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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο ρεηξνπξγηθνχο αζζελείο ηνπ 

Πα.Γ.Ν.Ζ πνπ  ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξά ηελ δπζάξεζηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαλ αιιά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία 

ηνπο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επφπηε κνπ θχξην Φηιαιήζε θαζψο θαη 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θ. Σζηψιε θαη θ. Μάιιην γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο θαη 

ηελ θαζνδήγεζή ηνπο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ζ ζπλεξγαζία καο ήηαλ εμαηξεηηθή 

θαη ζηφρνο φισλ  ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε ζηήξημαλ ηα ηειεπηαία δπν 

ρξφληα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην ΠΜ Βηνεζηθήο. 

 

αο επραξηζηψ φινπο εηιηθξηλά!!! 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

  Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο απνηειεί  κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηνεζηθήο. Ζ 

δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απηνθαζνξίδεηαη απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ σο 

εζηθνχ θνξέα. Γηα απηφ ην ιφγν, ε δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο σο 

έθθξαζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο.  

Υξεηάζηεθε αξθεηφο ρξφλνο λα θαζηεξσζεί θαη λα δνζεί ζηνλ αζζελή ε 

δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα απηνθαζνξίδεηαη. Γηα πάξα πνιινχο 

αηψλεο ε ηαηξηθή πξαθηηθή αθνινπζνχζε έλα παηεξλαιηζηηθφ πξφηππν θαηά ην νπνίν 

ν γηαηξφο είρε θαζήθνλ λα θξνληίζεη ηνλ αζζελή αιιά ήηαλ θαη εθείλνο πνπ έπαηξλε 

φιεο ηηο απνθάζεηο θαζψο νη γλψζεηο ηνπ  έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη πνην 

ήηαλ ην σθέιηκν γηα ηνλ αζζελή. Απηή ε ζηάζε φκσο ηείλεη λα αιιάμεη.   

Σα ηειεπηαία  60 ρξφληα ζην ρψξν ηεο βηνεζηθήο γίλεηαη ιφγνο γηα εζηθά 

απνδεθηέο πξάμεηο κφλν αλ ππάξρεη ελήκεξε ζπγθαηάζεζε απφ ην άηνκν πνπ 

επεξεάδεηαη απφ απηήλ. Ο γηαηξφο δελ είλαη πιένλ παληνδχλακνο θαη ν αζζελήο έρεη 

ιφγν ζηελ ζεξαπεία ηνπ. ζε πξνζπάζεηα φκσο θαη αλ έρεη γίλεη λα πξνζηαηεπζεί ε 

απηνλνκία ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εληχπνπ ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο νη 

αδπλακίεο παξακέλνπλ πνιιέο. Δίηε πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο θαη ην αλ ηειηθά ην άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο απηνλνκίαο  

φηαλ δελ είλαη ζσκαηηθά πγηέο, είηε πξφθεηηαη γηα ζέκαηα θαηαλφεζεο θαη πιαηζίσζεο 

ηνπ εληχπνπ ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο.  

            θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηε δηαδηθαζία 

ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο θαη ην αλ  πξναζπίδεη ηελ  απηνλνκία ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

αζζελψλ ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ. Πνηά είλαη ε δηθή ηνπο γλψκε; Πηζηεχνπλ φηη δηαηεξνχλ ην 

δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζήο ηνπο; Πψο ζεσξνχλ νη ίδηνη νη αζζελείο φηη πξέπεη λα 

αιιάμεη  θαη λα  δηακνξθσζεί ε δηαδηθαζία «ιήςεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο» νχησο 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απηνλνκία ηνπο;  

            Ζ έξεπλα πνπ έγηλε ήηαλ πνηνηηθή θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

απηή  ησλ ζπλεληεχμεσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε 16 ρεηξνπξγηθνχο 

αζζελείο ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ  θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεληθή Υεηξνπξγηθήο. Σα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 6 άληξεο θαη 10 γπλαίθεο, αθνινχζεζε αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο.   
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Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ 

αληηιακβάλνληαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο σο κέζν πξνζηαζίαο 

ηεο απηνλνκίαο ηνπο αιιά σο κέζν λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ ηαηξψλ. Δπηπιένλ, 

επηζπκνχζαλ ε ελεκέξσζε λα ήηαλ πην εθηελήο εμαηνκηθεπκέλε θαη ιηγφηεξν ηππηθή. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ελψ ζηελ ζεσξία ε δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο 

απνηειεί έλα κέζν έθθξαζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο απηνλνκίαο ησλ αζζελψλ, ζηελ 

πξάμε νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο ζεσξνχλ αθξηβψο ην αληίζεην, φηη  ππάξρεη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ γηαηξψλ.    

 Ζ άπνςε απηή είλαη πηζαλφ λα επηθξαηεί θαζψο νη αζζελείο θάλνληαο 

εηζαγσγή ζηελ ρεηξνπξγηθή θιηληθή ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ. είραλ ήδε απνθαζίζεη γηα ηελ 

ζεξαπεία πνπ ζα αθνινπζνχζαλ. Ζ επηινγή είρε ήδε γίλεη, επνκέλσο ε ελεκέξσζε 

πνπ ηνπο έγηλε κέζα ζην λνζνθνκείν φζν ρξήζηκε θαη αλ ζεσξνχηαλ, δελ απνηέιεζε 

θάηη παξαπάλσ νχηε ηνπο επεξέαζε ζηελ απφθαζή ηνπο, παξά κφλν ςπρνινγηθά πνπ 

είηε ηνπο άγρσζε είηε ηνπο εξέκεζε.   

Ζ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε σο έλλνηα πεξηιακβάλεη ην θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο 

αιιά φρη κφλν, θαη’νπζίαλ  πξνυπνζέηεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, φηαλ απηφ δελ ηζρχεη ηφηε δελ πξφθεηηαη γηα ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε αιιά γηα απιή ελεκέξσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ζ έλλνηα ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ζπληζηά µηα ζχγρξνλε ηαηξηθή έλλνηα 

πνπ πηνζεηήζεθε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή κφιηο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Πιένλ, ζηελ ηαηξηθή εζηθή, είλαη 

αλαγλσξηζκέλν ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο ζρεηηθά µε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, λα γλσξίδεη φιεο ηηο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ζεξαπείαο θαη ηηο ελδερφκελεο παξελέξγεηέο ηνπο, θαζψο θαη λα ζπλαηλεί, ή λα 

αξλείηαη ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην γηαηξφ ζεξαπεία ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ιάβεη απνθάζεηο ( Σξηαληαθχιινπ, 2007).  

 Παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα πξνζηαηεπζεί ε απηνλνκία ησλ αηφκσλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εληχπνπ ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, πξνθχπηνπλ αξθεηνί 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ, είηε ηελ έλλνηα ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο είηε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ ηελ πιαηζηψλεη. ε φ,ηη αθνξά ην πξψην δήηεκα ηεο έλλνηαο, 

πξνθχπηεη ην εξψηεκα, αλ ην άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο απηνλνκίαο  

φηαλ δελ είλαη ζσκαηηθά πγηέο θαη  αλ ηειηθά ππάξρεη πιήξσο ελήκεξε θαη ειεχζεξε 

ζπγθαηάζεζε αθφκα θαη φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθπξφηεηά 

ηεο. Δίλαη ινγηθφ  φηαλ έλα άηνκν λνζεί, λα βηψλεη θαηαζηάζεηο πίεζεο , άγρνπο θαη 

ςπρνινγηθήο θαηάξξεπζεο, δελ είλαη εχθνιν ινηπφλ φζν νμπδεξθήο θαη αλ είλαη λα 

κελ επεξεαζηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ θαη πνπ κπνξεί λα 

θαίλνληαη ή θαη λα είλαη πην ελήκεξνη. Παίξλεη ινηπφλ απνθάζεηο πνπ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο δελ ζα έπαηξλε. Γηα λα ην απνθχγεη θαλείο απηφ ζα έπξεπε λα είλαη ν 

ηδαληθφο νξζνινγηθφο αζζελήο θάηη φκσο πνπ πνιχ δχζθνια ζπκβαίλεη, δχζθνια 

κέλεη θαλείο ςχρξαηκνο θαη αλεπεξέαζηνο ζε θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία 

ηνπ θαη δνθηκάδνπλ ηηο αληνρέο ηνπ θηάλνληάο ηνλ πνιιέο θνξέο ζηα φξηά ηνπ (Onora 

O’Neill, 2003). 

