα         

 

5.2.1. Το Πρόγραμμα Στοματικής Υγείας Παιδιών “Childsmile” στη Σκωτία στη μελέτη 

των David Shaw, Lorna Macpherson και David Conway (2009)   

     Βασική πηγή της ανάπτυξης της επεξεργασίας μας είναι το κείμενο των David 

Shaw, Lorna Macpherson και David Conway με τον τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας 

κοινωνικά προσδιορισμένες οδοντικές ανισότητες: ηθικές όψεις του “Childsmile”, 

του Εθνικού Προγράμματος Καταγραφής της Στοματικής Υγείας Παιδιών στη  

Σκωτία» (2009).  

     Το εν λόγω κείμενο αναλύει τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται στο «βασισμένο 

στο πλαίσιο προαγωγής υγείας, όπως ορίζεται στον «Χάρτη της Ottawa»» (Shaw et 

al., 2009, σελ. 132), εθνικό πρόγραμμα καταγραφής στοματικής υγείας παιδιών στη 

Σκωτία, γνωστό ως “Childsmile”. Το  πρόγραμμα  είχε στόχο τη βελτίωση της 

στοματικής υγείας των παιδιών και τη μείωση των οδοντικών ανισοτήτων μέσα από 

ένα συνδυασμό στοχευμένων και καθολικών παρεμβάσεων με τη συμπερίληψη 

«οικοδόμησης δημόσιας πολιτικής υγιεινής, δημιουργίας υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος, ενίσχυσης δράσης στην κοινότητα, ανάπτυξης προσωπικών 

δεξιοτήτων και αναπροσανατολισμού υπηρεσιών υγείας» (στο ίδιο).  

     Το κείμενο διερευνά κριτικά θεωρητικές πτυχές και ηθικές αποφάσεις που 

εμπλέκονται κατά την αντιμετώπιση των συνδεόμενων με κοινωνικούς προσδιοριστές 

ανισοτήτων στην υγεία, με απώτερο σκοπό την αξιολόγηση των  πολιτικών 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην υγεία και γνώμονα τη μείωση των 

ανισοτήτων. 

    Σαφής είναι η επισήμανση της στενής σχέσης της αποτελεσματικότητας με την 

επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ πρόληψης και θεραπείας της νόσου  και της 

αποδοχής του ότι η πρόληψη των ασθενειών είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη 

θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, παραπέμποντας στους Beauchamp και Childress (2001), 

αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση,  για το ότι,  δαπάνες 

δημόσιας υγείας για προληπτικά μέτρα στοχευμένα σε φτωχότερες κοινότητες   

εξοικονομούν πολύ περισσότερα χρήματα από δαπάνες που θα χρειάζονταν για 

φροντίδα νόσων των οποίων έτσι αποτρέπεται η εμφάνιση στο μέλλον (σελ. 137).     
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     Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι στα συμπεράσματά τους  οι Shaw et al., μεταξύ 

άλλων, εκτιμούν ότι, αν και το “Childsmile” απαντά και στις ανισότητες στα 

αποτελέσματα υγείας και στις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 

εισοδήματος, εκπαίδευσης και ευκαιριών που κατ’ αρχήν προκαλούν τις ανισότητες 

στην στοματική υγεία. Αυτές οι ανισότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πιο 

θεμελιώδεις αλλαγές της δημόσιας κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, που 

αντιμετωπίζουν τις δομικές αιτίες της ανισότητας. Η αντιμετώπιση της κατανομής 

εισοδήματος και της εκπαίδευσης, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο φροντίδας 

υγείας είναι το κλειδί για την μείωση των ανισοτήτων (σελ. 139).  Όπως πιο 

συγκεκριμένα επεξηγούν: 

                 «Δεδομένου ότι η καλή υγεία είναι αποτέλεσμα παραγόντων που είναι 

πέρα από τον έλεγχο του NHS, ο στόχος της βελτίωσης της υγείας των 

ανθρώπων θα εξυπηρετηθεί με δαπάνες εκτός και όχι μόνο στο πλαίσιο 

του NHS, ενώ η ισορροπία των πόρων του NHS  πρέπει να μετατοπιστεί 

προς την πρόληψη πιο πολύ παρά στη θεραπεία. Δαπανώντας ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος για την αντιμετώπιση της 

κακής υγείας, δεν βελτιώνει απαραίτητα την υγεία ενός έθνους» 

(Commission on Social Justice, 1994 στο Shaw et al., σελ. 139). 

                        Τελικό συμπέρασμα για τους Shaw et all αποτελεί το ακόλουθο απόσπασμα το 

οποίο, όπως αναφέρουν,  αποτυπώνει και την αλήθεια αναφορικά με τις κοινωνικά 

προσδιοριζόμενες ανισότητες στην υγεία και το αντίδοτο που απαιτείται γι’ αυτές:            

                «Οι πρωταρχικοί προσδιοριστές της νόσου είναι κυρίως οικονομικοί 

και κοινωνικοί και ως εκ τούτου τα διορθωτικά μέτρα πρέπει επίσης να 

είναι οικονομικά και κοινωνικά» (στο ίδιο).    

      Ειδικότερα, στη μελέτη των Shaw et al. (2009) το υπό παρέμβαση πρόβλημα 

δημόσιας υγείας ήταν η μακροχρόνια κακή οδοντική υγεία των παιδιών στη Σκωτία, 

επιδημιολογικά τεκμηριωμένη ήδη από το 1885, με το φορτίο οδοντικής τερηδόνας 

στα παιδιά να εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντικό την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 

αιώνα και τα δεδομένα από το National Dental Inspection Programme (NDIP) να 

δείχνουν,  ότι σχεδόν τα μισά από τα παιδιά πέντε ετών στη Σκωτία βίωναν 

σημαντικά επίπεδα οδοντικής τερηδόνας (Shaw et al., 2009, σελ. 132).  
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Σοβαρές ήταν οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που εντοπίστηκαν.  Τα παιδιά 

που προέρχονταν από τις πλέον υποβαθμισμένες κοινότητες σήκωναν το μεγαλύτερο 

φορτίο οδοντικής νοσηρότητας, με μέσο αριθμό τερηδονισμένων, ελλειπόντων και 

δοντιών με εμφράξεις ανά παιδί  σχεδόν πέντε. Οι διαταραχές της στοματικής τους  

υγείας ήταν η πιο συχνή αιτία για κατ’ επιλογή εισαγωγή (και γενική αναισθησία)  

στο νοσοκομείο, με εκτιμώμενες περισσότερες από 10.000 εισαγωγές ανά έτος (στο 

ίδιο). Επί πλέον, τα ποσοστά  καταχώρησης  σε οδοντιάτρους, παιδιών ηλικίας 0-2 

ετών, που προέρχονταν κυρίως  από τις πιο υποβαθμισμένες κοινότητες παρά  από τις  

ευημερούσες περιοχές, και τα οποία, θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την παροχή 

προληπτικής φροντίδας, ήταν πολύ χαμηλά.  Κι ενώ το επίπεδο καταχώρησης ήταν  

σημαντικά αυξημένο στην ηλικιακή ομάδα 3-5 ετών, η προληπτική δραστηριότητα 

που αναλήφθηκε από τους οδοντιάτρους ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, (σελ.132).  

     Ως απάντηση σε αυτές τις κοινωνικοοικονομικά καθοριζόμενες προκλήσεις 

δημόσιας υγείας αναπτύχθηκε το πρόγραμμα “Childsmile”, μια πολύπλευρη 

παρέμβαση εθνικού προγράμματος καταγραφής στοματικής υγείας των παιδιών στη 

Σκωτία, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα  για την καταπολέμηση των  

ανισοτήτων της  στοματικής υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με «δίδυμους σκοπούς» 

τη μείωση των οδοντικών ανισοτήτων και τη βελτίωση της στοματικής υγείας των 

παιδιών, μέσα από συνδυασμό στοχευμένων και καθολικών παρεμβάσεων. Ξεκίνησε 

τον Ιανουάριο του 2006 ως «πρόγραμμα- κλειδί», που αναπτύχθηκε από «το Σχέδιο 

δράσης για βελτίωση της στοματικής υγείας και εκσυγχρονισμό των οδοντιατρικών 

υπηρεσιών στη Σκωτία»,  και ως τέτοιο, δεν ήταν απλώς ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα οδοντικής  υγείας, αλλά αποτελούσε μια συνολική παρέμβαση προαγωγής 

υγείας, με δράσεις στην κοινότητα, δραστηριότητες ανάπτυξης και ανασχεδιασμό 

υπηρεσιών ως μείζονα συστατικά μέρη, με ισχυρή βάση τεκμηρίωσης και ιστορία 

στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων παρεμβάσεων που το συγκροτούσαν (σελ.132).  

     Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε τρεις βασικούς βραχίονες, εκ 

των οποίων ο πρώτος ήταν καθολικής εφαρμογής ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος ήταν 

στοχευμένοι. Πρωταρχικό μέτρο στόχευσης ήταν η κατοικία στις πιο αποστερημένες 

περιοχές, όπως αυτές καθορίστηκαν από τον δείκτη Scottish Index of Multiple 

Deprivation  (SIMD) (σελ. 133).
9
  

                                                 
9
  Ο SIMD, με προορισμό την αποτελεσματικότητα στον εντοπισμό μικρών περιοχών με 

παρόμοια κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, υπολογίστηκε με χρήση δεδομένων απογραφής 
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     Αναλυτικότερα, οι τρεις βραχίονες του προγράμματος είχαν ως εξής:  

     (Α) Πυρήνας  “Childsmile”- Πρόγραμμα Βουρτσίσματος Δοντιών 

Ήταν καθολική πρωτοβουλία που περιελάμβανε τα παρακάτω: α) δωρεάν διανομή 

οδοντόκρεμας και οδοντόβουρτσων σε κάθε παιδί στη Σκωτία τουλάχιστον έξι φορές 

κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε χρόνων της ζωής του, β) προσφορά δωρεάν 

καθημερινού βουρτσίσματος των δοντιών σε κάθε παιδί ηλικίας 3 και  4 ετών που 

παρακολουθούσε νηπιαγωγείο στη Σκωτία, γ) διαθεσιμότητα του προγράμματος 

βουρτσίσματος στην πρώτη και δευτέρα τάξη του Δημοτικού σε σχολεία που 

βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές  των καταλόγων του NHS,  σε ολόκληρη τη 

χώρα και δ)  δυνατότητα τυποποίησης του προγράμματος βουρτσίσματος  σε όλη τη 

χώρα με εθνική  προμήθεια των εφοδίων για το βούρτσισμα των δοντιών και με τη 

δημοσίευση και  εφαρμογή εθνικών προτύπων για τα προγράμματα βουρτσίσματος 

των δοντιών, σχεδιασμένα  στη βάση προϋπαρχόντων προγραμμάτων για το 

βούρτσισμα των δοντιών από τοπικά  τμήματα των καταλόγων του NHS (σελ. 133- 

134).  

     (Β) Πρακτική “Childsmile”  

     Ήταν πρακτική στοχευμένη μέσω του SIMD σε παιδιά και γονείς από 

κοινωνικοοικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές (αρχικά στα δυτικά της Σκωτίας) και 

περιελάμβανε: α) επισκέψεις  επισκεπτών  υγείας ή νοσηλευτών  δημόσιας υγείας στα 

σπίτια νεογέννητων παιδιών, που εκτιμήθηκε, ότι διέτρεχαν   κίνδυνο για ανάπτυξη 

οδοντικής τερηδόνας, παρακολούθηση της ανάπτυξής τους και παροχή συμβουλών 

στους γονείς σχετικά με θέματα υγείας β) παροχή επιπρόσθετης και εντατικής 

υποστήριξης σε εκείνους με τις μεγαλύτερες ανάγκες από  εργαζόμενο για την 

υποστήριξη της οδοντικής υγείας (ρόλος εργαζόμενου υγείας στη κοινότητα που 

αναπτύχθηκε ειδικά ως μέρος του “Childsmile”), ο οποίος διευκόλυνε την τακτική 

παρακολούθηση των παιδιών σε οδοντιατρείο  τοπικού NHS, παρείχε επιπρόσθετες 

συμβουλές για την οδοντική υγεία και άλλες πληροφορίες στο σπίτι της οικογένειας 

και συνέδεε τις οικογένειες με άλλες πρωτοβουλίες της κοινότητας για τη  βελτίωση 

                                                                                                                                            
τα οποία περιλαμβάνουν τους τομείς του εισοδήματος, της απασχόλησης, της στέγασης, της υγείας, 

της εκπαίδευσης και της γεωγραφικής πρόσβασης σε υπηρεσίες / τηλεπικοινωνίες που προέρχονται 