 Δπηπιένλ είλαη θαηαλνεηφ πσο νη  πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

έλαο άλζξσπνο ρσξίο ηαηξηθέο γλψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν 

δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο πιαηζίσζεο δελ ππάξρνπλ πάληα νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα λα ιάβεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. Σν εξψηεκα 



 9 

αλ ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν θαη ηθαλνπνηεί ηνπο 

αζζελείο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν. Οη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζηνπο 

ρψξνπο ησλ λνζνθνκείσλ αθνξνχλ ζην θαηά πφζν γίλνληαη θαηαλνεηά ηα έληππα ηεο 

ελήκεξήο ζπγθαηάζεζεο (Lopeti S. Boyes, 2002) θαη αλ αθνινπζείηαη ε ζσζηή 

δηαδηθαζία (Bottrell Μ. Melissa et al, 2000). Δπξήκαηα έρνπλ δείμεη φηη παξά ηηο  

εθηελείο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη, νη αζζελείο δελ θαηαλννχλ βαζηθά δεηήκαηα ηεο 

ζεξαπείαο ή ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη θάπνηεο θνξέο δελ γλσξίδνπλ 

ζε ηη αθξηβψο ζπλαηλνχλ ή δελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα θαηαλνήζνπλ, είηε δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα λα ην θάλνπλ (Pamela K. Pletsch,  Patricia E. Stevens, 

2001), (Barr, 2006). Παξά ηα δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φκσο ε 

δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαζψο 

πξνθπιάζζεη ηα άηνκα απφ ηελ εμαπάηεζε θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ. 

    ηελ παξνχζα εξγαζία, πέξαλ ηεο αλάιπζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, έγηλε  κηα  εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε άπνςε 

ησλ αζζελψλ ηεο  Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο  Κιηληθήο ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. Πψο  βίσζαλ ηελ δηαδηθαζία, αλ ηελ 

ζεσξνχλ ρξήζηκε, αλ ζεσξνχλ φηη πξναζπίδεη ηελ απηνλνκία ηνπο, αιιά θαη πνηέο 

πξνηάζεηο έρνπλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζή ηεο. Μηα άιιε εξψηεζε πνπ έγηλε αθνξνχζε 

ζηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα θαη ην θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

ςπρνινγηθή ζηήξημε γηα έλα άηνκν φηαλ απηφ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ.  

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ην δήηεκα ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο εμεηάδεηαη απφ ζεσξεηηθή, θηινζνθηθή, ηαηξηθή αιιά θαη λνκηθή 

πιεπξά Σν δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, ελψ ην ηέηαξην ηελ ζπδήηεζε. 
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1.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΝΖΜΔΡΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ  

 

           Ζ Δλήκεξε πγθαηάζεζε  παξάγεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ  ηεο 

απηνλνκίαο, ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ θαη θαη ΄ επέθηαζε ησλ αζζελψλ λα 

απνθαζίδνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα επηιέγνπλ κεηά απφ ελεκέξσζε ηελ ζεξαπεία 

πνπ επηζπκνχλ.  

           Παξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αξρή ηεο απηνλνκίαο γηα ην άηνκν, ζην ρψξν ηεο 

ηαηξηθήο άξγεζε λα βξεη ηξφπν έθθξαζεο.  Γηα πνιινχο αηψλεο ν αζζελήο δελ είρε 

ιφγν ζηελ ζεξαπεία ηνπ θαζψο ν γηαηξφο ήηαλ απηφο πνπ γλψξηδε ηί ήηαλ ην 

θαιχηεξν γηα εθείλνλ. Απηφ ην κνληέιν ηαηξηθήο πξαθηηθήο νλνκάζηεθε 

παηεξλαιηζηηθφ. Σα πξψηα επηρεηξήκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ εκθαλίδνληαη 

ηελ δεθαεηία ηνπ 40,  παξά ηαχηα ε ζπλζήθε ηεο Γελεχεο ην 1948 παξακέλεη 

πξνζεισκέλε ζην Ηππνθξαηηθφ θαη  παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν, αθνχ θακία αλαθνξά 

δελ γίλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο θαη ιήςεο ζπγθαηάζεζεο απφ ηνλ αζζελή. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη µε ηνλ Παγθφζµην Ηαηξηθφ χιινγν ην 1948, φπνπ ζηνλ ∆ηεζλή 

Κψδηθα Ηαηξηθήο Ζζηθήο αθνινπζεί ηελ Ηππνθξαηηθή νπηηθή θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλάγθε ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ηνπ αζζελνχο. ινη νη  ηαηξηθνί θψδηθεο θαη ε 

Ηππνθξαηηθή παξάδνζε πνπ αθνινπζνχζαλ ην παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν έδηλαλ ζηνλ 

γηαηξφ εμαηηίαο ησλ γλψζεσλ ηνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηνλ πξψην ιφγν γηα λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ ηχρε ηνπ αζζελνχο ( Veatch, 1978).  

           Έσο ην 1957 ν φξνο ελήκεξε ζπγθαηάζεζε δελ είρε εκθαληζηεί. Ζ εκθάληζε 

ηνπ γίλεηαη ηελ ρξνληά απηή µε µηα απφθαζε νξφζεκν γηα ηελ ζρέζε ηαηξνχ-

αζζελνχο απφ ηελ ππφζεζε ηνπ Salgo. ηελ ππφζεζε Salgo v. Lenand Stanford, Jr 

University Board of Trustees (1957 : 317) ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη είλαη θαζήθνλ ηνπ 

ηαηξνχ λα απνθαιχπηεη φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα δίλεη φιεο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ζηνλ αζζελή ηνπ. Μάιηζηα, νη δηθαζηέο εζηίαζαλ ζην 

γεγνλφο, εάλ ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο ήηαλ επαξθψο ελεκεξσκέλε. Σν 

δηθαζηήξην δελ δεκηνχξγεζε µφλν ηνλ φξν ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, αιιά θαη ηελ 

νπζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο επηθαινχκελν ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα 

απηνθαζνξίδεηαη (Σξηαληαθχιινπ, 2010). Ζ επηθχξσζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 

γίλεηαη κε ηελ ζηαδηαθή ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο  απφ ην γηαηξφ γηα ηε λφζν ηνπ, ηηο 

δπλαηέο ζεξαπείεο, ηηο παξελέξγεηέο ηνπο, ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ηελ ειεχζεξε 
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επηινγή ηεο ιχζεο πνπ επηζπκεί ν αζζελήο. Έρεη ζεσξεζεί σο ην ζεκειηψδεο εζηθφ 

αίηεκα γηα ηελ ηαηξηθή ζεξαπεία θαη ηελ έξεπλα, πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα 

αηηήκαηα γηα επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα θαη πξνζσπηθή ηδησηηθφηεηα (O.O΄Neil, 

2002).  Βαζηζκέλε ζηα παξαπάλσ ε αξρή ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο αλαγλσξίδεη 

ην δηθαίσκα ησλ αζζελψλ λα απνθαζίδνπλ εθείλνη γηα ην ηί ζα ζπκβεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη ε άπνςή ηνπο λα βαξαίλεη πεξηζζφηεξν απφ απηή 

ησλ επαγγεικαηηψλ. 

          Σν εξψηεκα αλ ζα πξέπεη λα απνδνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ έλλνηα ηεο 

απηνλνκίαο ησλ αζζελψλ έλαληη ηεο επαγγεικαηηθήο πξνζθνξάο έρεη απνθηήζεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ βηνταηξηθή εζηθή. Γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ησλ αζζελψλ ζηελ απηνλνκία, ε ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνχ έλαληη ησλ αζζελψλ λα 

παξνπζηάδεη ηελ αιήζεηα, λα επηδεηεί ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο, λα ιεηηνπξγεί κε 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα ζεκειηψλεηαη θαηά θχξην ιφγν  (ή ελδερνκέλσο 

απνθιεηζηηθφηεηα) ζηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο. Άιινη, αληηζέησο, 

ζεκειηψλνπλ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ζηελ ππνρξέσζε πξνζθνξάο εθ κέξνπο ησλ 

επαγγεικαηηψλ. Ζ θχξηα ππνρξέσζε ηνπ ζεξαπεπηή είλαη λα ελεξγεί κε γλψκνλα ηελ 

ηαηξηθή σθέιεηα ησλ αζζελψλ θαη φρη ηελ απηφλνκε ιήςε απνθάζεσλ. Παξ ’φια 

απηά ην δηθαίσκα ζηελ απηνλνκία έρεη απνθηήζεη ηφζν κεγάιε επηξξνή, πνπ ζήκεξα 

είλαη πηα δχζθνιν λα ζπλαληήζεη  θαλείο κηα μεθάζαξε ζέζε ππέξ ησλ παξαδνζηαθψλ 

κνληέισλ ηαηξηθήο πξνζθνξάο (Beauchamp et al, 1979).                        