από 31 ατομικούς δείκτες στέρησης στο επίπεδο των «ζωνών δεδομένων» (“data zones”), δηλαδή 

σταθερών μικρών γεωγραφικών περιοχών της Σκωτίας με πληθυσμούς μεταξύ 500 και 1.000 κατοίκων 

που διαμένουν εντός των ορίων Τοπικών Αρχών (Shaw et al. 2009, σελ. 133).   
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της υγείας, γ)  μετάβαση του παιδιού  στο οδοντιατρείο, όπου εκπαιδευμένοι 

νοσηλευτές οδοντιατρείου παρείχαν οδηγίες βουρτσίσματος δοντιών και συμβουλές 

διατροφής, δ) παροχή επιπρόσθετης προληπτικής φροντίδας με την πρόοδο της 

ηλικίας του παιδιού,  στο οδοντιατρείο με φθοριούχο βερνίκι και προληπτικές 

εμφράξεις. Στόχος του προγράμματος ήταν η επικέντρωση σε βρέφη, ηλικίας κάτω 

των τριών ετών με δυνατότητα επέκτασης για συμπερίληψη παιδιών έως 16 ετών 

(σελ.  134).   

    (Γ) “Childsmile” Νηπιαγωγείο/Σχολείο  

    Ήταν σειρά  περαιτέρω στοχευμένων πρωτοβουλιών που περιελάμβαναν: α) 

επιπρόσθετες προληπτικές πρωτοβουλίες από τις ομάδες του “Childsmile” 

(νοσηλευτές οδοντιατρείου και εργαζόμενοι για την υποστήριξη της οδοντικής 

υγείας)  με την εφαρμογή  βερνικιού φθορίου στα  δόντια των παιδιών, δύο φορές 

ετησίως, στα πλέον αποστερημένα  20%, σύμφωνα με τον SIMD, από τα νηπιαγωγεία 

και τα σχολεία σε κάθε περιοχή  του συστήματος υγείας, αρχικά στα ανατολικά της 

Σκωτίας, β) παροχή συμβουλών προαγωγής στοματικής υγείας σε γονείς και 

φροντιστές από τις ομάδες του “Childsmile”, γ) συμβολή στη δημιουργία 

περιβάλλοντος προαγωγής της υγείας στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία και 

δ) παροχή πρόσθετων δρόμων παραπομπής στις οδοντιατρικές υπηρεσίες για 

εκείνους, που δεν είχαν ακόμη πρόσβαση σε αυτές (σελ.134).  

             

5.2.2. Ισότητα σε πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά, ισότητα στην ακριβοδίκαιη ισότητα 

ευκαιριών και ισότητα στην άσκηση ικανοτήτων: ανισότητες στη στοματική υγεία και 

ηθικές αποφάσεις στο πρόγραμμα “Childsmile”    

     Καθόσον είναι πολλά τα ηθικά ζητήματα και διλήμματα, που ανακύπτουν  από τις 

παρεμβάσεις της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα τις παρεμβάσεις προαγωγής της 

υγείας, χρήσιμη για τη λήψη απόφασης καθίσταται για τους Shaw et. al.  η  εφαρμογή 

ηθικής θεωρίας σε πραγματικές περιπτώσεις. Προκειμένου να αξιολογήσουν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, θεώρησαν χρήσιμη την εφαρμογή των αρχών της  θεωρίας  

του Rawls στην μείωση των ανισοτήτων.  Κι αυτό, γιατί η θεωρία του υποστηρίζει, 

όπως λένε, σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της κοινωνικής δικαιοσύνης, έννοιας ή 

αντίληψης περί δίκαιης κατανομής των πόρων σε μια κοινωνία, κατά πολλούς 

συνώνυμης με την έννοια της ελευθερίας και της ισότητας. Το Childsmile, κατ’ αυτούς,  

μπορεί να θεωρηθεί ως μία Ρωσλιανή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η άδικη 

κατανομή των κοινωνικών προσδιοριστών της στοματικής υγείας.  
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     Η  αρχή της διαφοράς  στη θεωρία της δικαιοσύνης, ως ακριβοδικίας του Rawls,  

απαιτεί οι κοινωνικοί θεσμοί να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ανισότητες να 

λειτουργούν προς όφελος των λιγότερο ευνοημένων και ως εκ τούτου, ο καθένας να 

ωφελείται, σχετικά με την αρχική του θέση.  Tο πρόγραμμα “Ghildsmile”,  εκ πρώτης 

όψεως, δείχνει να ικανοποιεί τις αρχές περί δικαιοσύνης του Rawls, με δεδομένο, ότι 

κανένας, μετά την εφαρμογή του προγράμματος, δεν φαίνεται να έχει χειρότερη 

στοματική υγεία. Αναφέρεται εν προκειμένω: 

«Από Ρωλσιανή άποψη, φαίνεται απίθανο ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη 

ομάδα θα είναι σε χειρότερη κατάσταση με όρους στοματικής υγείας 

εξαιτίας της δημιουργίας του προγράμματος “Childsmile”: εάν δεν είχε 

ξεκινήσει το πρόγραμμα, τα πράγματα θα είχαν συνεχιστεί όπως και πριν, 

και δεν υπάρχει λόγος να σκεφτεί κανείς ότι οποιοδήποτε σκέλος του 

προγράμματος θα καταστρέψει τη  στοματική υγεία οποιουδήποτε.. 

Ωστόσο, το “Childsmile” δεν υπάρχει σε κενό, έχει, βεβαίως, κόστη 

ευκαιρίας
10

 και τα χρήματα που δαπανήθηκαν σ’ αυτό θα μπορούσαν να  

δαπανηθούν αλλού. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να έχει εκτρέψει 

χρηματοδότηση και πόρους από περιοχές (και στη γενική υγεία όσο και 

σε άλλους περιοχές οδοντικής υγείας) όπου θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι 

εκείνοι που ήταν ήδη σε άσχημη θέση μπορούσαν τώρα να είναι σε 

ακόμη χειρότερη κατάσταση, όχι εξαιτίας οποιασδήποτε άμεσης 

επίδρασης του “Childsmile”, αλλά επειδή ίσως να έπαιρναν περισσότερη 

χρηματοδότηση ή πόρους, αν το “Childsmile” δεν είχε ποτέ 

δημιουργηθεί. Αν και αυτό είναι μια πιθανότητα, θα ήταν πολύ δύσκολο 

να  εξακριβώσουμε, εάν αυτή ήταν η περίπτωση και αν ναι, σε ποιο 

βαθμό» (Shaw et al., 2009, σελ. 135).  

     Είναι όμως ακριβοδίκαιο, όταν στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την συνολική 

υγεία ενός πληθυσμού, αυξάνουμε τις προϋπάρχουσες  ανισότητες στην υγεία, πολύ 

περισσότερο δε, όταν αυτές οι ανισότητες είναι  άδικες;  Ακόμη, είναι ακριβοδίκαιο, 

όταν με μια παρέμβαση στην υγεία αυτοί που είναι σε καλύτερη θέση να βελτιώνονται 

                                                 
10

  Ως «κόστη ευκαιρίας» νοούνται απώλειες δυνητικού κέρδους από άλλες εναλλακτικές όταν 

επιλέγεται μια εναλλακτική. 
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σημαντικά, όταν την ίδια στιγμή, αυτοί που βρίσκονται σε χειρότερη να βελτιώνονται 

λίγο;  (Daniels, 2008, σελ.299).  

     Ο στόχος της μεγιστοποίησης της υγείας του συνολικού πληθυσμού  έρχεται συχνά 

αντιμέτωπος, με τον στόχο της επίτευξης  δίκαιης ισότητας στην υγεία.  Μια καθολική 

παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της συνολικής υγείας του πληθυσμού πιθανά να 

αυξάνει τις ανισότητες, γιατί δεν είναι πάντα  εύκολη η εφαρμογή της σε περιβάλλοντα 

υποβαθμισμένα, όπου οι άνθρωποι στερούνται βασικών αγαθών και επιλογών για μια 

καλύτερη ζωή και πολύ συχνά δεν γίνονται αποδέκτες αυτών των παρεμβάσεων.  

                     Εξετάζουν ειδικά το παράδειγμα της καθολικής ή στοχευμένης προληπτικής 

παρέμβασης σε έναν υποθετικό πληθυσμό με άνιση κατανομή τερηδόνας από μια 

Ρωσλιανή  άποψη σε αντιπαραβολή με την άποψη ενός ωφελιμιστή και επισημαίνουν 

ότι η ωφέλεια  της παρέμβασης είναι σημαντική, αλλά και η κατανομή του οφέλους 

είναι επίσης σημαντική, ίσως μάλιστα και περισσότερο από το ποσό του οφέλους 

(σελ.136).
11

  Όπως, ειδικότερα, επεξηγούν:  

                      Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν πληθυσμό 100 ατόμων, μερικοί από τους οποίους 

έχουν τερηδόνα, με 100 τερηδονισμένα δόντια συνολικά. Η κατανομή  της  

τερηδόνας είναι άνιση μεταξύ αυτού του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, το 80% του 

προβλήματος συναντάται στην ομάδα που είναι στη χειρότερη κατάσταση, η οποία 

περιλαμβάνει 20 ανθρώπους, που έχουν 80 τερηδονισμένα δόντια, με αντιστοιχία 4 

τερηδονισμένα δόντια στον καθένα (σελ.135). Αντίθετα, το 20% του προβλήματος 

συναντάται στην ομάδα που είναι στην καλύτερη κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει 

80 άτομα που έχουν μόνο 20 τερηδονισμένα δόντια, με την επισήμανση ότι κανείς σε 

αυτή την ομάδα δεν έχει περισσότερα από 1 τερηδονισμένο δόντι.  Αυτό σημαίνει ότι 

οι 20 σε αυτήν την ομάδα έχουν 1 τερηδονισμένο δόντι, και οι υπόλοιποι δεν έχουν 

νόσο, έτσι ώστε το σύνολο των ανθρώπων με τερηδόνα είναι 40 και στις δύο ομάδες, 

ήτοι όλοι στη  ομάδα της χειρότερης κατάστασης και 1 στους 4 στη ομάδα της 

καλύτερης (στο ίδιο).   

                                                 
11

  Οι Shaw et al. (2009) θίγουν επίσης το ζήτημα της φθορίωσης του νερού ως μέσο βελτίωσης της 

οδοντικής υγείας εκείνων που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές ως μια καθολική παρέμβαση  

που είναι  «ολόκληρη ηθικό ντιμπέιτ η ίδια» (σελ. 136). Για τη βιοηθική συζήτηση για τη φθορίωση 

του νερού βλέπε Ασπραδάκη Α.Α. «Αυτονομία και πατερναλισμός στην ιατρική φροντίδα με έμφαση 

στην οδοντιατρική φροντίδα» Διδακτορική Διατριβή. 2012 και ειδικότερα στη βιοηθική στις πολιτικές 

πρόληψης χρόνιων νοσημάτων και προαγωγής της υγείας στο Aspradaki A. A. et al. (2016).      
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                     Αν υποτεθεί, συνεχίζουν οι Shaw et al., ότι υιοθετείται μια καθολική προσέγγιση, 

ο ωφελιμιστής  θα συμφωνούσε, γιατί κατ’ αυτόν  η καθολική προσέγγιση έχει ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη κατανομή. Συγκεκριμένα, η καθολική παρέμβαση θα 

απέτρεπε τον τερηδονισμό 1 δοντιού σε καθένα από τα 40 άτομα, που έχουν 

τερηδονισμένα δόντια στο αρχικό σενάριο (στο ίδιο). Έτσι τελικά οι 80 σε καλύτερη 

κατάσταση άνθρωποι δεν θα έχουν κανένα τερηδονισμένο δόντι ενώ κάθε άτομο στην 

χειρότερη ομάδα θα έχει 3 τερηδονισμένα  δόντια το καθένα. Με  τα  νέα δεδομένα το 

20% του πληθυσμού θα φέρει το 100% του προβλήματος, παρά το ότι τα επίπεδα 

τερηδόνας θα ήταν συνολικά χαμηλότερα, απ’ ότι ήταν πριν την  προληπτική 

παρέμβαση (σελ. 136).   

                      Αντίθετα, ένας Ρωσλιανός θα προτιμούσε, κατά τους  Shaw et al., μια στοχευμένη 

παρέμβαση μόνο στους χειρότερους 20%. Τότε, με το υποθετικό δεδομένο ότι θα 

ήταν διαθέσιμος ο ίδιος προϋπολογισμός, θα είχε αποτραπεί τερηδόνα στα μισά από 

τα τερηδονισμένα δόντια των ανθρώπων της χειρότερης ομάδας, έτσι ώστε το 20% 

του πληθυσμού, της χειρότερης κατάστασης θα είχε μόνο το 67% του προβλήματος 

(40 από τα 60 τερηδονισμένα δόντια), και όχι το 100%.  Αν και με τη στοχευμένη 

παρέμβαση θα είχε σωθεί ο ίδιος αριθμός δοντιών, η ανισότητα θα είχε μειωθεί 

μάλλον παρά αυξηθεί, όπως στην περίπτωση της καθολικής παρέμβασης (σελ.136). 