           Δηδηθφηεξα, ε ζπγθαηάζεζε απνηειεί κηα πξνηαζηαθή ζηάζε: θαηεπζχλεηαη 

πάληα πξνο κηα πεξηγξαθή κηαο πξφηαζεο, κηαο θαηάζηαζεο ή κηαο πξάμεο. Σν 

αληηθείκελφ ηεο είλαη πάληα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν (O’Neil, 

2001). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ν εθάζηνηε αζζελήο λα κπνξεί λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ γηα ην νηηδήπνηε ζα πξέπεη ε πξφηαζε πνπ ηνπ πεξηγξάθεηαη λα εθθξάδεη ηελ 

αιήζεηα κε απφιπηε ζαθήλεηα, δηαθνξεηηθά αλ ε πξφηαζε πεξηγξάθεη ιαλζαζκέλα 

ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε ή απνθξχπηεη κέξνο ηεο αιήζεηαο ηφηε δελ κπνξεί λα είλαη 

λνκηκνπνηεηηθή. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα γίλεη δηάθξηζε  κεηαμχ γλήζηαο 

ζπγθαηάζεζεο, ε νπνία λνκηκνπνηεί ηελ πξάμε ή ηελ παξέκβαζε γηα ηελ νπνία έρεη 

δνζεί ζπγθαηάζεζε θαη ελφο ςεπδνχο ηχπνπ ή απνζπαζκάησλ ζπγθαηάζεζεο πνπ δελ 

παξέρνπλ θακία λνκηκνπνίεζε. Τπάξρεη ηππηθή ζπκθσλία φηη ε λνκηκνπνηνχζα 

ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηο ορθό γνωζιακό σπόβαθρο θαη ζηο ορθό είδος 

επιλογής: ε λνκηκνπνηνχζα ζπγθαηάζεζε είλαη «πιήξσο» ελήκεξε θαη ειεχζεξε. Με 
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ελήκεξε ζπγθαηάζεζε (γηα παξάδεηγκα φηαλ βαζίδεηαη ζε άγλνηα ή ζε εμαπάηεζε) 

δελ λνκηκνπνηεί ζπγθαηάζεζε ε νπνία δελ είλαη ειεχζεξε (γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

βαζίδεηαη ζε θαηαλαγθαζκφ ή ρεηξαγψγεζε) δελ λνκηκνπνηεί. Υσξίο ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο ή ππνθεηκέλνπ 

έξεπλαο ζα ηζνδπλακνχζε κε θαθνπνίεζε, ή ηνπιάρηζηνλ κε αδηθαηνιφγεηε 

παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο. Υσξίο ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε ησλ αζζελψλ ε 

εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν ζα κπνξνχζε λα ηζνδπλακεί κε αλαγθαζηηθή θξάηεζε. 

Υσξίο ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, νη γηαηξνί νη νπνίνη απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

άηνκα ζε αζθαιηζηέο ή εξγνδφηεο ή ζε άιινπο ηξίηνπο, παξαβηάδνπλ ην ηαηξηθφ 

απφξξεην θαη δείρλνπλ έιιεηςε ζεβαζκνχ (O.O΄Neill, 2001). 

           ηελ πξάμε ε δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο πξέπεη λα δηεμάγεηαη 

πξηλ ηελ εκπινθή ζε νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Ο αζζελήο έρεη θάζε 

δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ζεξαπεία αθφκα θη φηαλ απηφ ζεκαίλεη ην ζάλαην. Δθφζνλ ν 

αζζελήο έρεη πιήξε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ν ζεβαζκφο ζηελ απηνλνκία ηνπ 

επηβάιιεη ηελ απνδνρή ηεο απφθαζήο ηνπ.  

          Γηα λα ζεσξεζεί έγθπξε ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη  ζηελ ζχκβαζε ηνπ Oviedo, ζηελ νπνία ζα γίλεη 

εθηελήο αλαθνξά ζην λνκηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

Α. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπλαίλεζεο 

ηνπ αιιά θαη λα κπνξεί λα επηιέμεη ειεχζεξα. Δπίζεο, ζα πξέπεη ν αζζελήο λα είλαη 

απαιιαγκέλνο απφ θάζε θαηαλαγθαζκφ ή επηξξνή (Faden & Beauchamp, 1986). 

Β. Ο γηαηξφο ζα πξέπεη λα παξέρεη  πιήξε θαη επαξθή πιεξνθφξεζε. Ο αζζελήο 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ απηφλ γηα ηελ θχζε ηεο αξξψζηηαο 

ηνπ ή ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαγλσζηηθψλ 

βεκάησλ, ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο, ηελ χπαξμε θαη 

θχζε ηπρφλ ελερφκελσλ θηλδχλσλ, ηελ πηζαλφηεηα ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο θαη νθέιε απφ ηελ επηινγή ηεο.  

           Πφηε φκσο ν αζζελήο θξίλεηαη ηθαλφο λα ιάβεη ηφζν ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

γηα ηελ πγεία ηνπ θαη ηελ δσή ηνπ; Ζ πιήξεο ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ πεξηγξάθεηαη µε ηνλ αγγιηθφ φξν ‘competence’ θαη πξνυπνζέηεη φηη ην 

άηνκν είλαη ελήιηθν θαη φηη γλσξίδεη αθξηβψο ζε ηη ζπλαηλεί. πλήζσο, φηαλ κηιάκε 

γηα ηθαλφηεηα ιήςεο απφθαζεο ελλννχκε 1) θαηαλφεζε – δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα 2) 
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εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 3) νξζνινγηθφηεηα 4) δπλαηφηεηα επηινγήο. (Charland, L. 

2008). Δπίζεο, πξνυπνζέηεη φηη ην άηνκν έρεη ζπλείδεζε. Με ηνλ φξν ζπλείδεζε 

αλαθεξφκαζηε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ αηφκνπ µε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηελ ζπλαίζζεζε 

ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη. Έλα  άηνκν ην 

νπνίν είλαη αλαίζζεην πξνθαλψο δελ έρεη ηθαλφηεηα απηνδηάζεζεο. Αθφκα θη αλ ε 

θαηάζηαζε απηή είλαη πξνζσξηλή, δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο επηζπκίεο  ηνπ νπφηε 

είλαη, πξνζσξηλά έζησ, εληειψο αλίθαλνο (incompetent). Ζ άξζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνλνκίαο ηνπ απνθαζίδεηαη ζχκθσλα  µε ηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη λα κείλεη ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε. ηνπο κφληκα αλαίζζεηνπο αζζελείο ππάξρεη κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία ζηελ ιήςε ειάζζνλνο ζεκαζίαο απνθάζεσλ απφ αληηπξφζσπν ζε ζρέζε 

µε ηνπο πξνζσξηλά αλαίζζεηνπο αθνχ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν αζζελήο δελ κπνξεί 

λα ιάβεη θακηά απφθαζε. Αθφκα θαη ζηνπο πξνζσξηλά αλαίζζεηνπο φκσο 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο απφ άιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζάλαην ή αλήθεζηε βιάβε. ε ζέκαηα πνπ δελ απεηινχλ άκεζα ηνλ 

αζζελή, ε ιήςε ηεο απφθαζεο ζπλήζσο αλαβάιιεηαη. Τπάξρνπλ φκσο πάληα νη 

ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο φπνπ ε αλάγθε γηα άκεζε απφθαζε είλαη ακθηιεγφκελε θαη 

ην πξφβιεκα αθαλζψδεο. 

           Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηθαλφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ  είλαη ε 

θαηαλφεζε-δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα (Buchanan & Brock 1989). Πξνθεηκέλνπ έλαο 

αζζελήο λα κπνξέζεη λα θάλεη ηελ νπνηαδήπνηε επηινγή λα ζπλαηλέζεη ή λα αξλεζεί 

θάπνηα ζεξαπεία ζα πξέπεη πξψηα λα θαηαλνήζεη θάπνηα γεγνλφηα. Έλα άηνκν κε 

λνεηηθή πζηέξεζε δελ κπνξεί ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ηνπ λφεζεο λα ιάβεη 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο. ’ απηφ ην επίπεδν, ην άηνκν δελ είλαη ζε ζέζε, πνιιέο  

θνξέο, λα εθηηκήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Σνλίδεηαη ην πνιιέο 

θνξέο, θαζψο φζν ην δηαλνεηηθφ επίπεδν απμάλεηαη , παξνπζηάδνληαη  ακθηιεγφκελα 

δεηήκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ ή νξηαθφ IQ 

αληηπαξαβάιιεηαη µε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο απφθαζεο, ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη 

ηηο θνηλσληθέο αμίεο. 