Με το παράδειγμα αυτό, επισημαίνεται, ότι  η ωφέλεια δεν είναι απαραίτητα η πιο 

σημαντική αξία και ότι η κατανομή του οφέλους μπορεί να είναι πιο σημαντική από 

το ποσό του οφέλους» (στο ίδιο).
12

             

      Όμως, όσο δίκαιο κι αν είναι, οι παρεμβάσεις στην υγεία να έχουν ως στόχο τη 

μείωση των άδικων ανισοτήτων, ιδίως όταν αναφέρονται σε παιδιά, βέβαιο είναι, ότι  

απαιτείται  γι’ αυτό επένδυση πόρων, γεγονός που θέτει επί τάπητος διανεμητικά 

προβλήματα. Πώς θα μας φαίνονταν λοιπόν, αν στο πλαίσιο κόστους 

                                                 
12

 Εφιστούν οι Shaw et al. την προσοχή στο «πιθανό ελάττωμα» της μεθόδου, που χρησιμοποιείται για  

στόχευση στο “Childsmile”, δηλαδή στον ήδη αναφερθέντα δείκτη SIMD και το ηθικό ζήτημα το 

οποίο εγείρεται  από το πιθανό πρόβλημα, που είναι γνωστό ως "οικολογική πλάνη".  Σύμφωνα με 

αυτό,  άτομα, που κατοικούν σε μια συγκεκριμένη  περιοχή, που καθορίζεται με κοινωνικοοικονομικά 

κριτήρια , να ταξινομούνται λανθασμένα, ως όλα να είναι του ίδιου ατομικού κοινωνικοοικονομικού 

στάτους. Έτσι υπάρχει η  πιθανότητα για άτομα με υψηλό κοινωνικοοικονομικό στάτους που ζουν σε 

χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικά περιοχές, να  αποσπούν  ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες ή τα 

μηνύματα βελτίωσης της υγείας (Shaw et al.,2009, σελ. 136).      
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αποτελεσματικότητας ένα πρόγραμμα, που παρέχει προστασία έναντι των κινδύνων για 

την υγεία, δεν θα παρεχόταν, γιατί είχε πολύ υψηλό κόστος;   

     Οι Shaw et al. στη συζήτηση της επιδίωξης μείωσης των ανισοτήτων στη βάση 

αντικρουόμενων αξιών δικαιοσύνης και ωφελιμότητας προσφεύγουν στους 

Woodward και Kawachi (2000) οι οποίοι εντοπίζουν τέσσερις λόγους για τη μείωση 

των ανισοτήτων: 1. Να είναι μη ακριβοδίκαιες, 2. Να επηρεάζουν τους πάντες 3. Να 

μπορούν να αποφευχθούν και 4.  Οι παρεμβάσεις για τη μείωση των ανισοτήτων στην 

υγεία να είναι οικονομικά αποδοτικές (σελ. 138). Οι παραπάνω λόγοι έχουν 

διαφορετική προτεραιότητα,  σύμφωνη  με τις αξίες του καθενός. Ο πρώτος και ο 

τρίτος λόγος θέτουν, ως πρωταρχική αξία τη δικαιοσύνη ενώ για έναν ωφελιμιστή, 

σημαντικότεροι είναι ο δεύτερος και ο τέταρτος λόγος.   

      Εξειδικεύοντας τους παραπάνω τέσσερις λόγους - «αντικρουόμενες αξίες»- στο 

“Childsmile”, επισημαίνουν, όσον αφορά τον πρώτο, ότι αν και οι ανισότητες στην 

στοματική υγεία είναι μη ακριβοδίκαιες, οι περισσότεροι συμφωνούν, όταν πρόκειται  

για την υγεία των  παιδιών, η οποία δεν καθορίζεται με ελεύθερες επιλογές που 

κάνουν. Αναφορικά με τον δεύτερο, μπορεί οι ανισότητες στην στοματική υγεία να 

μην επηρεάζουν τους πάντες αλλά θετικές παράπλευρες επιδράσεις  θα προκύψουν  

με τη βελτίωση της στοματικής υγείας της επόμενης γενιάς.  Αναφορικά με τον τρίτο, 

οι συγγραφείς εκτιμούν ότι το “Childsmile” κατάφερε να αντιμετωπίσει την 

πρόκληση της μείωσης των οδοντικών ανισοτήτων ως ηθικό καθήκον, αν και οι 

κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές την καθιστούν  

δύσκολη. Τέλος, αναφορικά με τον τέταρτο, εκτιμούν ότι παρά τη δυσκολία της 

μέτρησης της βραχυπρόθεσμης οικονομικής αποδοτικότητας του “Childsmile”, θα 

υπάρξουν ευρύτερα οφέλη υγείας και μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους αν τα 

παιδιά που συμμετείχαν συνεχίζουν να διατηρούν τη στοματική τους υγεία. 

Σημειώνουν επ’ αυτού οι συγγραφείς:       

                            «Αν αυτό αποδειχθεί ότι συμβαίνει, θα επεξηγήσει πώς ένα πρόγραμμα που 

 είχε κίνητρο σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία να μειωθούν οι κοινωνικά 

καθορισμένες ανισότητες υγείας, μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει τους 

στόχους του ωφελιμιστή στην υγεία, με όλους στη Σκωτία δυνητικά να 

ωφελούνται από την αυξημένη οικονομική αποδοτικότητα που επέφερε το 

“Childsmile”» (σελ. 138).               