           Άιιε κηα πξνυπφζεζε γηα ηθαλφηεηα ιήςεο απφθαζεο απνηειεί ε εθηίκεζε 

ηεο θαηάζηαζεο (Grisso & Appelbaum 1998). Χο εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο νξίδεηαη  

ην λα είλαη ζε ζέζε ν αζζελήο λα θαηαλνήζεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο απφθαζεο πνπ ζα 

πάξεη θαη ηί ζεκαίλεη γηα εθείλνλ θαη ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ, δειαδή λα κπνξέζεη 



 14 

πέξαλ ηεο ινγηθήο θαηαλφεζεο λα εκπιέμεη θαη ην ζπλαίζζεκά ηνπ ζηελ ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

           Αθνινπζεί ε πξνυπφζεζε ηεο  νξζνινγηθφηεηαο, ε νπνία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Αλ δελ κπνξεί θάπνηνο αζζελήο λα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

δίλνληαη κε ινγηθφ ηξφπν, ηφηε ε θαηαλφεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο δελ 

αξθνχλ γηα λα παξζεί κηα απφθαζε (Buchanan & Brock 1989, Grisso & Appelbaum, 

1998). Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληιήζεη ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο (Freedman, 1981), λα ζηαζκίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε θαη λα 

αμηνινγήζεη ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηέο.  Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κηθξήο ειηθίαο 

πνπ παίδεη µε ηα ζπίξηα θαη ηα θάξκαθα, είηε δελ έρεη θηάζεη ζην επίπεδν επαξθνχο 

θαηαλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο µε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, είηε ε αληίιεςε ηνπ γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, είηε ε εζηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ 

αλάπηπμε είλαη αθφκα ζε ρακειφ επίπεδν, αδπλαηεί λα πάξεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ ακθηζβεηείηαη ε ηθαλφηεηα γηα κάζεζε ή ε εμππλάδα ηνπ 

παηδηνχ, εληνχηνηο ππάξρνπλ θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ µηα νξζνινγηθή 

απφθαζε πέξαλ ηεο ηθαλφηεηαο γηα κάζεζε.  

           εκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη ην άηνκν ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο. Αλ 

έλαο αζζελήο πνπ έρεη πάζεη εγθεθαιηθφ, θη ελψ ηζρχνπλ φιεο νη άιιεο πξνυπνζέζεηο, 

δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε θαλέλα ηξφπν ηφηε είλαη αδχλαην λα πάξεη ηελ 

νπνηαδήπνηε απφθαζε. 

           Ζ ιγα Γξαθάθνπ (2007) ζηελ κεηαπηπρηαθή ηεο εξγαζία κε ηίηιν: «Ζ 

ελήκεξε ζπγθαηάζεζε  (informed consent) ησλ αλειίθσλ:  ε εμέιημε κέζα απφ ηελ 

βηνταηξηθή  θαη βηνεζηθή βηβιηνγξαθία», αλαθέξεη ηξεηο αθφκα πξνυπνζέζεηο.  

           Σελ δηαζηξεβισκέλε ή απνζπαζκαηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άξζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ. Σν παξάδεηγκα ηνπ ηπθινχ 

αλζξψπνπ πνπ δηθαηνινγεκέλα θάπνηνο ηνλ εκπνδίδεη λα δηαζρίζεη ην δξφκν γηαηί 

έξρεηαη έλα θνξηεγφ, πνπ ν ηπθιφο δελ αληηιακβάλεηαη, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πεξίπησζεο απηήο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαηαξαρήο ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. ηαλ θάπνηνο έρεη παξαηζζήζεηο πνπ ηνλ θάλνπλ λα πηζηεχεη φηη πξέπεη λα 

πεδήζεη απφ ην παξάζπξν γηα λα γιηηψζεη απφ έλα ηέξαο, είλαη ζεκηηφ λα αξζεί ε 

απηνλνκία ηνπ θαη λα πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία ιήςεο θαη εθηέιεζεο απνθάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ έσο φηνπ ειεγρζνχλ νη παξαηζζήζεηο. Δπίζεο φηαλ ε γλψζε πάλσ ζε έλα 
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αληηθείκελν είλαη πεξηνξηζκέλε, ε αληίιεςε είλαη δπλαηφ επίζεο λα πεξηνξηζηεί νπφηε 

ε άξζε ηεο απηνλνκίαο είλαη ζεκηηή.  

           Έλαο αθφκα παξάγνληαο είλαη ε εκπεηξία. Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο κπνξεί λα 

εκπνδίζεη ηελ ηθαλφηεηα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ λα ζηαζκίζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαη 

λα απνθαζίζεη φζν θη αλ δηαζέηεη ζπλείδεζε, εμππλάδα, νξζή θξίζε θαη αληίιεςε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αηφκνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαπάλσ νκάδα είλαη 

ν έθεβνο πνπ θαηά θαλφλα δηαζέηεη φιεο ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο αιιά ζηεξείηαη 

εκπεηξηψλ µε απνηέιεζκα λα κεγεζχλεηαη ε απήρεζε φζσλ έρεη βηψζεη θαη λα 

ππνβαζκίδνληαη ζνβαξά δεηήκαηα ησλ νπνίσλ δελ έρεη πξνζσπηθή εκπεηξία. Ζ 

εκπεηξία βέβαηα δελ είλαη γξακκηθά αλάινγε µε ηελ ειηθία, ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

άπεηξνη θαη αλψξηκνη. Χζηφζν, ζηαηηζηηθά ε σξηκφηεηα σο απφθηεζε εκπεηξηψλ 

ζπκβαδίδεη σο έλα βαζκφ µε ηελ ειηθία. 

           Ζ ηειεπηαία πξνυπφζεζε είλαη ε ειηθία. Θεσξείηαη φηη µε ηελ πάξνδν ηεο 

ειηθίαο εμαζθαιίδεηαη ε ζπλχπαξμε δηαλνεηηθήο επάξθεηαο, εκπεηξίαο, νξζήο θξίζεο 

θαη αληίιεςεο. Κάζε θνηλσλία έρεη έλα ειηθηαθφ φξην ζην νπνίν ζεσξεί φηη κπνξεί λα 

πάξεη ην ξίζθν ηεο εηζφδνπ ηνπ παηδηνχ ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. ην παξειζφλ 

ήηαλ πην εχθνιν λα ηεζεί έλα ηέηνην ειηθηαθφ φξην. Οη πνιχπινθεο απνθάζεηο πνπ 

απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη φκσο ζήκεξα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο δπζρεξαίλνπλ ηνλ 

νξηζκφ ελφο κεκνλσκέλνπ θξηηεξίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξίνπ ελειηθίσζεο 

(Gaylin et al 1982 ). 

           Αλ νη παξαπάλσ ηέζζεξηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο δελ ηζρχνπλ, (θαηαλφεζε, 

εθηίκεζε θαηάζηαζεο, νξζνινγηθφηεηα, δπλαηφηεηα επηινγήο) ν αζζελήο δελ είλαη 

απηφλνκνο. Σφηε, εθφζνλ δελ ππάξρεη ελ δσή δηαζήθε (living will) θάπνηνο άιινο 

πξέπεη λα πάξεη ηελ απφθαζε (surrogate decision- making). ε απηφ ην ζεκείν, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ελ δσή δηαζήθεο δελ έρνπλ θακία λνκηθή ηζρχ ζηελ 

Διιάδα, ηζρχνπλ φκσο ζην εμσηεξηθφ. Παξά ηελ πιεζψξα λνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ην πνηφο απνθαζίδεη, πάληα ππάξρεη θάπνην λνκηθφ 

θελφ, εηδηθά γηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλείδεζε αιιά φρη ηθαλφηεηα γηα απηνδηάζεζε. Αλ 

θιεζεί ινηπφλ θάπνηνο αληηπξφζσπνο λα απνθαζίζεη, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα 

θάλεη φηη θαη ν αζζελήο αλ ήηαλ ζε ζέζε λα ιάβεη απηφλνκε απφθαζε. Σν παξαπάλσ 

θξηηήξην πξνυπνζέηεη φηη ν αζζελήο έρεη ππάξμεη απηφλνκνο, έρεη εθθξάζεη ηελ 

άπνςή ηνπ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά µε αλάινγε θαηάζηαζε πγείαο θαη ν 
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αληηπξφζσπνο γλσξίδεη αξθεηά θαιά ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ψζηε λα δηαιέμεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φηη ζα δηάιεγε θαη ν ίδηνο ν αζζελήο. Αλ θάηη ηέηνην δελ 