     Ωστόσο, επειδή η αποδοτικότητα ενός προγράμματος πάντα παραμένει ένα 

επιτακτικό αίτημα, οι αποφάσεις επ’ αυτού δεν είναι πάντα εύκολες. Η προτεραιότητα 
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της αποδοτικότητας έναντι της μείωσης των άδικων ανισοτήτων πολλές φορές 

συγκρούεται με τις πολιτικές αξίες, που υιοθετούν, αυτοί που σχεδιάζουν τις πολιτικές 

για την υγεία. Αλλά και η αβεβαιότητα σχετικά με τις συνέπειες των παρεμβάσεων, 

προκειμένου να πετύχουμε δίκαιη ισότητα στην υγεία,  ηθικά προβληματίζει γιατί 

συχνά υπεισέρχονται ηθικά ερωτήματα και διλήμματα, που έχουν ως αφετηρία, την 

άποψη, που έχει κάποιος, για το τι συνιστά τελικά η δίκαιη ισότητα, όπως για 

παράδειγμα, το δίλλημα,  ρίσκο για δικαιοσύνη στην υγεία ή κίνδυνος για άνισα 

αποτελέσματα;  

     Πώς θα  πάρουμε επομένως αποφάσεις, εν όψει όλων αυτών των αντιπαραθέσεων;  

Οι γενικές αρχές της δικαιοσύνης του Rawls, επισημαίνει ο Daniels,  δεν μπορούν να 

μας δώσουν λύσεις για επιμέρους ηθικά ζητήματα και διλλήματα, όπως τα παραπάνω, 

που ανακύπτουν σε πιο συγκεκριμένες περιστάσεις. Ο ίδιος, προσπάθησε στα βήματα 

της θεωρίας του Rawls, να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη θεωρία κοινωνικής  

δικαιοσύνης για την  υγεία, που θα αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ζητήματα και θα 

κατευθύνει την πρακτική στην υγεία.  

     Ειδικότερα, πρέπει, λέει ο Daniels,  οι αποφάσεις για την κατανομή των πόρων, να 

παίρνονται σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα  να θεωρούνται δίκαιες από όλους που 

επηρεάζονται από αυτές, παρά τις ηθικές τους διαφωνίες (Daniels, 2008, σελ. 312). 

Ωστόσο, συμπληρώνει, ότι η επένδυση πόρων στην υγεία των παιδιών, όπως η 

πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης, θα βελτιώσει πρώτον την υγεία τους για όλη την 

υπόλοιπη ζωή, αλλά δεύτερον θα εξοικονομήσει και πολύτιμους πόρους (Daniels, 2008, 

σελ.170). Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα υγείας πρέπει να δίνει βαρύτητα  και 

επομένως ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες της υγείας των παιδιών  μέσα και έξω από 

τον τομέα της υγείας (στο ίδιο). Το “Childsmile” είναι ένα πρόγραμμα υγείας , που 

σχεδιάστηκε για  παιδιά,  στηρίζεται κυρίως στην πρόληψη, τόσο με  εκπαίδευση, όσο 

και με προληπτικές  θεραπευτικές επεμβάσεις, απευθύνεται τόσο στα παιδιά όσο και 

στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, με στόχο τα ίδια τα παιδιά  παράλληλα με 

την  στήριξη της οικογένειας,  να μάθουν να φροντίζουν για την στοματική τους υγεία.   

     Η αρχή των ακριβοδίκαιων ευκαιριών του Rawls, όπως το θέτει ο Daniels, απαιτεί  

δραστικά  μέτρα για να μετριάσει τις επιπτώσεις των κοινωνικών προσδιοριστών στην 

ευκαιρία,   όπως ισότιμη δημόσια εκπαίδευση και εκτεταμένη δημόσια  υγεία, ιατρικές 

υπηρεσίες αλλά και καθημερινή φροντίδα με παρεμβάσεις από την πρώιμη παιδική 

ηλικία, που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες, ανεξάρτητα από τα 

πλεονεκτήματα του  κοινωνικού τους περιβάλλοντος (Daniels, 2008, σελ. 96). Επειδή  



 86 

στοχεύει στην προαγωγή της φυσιολογικής λειτουργίας όλων των ανθρώπων,  

προστατεύοντας μ’ αυτό τον τρόπο, το εύρος των ευκαιριών τους,  στοχεύει τόσο στην 

βελτίωση της υγείας τους, όσο και στη μείωση των ανισοτήτων (στο ίδιο).  

    Θεωρώ, ότι το πρόγραμμα “Childsmile”, σύμφωνα και με τη θεωρία του Daniels,  αν 

και δεν μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως τις ανισότητες στην οδοντική υγεία,  με 

δεδομένο ότι αποτελεί μια συνολική παρέμβαση προαγωγής της υγείας  που 

απευθύνεται σε παιδιά, μακροχρόνια μπορεί  να μετριάσει τις επιπτώσεις των 

κοινωνικών παραγόντων ,  με  κάποια  θετικά αποτελέσματα τόσο στη  βελτίωση, όσο  

και  στη μείωση των ανισοτήτων  στην οδοντική υγεία των παιδιών.  Και  αυτό σίγουρα 

είναι πολύ σημαντικό.    

     Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα δεν μπορεί, σύμφωνα με τους Shaw et al. να 

αντιμετωπίσει τις κύριες αιτίες, που προκάλεσαν  τις άδικες  ανισότητες στην οδοντική 

υγεία των παιδιών. Και τούτο διότι, αν και είναι «πιθανώς ένα επιτυχημένο παράδειγμα 

προληπτικής φροντίδας και προληπτικής ιατρικής, μπορεί να προβλέψει αλλά όχι να 

αποτρέψει τους ίδιους τους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας» (Shaw et al., 2009, 

σελ. 139). Όπως ειδικότερα αναφέρουν:    

Η στοματική υγεία καθορίζεται από παράγοντες πολύ ευρύτερους από τις 

υπηρεσίες υγείας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οι παράγοντες 

αυτοί περιλαμβάνουν: εισόδημα. εκπαίδευση, πρόσβαση σε υγιεινή τροφή 

και φθόριο, προσωπικές δεξιότητες και ενδυνάμωση για να κάνει 

κάποιος  υγιεινές επιλογές απαλλαγμένες από το βάρος και το άγχος των 

χαμηλών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών» (Shaw et al., 2009, σελ. 

139).  

     Θεωρώ ότι ειδικότερα με το απόσπασμα αυτό το κείμενο της περίπτωσης μελέτης μάς 

δίνει σαφή προσανατολισμό από θεωρητικές προσεγγίσεις όπως του Rawls και του 

Daniels, που εστιάζουν στην ισότητα των πρωταρχικών αγαθών και των ευκαιριών, προς 

τη συμπερίληψη στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη στοματική  

υγεία των παιδιών και θεωριών δικαιοσύνης που ξεκινούν με βάση του τι πραγματικά « 

μπορούν να κάνουν και να είναι» οι άνθρωποι, όπως η θεωρία των ικανοτήτων  του 

Amartya Sen.   