ηζρχεη ηφηε, γίλνληαη δεθηέο πξνεγνχκελεο απηφλνκεο απνθάζεηο ηνπ αζζελνχο 

αλεμάξηεηα αλ έρνπλ δνζεί µε κνξθή επίζεκεο νδεγίαο. «Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα 

γλψζε ηφηε ν αληηπξφζσπνο ή ν ίδηνο ν γηαηξφο νθείιεη λα απνθαζίζεη κε βάζε ην 

κέγηζην φθεινο γηα ηνλ αζζελή» (Beauchamp et al, 1978). Οη Beauchamp θαη 

Childress ζεσξνχλ φηη ην θαιχηεξν είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εθθξαζκέλε 

ζέιεζε ηνπ αζζελνχο φηαλ απηφο ήηαλ ζε ζέζε λα ιάβεη απνθάζεηο. Σέινο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία αλάκεζα ζε γηαηξφ αληηπξφζσπν ή ζπγγεληθφ 

πξφζσπν ηφηε ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπκθσλήζνπλ κέζσ κηαο θνηλήο 

ζπλάληεζεο – ζπδήηεζεο. Αλ ε ζπδήηεζε δελ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία, ην επφκελν 

βήκα είλαη λα απεπζπλζνχλ ζηελ επηηξνπή βηνεζηθήο, αλ θαη απηή ε θίλεζε δελ 

απνδψζεη ηφηε ζα νδεγεζνχλ ζηα δηθαζηήξηα (Beauchamp et al, 2000).  
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1.2 Ζ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΔΒΑΜΟΤ ΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ Ζ ΔΝΖΜΔΡΖ 

ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ  

 

Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο είλαη κηα απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο (αξρή 

ηεο δηθαηνζχλεο, ηνπ κε βιάπηεηλ, ηεο αγαζνεξγίαο) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

πνξεχνληαη νη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα ζθέθηνληαη θαη λα θέξνληαη εζηθά                                                

(Beauchamp&Childress, 2001). Σεο έρνπλ δνζεί αξθεηνί νξηζκνί, ν G. Dworkin                 

(1988) αλαθέξεη φηη ε απηνλνκία ηαπηίδεηαη ζπρλά µε ηελ «Διεπζεξία… ηελ 

αμηνπξέπεηα, ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ αηνκηθφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία, ηελ ππεπζπλφηεηα 

θαη ηελ απηνγλσζία… ηελ απηνεπηβεβαίσζε… ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ… ηελ 

ειεπζεξία απφ ηηο ππνρξεψζεηο… ηελ απνπζία εμσηεξηθψλ πηέζεσλ …θαη ηε γλψζε 

ησλ πξνζσπηθψλ µαο ζπκθεξφλησλ. Οη  J. Childress θαη  T. Beauchamp  (1979) 

νξίδνπλ ηελ απηνλνκία σο «ηδησηηθφηεηα (privacy), επζπλεηδεζία, απηνγλσζία, λα 

επηιέγεηο ειεχζεξα, λα επηιέγεηο ηελ δηθή ζνπ εζηθή ζηάζε θαη λα είζαη ππεχζπλνο 

γηα ηηο επηινγέο ζνπ». Ζ άπνςε ηνπ  Dworkin (1988), ζρεηηθά κε ηελ πνηθηιία ησλ 

νξηζκψλ ηεο απηνλνκίαο, είλαη φηη ηα κφλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά 

απφ ηνλ έλαλ ζπγγξαθέα ζηνλ άιινλ, είλαη φηη ε απηνλνκία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ησλ πξνζψπσλ θαη µηα επηζπκεηή πνηφηεηα πνπ έρνπκε σο Πξφζσπα. Ο 

Mill (1869) ζην βηβιίν ηνπ «On Liberty» αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν απηνλνκία, 

αιιά ηνλ φξν αηνκηθφηεηα µε βάζε ηνλ λαηνπξαιηζκφ αλαθέξεη φηη ν ζεβαζκφο πξνο 

έλα πξφζσπν θαηαδεηθλχεηαη, φηαλ είλαη αλεμάξηεην θαη ειεχζεξν λα πξάηηεη 

ζχκθσλα µε έλα πιάλν πνπ έρεη γηα ηελ δσή ηνπ. 

 Γηα ηνλ Kant ε απηνλνκία εθδειψλεηαη ζηνλ βίν εθείλν πνπ είλαη ζχκθσλνο 

κε ηα θαζήθνληα, ζηνλ νπνίν ππάξρεη ζεβαζκφο ησλ άιισλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο, θαη φρη ζηνλ βίν πνπ είλαη απειεπζεξσκέλνο απφ φινπο ηνπο δεζκνχο. Ζ 

δηαηχπσζε ηεο Απηνλνκίαο ζηνλ Kant γίλεηαη κέζα απφ ηνλ Καζνιηθφ Νφκν ηεο 

Καηεγνξηθήο Πξνζηαθηηθήο «πξάηηε έηζη ψζηε ε ζέιεζή ζνπ κέζσ ηνπ γλψκνλά ηεο, 

λα κπνξεί λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο σο θαζνιηθφ λνκνζέηε» (Kant, 1984:88). 

Αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ηελ 

χπαξμή ηνπ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηελ θνηλσλία, λα είλαη ειεχζεξνο 

δειαδή λα νξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηε ζθνπηά φισλ. Ο Καλη δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

απηνλνκία σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξνζψπνπ, αιιά κηιάεη γηα απηνλνκία 

ηνπ ιφγνπ, θαη ηεο βνχιεζεο. Γελ εμεηάδεη ηελ απηνλνκία σο ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ 

άηνκα έρνπλ ζε κεγαιχηεξν ή ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη δελ ηελ εμηζψλεη ζε θακία 
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πεξίπησζε µε ηελ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ή ηελ απηνέθθξαζε. Γηα ηνλ Καλη (1984) 

ε απηνλνκία ζπλίζηαηαη λα πξάηηεηο ζχκθσλα  µε αξρέο δεζκεπηηθνχ ηχπνπ, πνπ 

πεγάδνπλ απφ κέζα ζνπ. Απνηειεί µία ξπζκηζηηθή αξρή πνπ ελππάξρεη κέζα ζε θάζε 

έιινγν νλ θαη πνπ ζέηεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζέηεη 

ε απηνλνκία δελ είλαη λα πξάηηεηο µε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, αιιά λα έρεηο σο αξρή 

ζνπ, λα κπνξεί ε πξάμε ζνπ λα γίλεη απνδεθηή σο θαζνιηθφο λφκνο. Ζ αξρή απηή, 

δειαδή, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο λνκνζέηεο κηαο απηφλνκεο βνχιεζεο πνπ ζε 

δεζκεχεη φρη εμαηηίαο κηαο ηάρα απηνηεινχο αμηαθήο χπαξμεο, αιιά σο απνηέιεζκα 

«αλαζηνραζηηθνχ ελζηεξληζµνχ» (endorsement) πνπ έρεη ηελ πεγή ηνπ ζην ίδην ην 

άηνκν (O’Neill, 2002). Ζ ηζρχο απηήο ηεο αξρήο απηνλνκίαο, δελ απνξξέεη µφλν απφ 

ην γεγνλφο φηη απνηειεί µία κνξθή απηφ-έθθξαζεο, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

πξάμεηο ηεο νθείινπλ λα είλαη θαζνιηθά απνδεθηέο. Γελ απνηειεί µφλν µία ζρεηηθή 

πξνο ηνλ δξψληα αμία, αιιά θαη µία νηθνπκεληθήο κνξθήο αμία. Ζ πξψηε δηαηχπσζε 

ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο αλαθέξεη απηφ αθξηβψο. Πψο είλαη, φκσο, δπλαηφλ ε 

βνχιεζε θάζε έιινγνπ φληνο λα θαηαζηεί θαζνιηθφο λφκνο; Ο Καλη δελ ηζρπξίδεηαη 

φηη θάζε πξάμε πνπ επηιέγεη θάπνηνο είλαη φλησο λφκνο δεζκεπηηθφο γηα φινπο ηνπο 

άιινπο, αιιά ζέηεη σο πεξηνξηζκφ θαη πξνυπφζεζε νη αξρέο ησλ πξάμεσλ µαο λα 

κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ φινπο. Μφλν ππφ απηήλ ηελ έλλνηα νη αξρέο είλαη 

θαζνιηθέο θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαζνιηθνί λφκνη. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα λα 

ππνζηεξίμεη θαλείο, φπσο µαο ππελζπκίδεη ν Dworkin (1993) φηη «Ζ αληίιεςε ηεο 

απηνλνκίαο σο αθεξαηφηεηαο δελ ππνζέηεη φηη άηνκα ηθαλά γηα δηθαηνπξαμία έρνπλ 

ζπλεπείο αμίεο ή φηη πάληα πξνβαίλνπλ ζε ζπλεπείο επηινγέο ή φηη πάληα δνπλ 

δνκεκέλεο θαη µε αλαζηνραζκφ δσέο». 

Γηα παξάδεηγκα, ν Dworkin, (1993) ζεκεηψλεη φηη ηπραίλεη λα ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ είλαη θαλαηηθνί µε ηελ πγηεηλή δσή, αιιά παξά ηαχηα θαπλίδνπλ. 

Πξάγκαηη, ππάξρεη απηή ε πηζαλφηεηα. Ο θαζέλαο δηθαηνχηαη λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα 

αθφκα θαη µε παξάινγν ηξφπν, αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ µαο αθνξά 

ηφζν ε απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο απφ µία ηέηνηα νπηηθή. Αληηζέησο, µαο αθνξά 

θπξίσο απηή ε απηφλνκε ιεηηνπξγία  πνπ επηβάιιεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

ηνπ ηαηξνχ. Ζ πηπρή απηή πνπ ζρεηίδεηαη, ίζσο, µε µία είδνπο επηβνιή ζπκκεηνρήο 

ηνπ ηαηξνχ κπνξεί λα είλαη µφλν ε απηφλνκε ινγηθή ιεηηνπξγία ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ε απηνλνκία ηνπ Καλη κπνξεί λα πηνζεηεζεί εθ κέξνπο ησλ 

ηαηξψλ ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο. Ζ δεχηεξε δηαηχπσζε 

ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο ηνπ Καλη (1984:88) «πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο 
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ηελ αλζξσπφηεηα ηφζν ζην πξφζσπν ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε άιινπ 

αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ µφλν σο µέζν» θαηαδεηθλχεη ηελ 

ππνρξέσζε ησλ ηαηξψλ λα πξάηηνπλ ζχκθσλα µε αξρέο. Με αξρέο πνπ ζα είλαη 

δεζκεπηηθέο θαη ζα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ θαζνιηθνί λφκνη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

έλαο αζζελήο δεηά λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ, ν ζεβαζκφο πξνο ηελ 

απηνλνκία επηηάζζεη πξνο ηνπο ηαηξνχο λα παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα 

απνθξχβνπλ θαλέλα ζηνηρείν θαη ρσξίο λα θαζνδεγνχλ ηνλ αζζελή ζε ζεξαπείεο πνπ 

επηζπκνχλ νη ίδηνη. Αληηκεησπίδνληαο ηνλ άιιν σο απηφλνκν νλ θαη ζθεπηφκελνη νη 

ίδηνη φηη νη αξρέο ησλ πξάμεσλ µαο νθείινπλ λα είλαη θαζνιηθεχζηκεο, ηφηε κπνξνχκε 

λα έρνπκε µηα έγθπξε ζπγθαηάζεζε απφ ηνλ αζζελή (. Πέηζεο, 2007). 

ηε βηνεζηθή , ε απηνλνκία γίλεηαη θαηαλνεηή σο ηδηφηεηα ησλ επηκέξνπο 

αηφκσλ, απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεηεο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο. Αθφκα 

ζεσξείηαη ζρεζηαθή (ε απηνλνκία είλαη πάληα απηνλνκία απφ θάηη), επηιεθηηθή (ηα 

άηνκα κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα ζε νξηζκέλα δεηήκαηα αιιά φρη ζε άιια) θαη 

επηδεθηηθή βαζκνχ (θάπνηα άηνκα κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξν θαη θάπνηα κηθξφηεξν 

βαζκφ αλεμαξηεζίαο), (O’Neill, 2002). Ζ απηνλνκία φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ 

ηαηξηθή πξαθηηθή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. 

Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο φκσο έρνπλ πξνθχςεη πνιινί 

πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη λα 

πξνζηαηεπζεί ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ. 

Ζ O'Neill αλαθέξεη φηη ε απφιπηε θαη νινθιεξσκέλε ζπγθαηάζεζε είλαη κηα 

ςεπδαίζζεζε. Πηζηεχεη πσο νη ‘ζπδεηήζεηο’ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ γηα ηελ 

δξψζα ππνθεηκεληθφηεηα (πξφζσπα, απηνλνκία, άηνκα) δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ αξκφδεη ζηα δξψληα ππνθείκελα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αξκφδεη ζε (δηάθνξα είδε) φληα ηα νπνία δελ είλαη δξψληα ππνθείκελα. 

Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ κε ζαθήλεηα (θάπνηα εθδνρή) ηεο ηδέαο φηη ζηα δξψληα 

ππνθείκελα νθείιεηαη έλαο δηαθξηηφο ηχπνο ζεβαζκνχ θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα 

πθίζηαληαη (θαθν-)κεηαρείξηζε σο απιά «πξάγκαηα», πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη εθδνρέο κηαο πνιχ γλσζηήο ηδέαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζεβαζκφο 

γηα ηα δξψληα ππνθείκελα θαη ηα πξφζσπα απαηηεί λα κελ γίλεηαη ηίπνηα ζε απηά 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Ζ παξαδνζηαθή επηρεηξεκαηνινγία πνπ δηέπεη ηελ 

άπνςε απηή είλαη φηη, φηαλ ε ζπγθαηάζεζε είλαη δηαζέζηκε, δελ παξαθάκπηεηαη ε 

ηδηφηεηα θαλελφο σο δξψληνο ππνθεηκέλνπ: δίλνληαο ηελ ζπγθαηάζεζή καο σο πξνο 
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ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άιινη καο ζπκπεξηθέξνληαη, παξέρνπκε ηελ έγθξηζή 

καο γηα ηηο πξάμεηο απηέο θαη έηζη δελ πθηζηάκεζα δεκηά απφ απηέο’ (O'Neill, 2001). 

Μηα ηέηνηα άπνςε κπνξεί λα είλαη γφληκε κφλν αλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κηα 

πεηζηηθή δηάθξηζε κεηαμχ γλήζηαο ζπγθαηάζεζεο, ε νπνία λνκηκνπνηεί ηελ πξάμε ή 

ηελ παξέκβαζε γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί ζπγθαηάζεζε θαη ελφο ςεπδνχο ηχπνπ ή 

απνζπαζκάησλ ζπγθαηάζεζεο πνπ δελ παξέρνπλ θακία λνκηκνπνίεζε. Τπάξρεη 

ηππηθή ζπκθσλία φηη ε λνκηκνπνηνχζα ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηο ορθό 

γνωζιακό σπόβαθρο θαη ζηο ορθό είδος επιλογής: ε λνκηκνπνηνχζα ζπγθαηάζεζε είλαη 

«πιήξσο» ελήκεξε θαη ειεχζεξε. Με ελήκεξε ζπγθαηάζεζε (γηα παξάδεηγκα φηαλ 

βαζίδεηαη ζε άγλνηα ή ζε εμαπάηεζε) δελ λνκηκνπνηεί ζπγθαηάζεζε ε νπνία δελ είλαη 

ειεχζεξε (γηα παξάδεηγκα, φηαλ βαζίδεηαη ζε θαηαλαγθαζκφ ή ρεηξαγψγεζε). Υσξίο 

ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο ή 

ππνθεηκέλνπ έξεπλαο ζα ηζνδπλακνχζε κε θαθνπνίεζε, ή ηνπιάρηζηνλ κε 

αδηθαηνιφγεηε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπο. Υσξίο ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε 

ησλ αζζελψλ ε εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν ζα κπνξνχζε λα ηζνδπλακεί κε αλαγθαζηηθή 

θξάηεζε. Υσξίο ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, νη γηαηξνί νη νπνίνη απνθαιχπηνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα άηνκα ζε αζθαιηζηέο ή εξγνδφηεο ή ζε άιινπο ηξίηνπο, 

παξαβηάδνπλ ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη δείρλνπλ έιιεηςε ζεβαζκνχ. Γελ είλαη 

πεξίεξγν φηη ηφζνο πνιχο κφρζνο ζηελ ηαηξηθή εζηθή έρεη αθηεξσζεί ζηελ 

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο θαη ζηα δχζθνια αιιά θαη 

πνιπάξηζκα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ θάπνηα άηνκα είλαη πξνζσξηλά ή κφληκα 

κε-ηθαλά λα δψζνπλ ζπγθαηάζεζε.  