     Σύμφωνα με την θεωρία του Sen, στόχος της δημόσιας πολιτικής  θα πρέπει να είναι η 

ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων. Η  βελτίωση της υγείας και η μείωση των 

ανισοτήτων απαιτεί μια πολύπλευρη αντιμετώπιση,  η οποία θα περιλαμβάνει πολλούς 

θεσμούς και ταυτόχρονη ανάπτυξη σε πολλούς τομείς, με βασικούς την εκπαίδευση και 



 87 

την υγεία. Μ’ αυτό τον τρόπο,  το άτομο αποκτά δυνατότητες για επιλογές και  

καθίσταται  αυτεξούσιο και υπεύθυνο για την υγεία του και τον βίο που επιλέγει.   

      Η ευημερία ενός προσώπου, λέει ο Sen, σχετίζεται άμεσα με το ευ ζην της οντότητας 

του. Το ευ ζην ενός προσώπου περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργικοτήτων- οι οποίες 

αποτελούνται από οντικές καταστάσεις και πράξεις (λειτουργικούς σκοπούς)- τα δε 

επιτεύγματα εννοούνται, ως το διάνυσμα των λειτουργικών του σκοπών. Οι 

λειτουργικότητες μπορούν να ποικίλλουν από στοιχειώδη πράγματα, για παράδειγμα 

διατροφή, καλή υγεία κλπ.  έως σύνθετα επιτεύγματα, ευδαιμονία, αυτοσεβασμός κλπ. 

(Σεν, 2004, σελ. 81).   

     Πολύ σημαντική στη θεωρία του Sen είναι η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

λειτουργικοτήτων ενός προσώπου. Από τη στιγμή που η ευημερία ενός προσώπου 

εξαρτάται από τους λειτουργικούς σκοπούς που επιτυγχάνει, η δυνατότητα εκπλήρωσης 

των λειτουργικών του σκοπών συνιστά την ελευθερία του προσώπου, δηλαδή τις 

πραγματικές ευκαιρίες, που έχει να επιτύχει την ευημερία του. (Σεν, 2004, σελ.82). 

     

       

ΜΕΡΟΣ Γ ΄  

5. Κεφάλαιο Πέμπτο: Συμπεράσματα 

     Τεράστια και αδιάσειστης επιστημονικής τεκμηρίωσης είναι η σε παγκόσμιο 

επίπεδο έκταση των ανισοτήτων στην υγεία ως διαφορών στην κατάσταση της υγείας 

ή στην κατανομή των προσδιοριστών της υγείας μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

πληθυσμού σε συνθήκες κυρίως εκτός ελέγχου των ενδιαφερομένων ατόμων, έτσι 

ώστε να συγκροτούν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, άδικες ανισότητες στην υγεία μεταξύ 

προσώπων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, διαφορές που πολλές φορές 

συνδέονται με τύπους μειονεκτικότητας όπως φτώχεια, διάκριση και έλλειψη 

πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά.  

     Η διαδεδομένη ανησυχία για το μη ακριβοδίκαιο των ανισοτήτων στην υγεία των 

πληθυσμών σε συνάρτηση με το γεγονός ότι, παρά την ισχυρή τεκμηρίωση και τις 

συναφείς εκθέσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών, οι ανισότητες 

βαίνουν αυξανόμενες, απαιτεί τη μετατόπιση του προβληματισμού προς την κριτική 

διερεύνηση και τα εγειρόμενα από τις ανισότητες κανονιστικά ερωτήματα στο 

πλαίσιο της κοινωνικά και πολιτικά εμπλουτισμένης ηθικής που συστήνει η βιοηθική. 
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     Ο όρος  «ανισότητες στην υγεία των πληθυσμών» φαίνεται ότι κατέχει κομβικό 

ρόλο στην ανάπτυξη θεωρητικών επεξεργασιών στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών 

και στη βιοηθική στη δημόσια υγεία.      

    Με δεδομένα ότι «δημόσια υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης ης 

ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω 

οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας» (Winslow C. -E. A., 1920, σελ.30),  η δε  

προαγωγή της υγείας συνιστά κεντρική λειτουργία της δημόσιας υγείας για την 

αντιμετώπιση μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων και άλλων απειλών για 

την υγεία (WHO, 2005, σελ.2) αλλά και σημαντική «πρόκληση» στην ηθική στη 

δημόσια υγεία (Faden, Shebaya, 2015), ιδιαίτερα ελκυστική προέκυψε η επικέντρωση 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας στη βιοηθική στις πολιτικές προαγωγής της 

υγείας.     

     Και τούτο γιατί, η προαγωγή υγείας εστιάζει στην δίκαιη ισότητα στην υγεία, ενώ 

η πραγματοποίηση των σκοπών της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ασφαλή θεμελίωση 

σε υποστηρικτικά περιβάλλοντα, πρόσβαση στην πληροφόρηση, ανάπτυξη 

προσωπικών  δεξιοτήτων και ευκαιριών για επιλογές υγείας (WHO, 1986a). Εξάλλου, 

οι στρατηγικές προαγωγής υγείας δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

υγείας, ούτε σε μια συγκεκριμένη ομάδα συμπεριφορών αλλά συνδέονται με 

προσπάθειες που τίθενται στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη της κοινότητας, στην 

πολιτική, στη νομοθεσία και τη ρύθμιση και αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη 

νόσων, βλαβών και βίας (WHO, 2009).   

    Ενδιαφέρουσα ήταν η επικέντρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στη μελέτη 

των θεωρητικών πτυχών και τη δικαιολόγηση των ηθικών αποφάσεων που 

εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των συνδεόμενων με κοινωνικούς προσδιοριστές 

ανισοτήτων στη βιοηθική στις πολιτικές προαγωγής της στοματικής υγείας και 

ειδικότερα στη στοματική υγεία των παιδιών με έμφαση στην οδοντική τερηδόνα, 

καθώς αφενός η οδοντική τερηδόνα αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας 

σε όλο τον κόσμο με σαφείς αναφορές στις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 

και αφετέρου τα παιδιά αποτελούν από τις πιο ευάλωτες ομάδες των πληθυσμών 

αλλά και το μέλλον του κόσμου.   

   Με την εξειδίκευσή του στη στοματική υγεία, το κεντρικό μας ερώτημα, ήτοι που 

πρέπει να εστιάζει η δικαιοσύνη προκειμένου να αποκαταστήσει ανισότητες υγείας, 

ήτοι στη δίκαιη κατανομή πρωταρχικών αγαθών, στην ακριβοδίκαιη ισότητα 

ευκαιριών ή στην ακριβοδίκαιη ισότητα άσκησης των ικανοτήτων, απαντήθηκε μέσα 
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από την εξέταση διανεμητικών  αρχών  δικαιοσύνης και ισότητας για την κατανομή 

(και το σεβασμό) του αγαθού της στοματικής υγείας, που αποτέλεσαν το θεωρητικό 

υπόβαθρο  στην έρευνα μας με απώτερο στόχο την αξιολόγηση πολιτικών 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.  