Ζ χπαξμε ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο έρεη γίλεη πην ζεκαληηθή ζην ρψξν ηεο 

ηαηξηθήο ηα ηειεπηαία  ρξφληα, θαζψο  ε ηαηξηθή πξαθηηθή έρεη γίλεη πην απξφζσπε. 

Παξαδνζηαθά, ην βάξνο δηλφηαλ ζηελ ζρέζε ηαηξνχ-αζζελνχο σο µηα ζρέζε 

πξνζσπηθή εκπηζηνζχλεο, πνπ αληηθαζηζηνχζε ηελ αλάγθε γηα απηφλνκε ιεηηνπξγία 

πεξηνξίδνληαο ηελ ζηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε. Σψξα πηα, πνπ δελ ππάξρεη απηή ε 

πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ηαηξνχ-αζζελνχο (π.ρ. νηθνγελεηαθφο ηαηξφο), ε ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ απαίηεζε γηα εκπηζηνζχλε θαη λα 

πξνζηαηεχζεη ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο απέλαληη ζε άγλσζηνπο επαγγεικαηίεο 

(ηαηξνχο). Ζ δπζθνιία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζηα λνζνθνκεία πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ζε άιινπο ρψξνπο, έγθεηηαη ζην φηη κπνξνχκε λα δψζνπκε ζπγθαηάζεζε κφλν αλ 

είκαζηε ηθαλνί λα ην θάλνπκε, φηαλ δειαδή θαη ζχκθσλα κε ην Mill (1869), ηα άηνκα 

είλαη «ζηελ σξηκφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο».  
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Ζ δπζθνιία, σζηφζν, ζπγθξφηεζεο κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ζεψξεζεο ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, έγθεηηαη ζην φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

επηθεληξψλεηαη ζηηο «δχζθνιεο πεξηπηψζεηο» πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ νη θαλνληθέο 

γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη κε αλεπηπγκέλεο ή 

κεησκέλεο θαη επνκέλσο ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε είλαη δχζθνιε ή αδχλαηε. Απηή ε 

εζηίαζε δεκηνπξγεί ηελ παξαπιαλεηηθή εληχπσζε φηη ζηηο θαλνληθέο πεξηπηψζεηο, 

φηαλ ηα άηνκα βξίζθνληαη «ζηελ σξηκφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο», ε ζπγθαηάζεζε 

παξέρεη κηα ζαθή νξηνζέηεζε κεηαμχ ζεκηηψλ ηαηξηθψλ ή άιισλ παξεκβάζεσλ θαη 

πξάμεσλ πνπ ζα ήηαλ εζθαικέλεο θαη απαξάδεθηεο. Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη,  κηα 

ζεψξεζε ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ε νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί θαιά 

ζηηο θαλνληθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ άηνκα «ζηελ σξηκφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο» 

δίλνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο (O'Neill, 2001).     

 Ακέηξεηα είλαη ηα παξαδείγκαηα πνπ απνθαιχπηνπλ ηα φξηα ηεο 

ζπγθαηάζεζεο. Μπνξεί λα δψζσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζε κηα δηαγλσζηηθή γελεηηθή 

εμέηαζε, αιιά, αλ δελ κνπ έρνπλ πεη ή δελ έρσ θαηαλνήζεη ηηο επηπηψζεηο ελφο 

«ζεηηθνχ» απνηειέζκαηνο, δελ έρσ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην λ’ αθνχζσ ηα 

θαθά λέα. Μπνξεί λα δψζσ ηε ζπγθαηάζεζή  κνπ γηα κηα εγρείξεζε, σζηφζν γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν κπνξεί λα κε βιέπσ ηηο ζπλέπεηέο ηεο – αθφκα θαη ηηο πηζαλέο 

ζπλέπεηεο ηεο – σο θάηη ζην νπνίν έρσ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή κνπ. Μπνξεί λα 

«ζπκπνξεπηψ» κε θάπνηεο πξνηάζεηο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη θξνληίδαο, πνπ 

σζηφζν απέρνπλ πνιχ απφ ην λα κνπ είλαη επηζπκεηέο, επεηδή είκαη πνιχ 

θαηαβεβιεκέλε ή απειπηζκέλε ή επεηδή δελ δηαζέησ ηελ απηνπεπνίζεζε λα πξάμσ 

δηαθνξεηηθά, ή επεηδή πηζηεχσ, ιαλζαζκέλα, φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο επηινγέο, ή φηη 

πξέπεη λα θάλσ απηφ πνπ θαίλεηαη λα ζέιεη ν γηαηξφο κνπ.     

 Ζ ζπγθαηάζεζε είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ δήηεκα ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή, 

επεηδή είλαη ζχλεζεο αθφκα θαη γηα αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ σξηκφηεηα ησλ 

πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ζε κηα θαηάζηαζε αδπλακίαο θαη νδχλεο λα 

πεξηβάιινληαη απφ άιινπο πνπ θαίλνληαη (θαη κπνξεί λα είλαη) πεξηζζφηεξν 

ελήκεξνη, ησλ νπνίσλ ε επηξξνή θαη ε δχλακε είλαη κεγάιε θαη ηνπο νπνίνπο λα κε 

ζέινπλ θαηά θαλέλα ηξφπν λα πξνζβάιινπλ. Γηα λα είλαη ε ζπγθαηάζεζε 

θαηεπζπληήξηα αξρή ζηελ ηαηξηθή εζηθή, ζα πξέπεη, θαίλεηαη, λα είκαζηε ηδαληθνί 

νξζνινγηθνί αζζελείο. Χζηφζν, φηαλ είκαζηε αζζελείο, ζπρλά απέρνπκε πνιχ απφ ην 

λα είκαζηε ηδαληθά νξζνινγηθνί (απηφ κπνξεί λα ηζρχεη αθφκα θαη γηα αζζελείο νη 

νπνίνη θνβίδνπλ ηνπο γηαηξνχο ηνπο κε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αληιήζεη απφ 
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ην δηαδίθηπν). Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, πνιιέο θνξέο γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα 

γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθαηάζεζεο πην εχθνιε γηα απηνχο πνπ ηελ βξίζθνπλ 

δχζθνιε. Παξά ηαχηα ε O’Neil απνδέρεηαη φηη ζαλ έλλνηα θαη δηαδηθαζία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο πξνζηαηεχεη ηνλ αζζελή απφ ηελ εμαπάηεζε θαη ζα κπνξνχζε απηφ 

λα γίλεη αθφκα θαιχηεξα αλ νη αζζελείο είραλ ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνρσξήζνπλ ελψ έρνπλ ήδε 

δψζεη ηελ ζπλαίλεζε ηνπο (O, O'Neill, 2002).     

 Χζηφζν, είλαη ζαθήο απφ ηα παξαπάλσ ε δπζθνιία, κηα πξφηαζε λα εθθξάδεη 

κε απφιπηε ζαθήλεηα κηα πξάμε, είλαη δηθαηνινγεκέλε ινηπφλ ε άπνςε πσο ε 

ζπγθαηάζεζε φπσο θαη άιιεο γλσζηαθέο ζηάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο 

πξνηάζεηο, είλαη αδηαθαλήο.         

   Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκφζηεο πνιηηηθέο πγείαο. Οη δεκφζηεο 

πνιηηηθέο πγείαο πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθεο γηα ηνπο πιεζπζκνχο. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πνιηηηθέο εκβνιηαζκνχ, φζν  θαη αλ είλαη 

ζέκα δεκφζηαο πνιηηηθήο πγείαο δελ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηελ αηνκηθή επηινγή 

ησλ πξνζψπσλ ή ζηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε. Παξά ηαχηα, ζηελ Βξεηαλία  

επηηξέπνπλ ζε θάπνηνπο γνλείο λα κελ εκβνιηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο ρσξίο ηελ χπαξμε 

ζνβαξνχ ηαηξηθνχ ιφγνπ, γεγνλφο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ 

ζπλχπαξμε παηδηψλ πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί θαη παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί.

   Έλαο ηξίηνο πεξηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο είλαη 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ελφο αζζελνχο ζηα λνζνθνκεία, εθείλνη 

θαινχληαη λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηξίηα πξφζσπα ρσξίο ηελ 

ζπλαίλεζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζε κνιχλζεηο αθνξνχλ θαη ηξίηα άηνκα ηα 

νπνία δελ έρνπλ δψζεη ηελ ζπλαίλεζή ηνπο.  Βέβαηα, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δχζθνιν θαη 

κε πξαθηηθφ. Σν δήηεκα είλαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δεηνχληαη νη ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο είλαη αζπκβίβαζηνο κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εζηθά απνδεθηή ηαηξηθή πξαθηηθή.    