     Καθώς η αναγνώριση ίσης ηθικής αξίας σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα  

από  τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αποτελεί, ίσως, την πιο σημαντική  

κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού θεωρούμε ότι κάθε  πολιτική θεωρία για να 

είναι πειστική πρέπει να αναγνωρίζει ως έσχατη αξία,  την ισότητα.  Όμως η ισότητα 

είναι μια πολυδιάστατη  έννοια, η φύση της οποίας και τα αιτήματα που συνδέονται 

με αυτήν αποτέλεσαν αντικείμενα φιλοσοφικών αντιπαραθέσεων και κανονιστικών 

θεωριών  κοινωνικών διευθετήσεων,  οι οποίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε 

πρακτικές πολιτικές. 

      Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η συμβολή τριών θεωρητικών προσεγγίσεων 

δικαιοσύνης και ισότητας στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη υγεία στη βιοηθική 

στις πολιτικές προαγωγής στοματικής υγείας: της δικαιοσύνης και ισότητας ως 

ισότητα σε πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά (John Rawls), ισότητα ευκαιριών (Norman 

Daniels) και ισότητα στην άσκηση ικανοτήτων (Amartya Sen).  

       Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας του Rawls, 

αναμφισβήτητα, αποτέλεσε  τη σημαντικότερη θεωρία κοινωνικής δικαιοσύνης του 

περασμένου αιώνα, στην οποία βασίστηκαν πολλοί μεταγενέστεροι πολιτικοί 

φιλόσοφοι. Η θεωρία του αποτελεί μια περαιτέρω επεξεργασία των θεωριών του 

κοινωνικού συμβολαίου, με πρωταρχική συμφωνία τις αρχές, που θα διέπουν τη 

βασική διάρθρωση της κοινωνίας και τις οποίες καλούνται οι άνθρωποι να επιλέξουν  

από μια αρχική θέση υποθετικής ισότητας. 

       Στα βήματα του Rawls, ο  Daniels αναπτύσσει μια θεωρία για την δικαιοσύνη και 

την υγεία, η οποία  υποστηρίζει μια αρχή της προστασίας των ευκαιριών, διότι κατ’ 

αυτόν, ένα γενικό πλαίσιο μιας θεωρίας για τη δικαιοσύνη αφορά την κοινωνική μας 

υποχρέωση να προστατεύουμε τις ευκαιρίες των ανθρώπων. Η υγεία και κατά 

συνέπεια και οι κοινωνικοί προσδιοριστές της, έχουν ιδιαίτερη ηθική σημασία, γιατί 

συμβάλλουν στο εύρος των ευκαιριών που μας δίνονται στη ζωή μας.     

     Μια εναλλακτική θεωρητική προσέγγιση  δικαιοσύνης και ισότητας αποτελεί η 

θεωρία των ικανοτήτων του Sen, που εστιάζει στη  δυνατότητα ενός προσώπου να 

επιτύχει λειτουργικούς σκοπούς, που εύλογα εκτιμά, δηλαδή στο ευ ζην του 

προσώπου. Το θεμελιώδες ερώτημα για τον Sen είναι «Ισότητα ως προς τι;» Η 
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αποτίμηση της ανισότητας γι αυτόν πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη της 

ανθρώπινης ανομοιογένειας και την μεταβλητή, σύμφωνα με την οποία γίνονται οι 

συγκρίσεις.  

    Με τελικό συμπέρασμα ότι ισχυρό είναι το αίτημα θεμελίωσης αρχών δικαιοσύνης 

και ισότητας στη βιοηθική σε επίπεδο πληθυσμών και τη βιοηθική στη δημόσια 

υγεία, η ειδικότερη συζήτηση στοματικής υγείας που αποτέλεσε την περίπτωση 

μελέτης της εργασίας μας, οδηγεί στη πρόταση μιας σύνθεσης θεωρητικής 

δικαιολόγησης, η οποία αντλεί στοιχεία από την αναμφισβήτητα σημαντική  θεωρία  

κοινωνικής  δικαιοσύνης του Rawls, αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία  και 

εξειδίκευση της σε θέματα υγείας, θεωρία του Daniels αλλά υποστηρίζεται πιο 

ολοκληρωμένα από  τη   θεωρία της άσκησης των ικανοτήτων του Sen, μια  θεωρία, η 

οποία  τοποθετεί τον άνθρωπο  στο κέντρο της προσοχής,  ο οποίος με τη ανάπτυξη 

των ικανοτήτων του θα επιτύχει ο ίδιος την ευημερία του και παράλληλα θα 

συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή και την οικονομική ανάπτυξη.  

Ωστόσο και οι τρεις θεωρίες παρά τις διαφορές τους, μπορούν να συνεισφέρουν 

συμπληρωματικά η  μια προς την άλλη, προκειμένου για την καλλιέργεια και 

ανάπτυξη της θεωρητικής εκείνης βάσης, που τελικά θα στηρίξει το αίτημα της 

πράξης της ισότητας των ανθρώπων.       

     «Η δικαιοσύνη μας υποχρεώνει να επιδιώξουμε την ισότητα στην προαγωγή της 

υγείας», λέει ο Daniels, «αλλά η πολιτική χρειάζεται την καθοδήγηση της ηθικής,  για 

να καθορίσει τι σημαίνει αυτό». Η  έννοια  της κοινωνικής δικαιοσύνης, ως 

θεμελίωση αρχών, κανόνων και θεσμών για την απονομή δικαιοσύνης και ισότητας  

επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες, που έχουν κοινωνικοπολιτικές βάσεις και στα 

σύγχρονα νεοφιλελεύθερα κράτη υπακούει στους μηχανισμούς της αγοράς. 

Επιτακτικό, κατά συνέπεια, θα παραμένει διαχρονικά, ως κύριος ηθικός 

προβληματισμός,  το ερώτημα, πως θα καταφέρουμε, ως ανθρώπινο είδος να 

αντιμετωπίσουμε τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, που αποτελούν τις 

αρχικές αιτίες των ανισοτήτων στην υγεία των πληθυσμών. 
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