  Έλαο ηέηαξηνο πεξηνξηζκφο εκθαλίδεηαη φηαλ άλζξσπνη ηθαλνί, ζχκθσλα θαη 

κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, βξίζθνληαη θάησ απφ πίεζε θαη δελ είλαη 

ζε ζέζε λα αξλεζνχλ απηά πνπ νη άιινη απαηηνχλ απφ εθείλνπο. Οη θπιαθηζκέλνη θαη 

νη ζηξαηηψηεο αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλζξψπσλ θαη πνιιέο θνξέο 

αλαγθάδνληαη λα απνηειέζνπλ ηα αληηθείκελα θάπνηαο έξεπλαο.  

http://jme.bmj.com/search?author1=O+O'Neill&sortspec=date&submit=Submit
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   Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, φηη ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε δελ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε φιεο ηηο ηαηξηθέο απνθάζεηο θαζψο α) δελ κπνξεί λα δνζεί απφ φινπο ηνπο 

αζζελείο β) δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηινγή δεκφζησλ πνιηηηθψλ πγείαο 

γ) δελ κπνξεί λα δνζεί απφ ηξίηα άηνκα ηα νπνία ελδερνκέλσο λα εκπιέθνληαη 

έκκεζα δ) θαη δελ κπνξεί λα δεηεζεί απφ άηνκα ηα νπνία είλαη εμαξηψκελα ή 

επάισηα.          

  Ζ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε ινηπφλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα έρεη αμία 

ζε άηνκα πνπ κπνξνχλ λα ηελ δψζνπλ θαη δελ δεηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηξίηα 

άηνκα. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ππάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ 

πφζεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα μέξνπλ νη αζζελείο; Μπνξνχλ λα ηα μέξνπλ φια; 

Μήπσο ζα έπξεπε λα έρνπλ ηνλ έιεγρν σο πξνο ηνλ αξηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

έρνπλ;  Δίλαη σζηφζν ζεκαληηθφ, φηη ζηφρνο ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο είλαη λα 

απνηξέςεη ηελ εμαπάηεζε θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ, ‘γλσξίδσ ηελ αιήζεηα θαη δελ 

εμαλαγθάδνκαη’ ζεκαίλεη κπνξψ λα είκαη απηφλνκνο. 
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1.3 Ζ ΥΔΖ ΗΑΣΡΟΤ – ΑΘΔΝΟΤ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΝΖΜΔΡΖ 

ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ  

 

    Ζ ζρέζε ηαηξνχ – αζζελνχο πθίζηαηαη πάξα πνιινχο αηψλεο. Απφ ηνπο 

αξραίνπο Διιεληθνχο ρξφλνπο είρε επηζεκαλζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρέζεο ηαηξνχ – 

αζζελνχο. Ο Ηππνθξάηεο είρε ηνλίζεη, ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο σο έλα αηηηνινγηθφ παξάγνληα ηεο αζζέλεηαο, θαζψο θαη ηελ ζεκαζία 

ηεο ζρέζεο ηαηξνχ – αζζελνχο σο έλα ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν. Απφ ηελ επνρή ηνπ 

Ηππνθξάηε κέρξη θαη πεξίπνπ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ήηαλ κηα ζρέζε 

παηεξλαιηζηηθή. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απηφ ζεκαίλεη φηη ν γηαηξφο έρνληαο ζην 

κπαιφ ηνπ ην φθεινο ηνπ αζζελνχο είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηί είλαη 

θαιφ γηα ηνλ αζζελή ηνπ θαη πνηα ζεξαπεία ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ρσξίο λα ηνλ 

πιεξνθνξήζεη θαη λα ιάβεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο. Ο Ηππνθξάηεο ζην ‘Πεξί 

Δπζρεκνζχλεο’ ζπκβνπιεχεη ηνπο ηαηξνχο, ηα πεξηζζφηεξα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία 

ησλ αζζελψλ λα θξαηνχληαη θξπθά απφ ηνπο ίδηνπο θαη λα µελ απνθαιχπηεηαη ηίπνηε 

απφ απηά, πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ ή ζα ηνπο ζπκβνχλ ζην κέιινλ (Λππνπξιήο). Καη 

απηφ, δηφηη πνιινί αζζελείο, αλ κάζνπλ ηελ αιήζεηα, εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ 

ηαηξνχ.           

 ε φινπο απηνχο ηνπο αηψλεο, ε ζρέζε ηαηξνχ – αζζελνχο βαζηδφηαλ ζην 

ζεξαπεπηηθφ κνληέιν (Ozar, 2004). Ζ βάζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ κνληέινπ,  είλαη απφ 

ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε ε θηιαλζξσπία, ε αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν. πσο αλαθέξεη 

ν ίδηνο ν Ηππνθξάηεο «Δθεί φπνπ ππάξρεη ε αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, ππάξρεη θαη 

αγάπε γηα ηελ ηέρλε (ηεο ηαηξηθήο), ε θηινηερλία» (Λππνπξιήο). Λεηηνπξγψληαο σο 

θηιάλζξσπνη,  νη ηαηξνί ηεο Ηππνθξαηηθήο παξάδνζεο είραλ σο ζηφρν λα βνεζνχλ 

ηνπο αζζελείο ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ λα µελ ηνπο βιάπηνπλ, λα µελ πξνζθέξνπλ 

ζεξαπεία ζε αζζελείο πνπ ε θαηάζηαζε ηνπο ήηαλ µε αλαζηξέςηκε, γηαηί απηφ 

απνηεινχζε χβξηο πξνο ηνπο ζενχο, θαζψο θαη ζην κέηξν πνπ ήηαλ δπλαηφλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αηηία ηεο αζζέλεηαο. Οη   ηαηξνί ζεσξνχληαλ απφ ηελ θνηλσλία  

αθνζησκέλα θαη αιηξνπηζηηθά άηνκα, ηα νπνία έθαλαλ ηα πάληα γηα λα σθειήζνπλ 

ηνπο αζζελείο. Οη αζζελείο απφ ηελ άιιε πιεπξά, επεηδή δελ είραλ ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εκπηζηεχνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο ηαηξνχο. Ήηαλ 

θνηλά παξαδεθηφ φηη νη γηαηξνί ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ είραλ, ηεο 
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αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θαινζχλεο ηνπο, ήηαλ νη πην αξκφδηνη γηα 

λα απνθαζίζνπλ ηί ήηαλ θαιχηεξν γηα ηνλ θάζε αζζελή. Αθφκα θαη πνιχ αξγφηεξα, 

φηαλ ππήξραλ θψδηθεο ηεο ηαηξηθήο εζηθήο, νη  νπνίνη ήηαλ βαζηζκέλνη θαη αθφκα 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην φξθν ηνπ Ηππνθξάηε, αληηθαηφπηξηδαλ απηή ηελ ζέζε ζηελ 

ζρέζε ηαηξνχ – αζζελνχο, δηαβεβαηψλνληαο φηη νη πξάμεηο ησλ ηαηξψλ έρνπλ σο 

απψηεξν ζθνπφ λα σθειήζνπλ θαη φρη λα επσθειεζνχλ νη ίδηνη απφ ηνπο επάισηνπο 

αζζελείο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο είραλ κεγάιε επηξξνή θαη δχλακε. Οη γηαηξνί δειαδή 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θαιή βνχιεζε. Ο Καλη αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ θαιή 

βνχιεζε, «Δίλαη αδχλαηνλ λα δηαλνεζνχκε άιιν ηίπνηα κέζα ζηνλ θφζκν γεληθά, 

αθφκα θαη έμσ απφ απηφλ , πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αγαζφ ρσξίο πεξηνξηζκνχο, 

παξά κνλάρα µηα θαιή βνχιεζε» (Καλη, 1984:53). Ο Καλη ζεσξνχζε φηη ε θαιή 

βνχιεζε είλαη πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο νξζνινγηθφηεηαο θαη πεγή ηνπ θαζήθνληνο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εζηθφ λφκν, πνπ ελππάξρεη ζε θάζε έιινγν νλ. Αλαθαιχπηεη 

κέζα ζηελ θαιή βνχιεζε µηα απφιπηε αμία θαη κάιηζηα µε ην λφεκα φηη πξφθεηηαη 

γηα ην µφλν πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζεκειησζεί σο απφιπηα θαιφ.    

 Πέξαλ φκσο ηεο γλψζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απηή ηνπο έδηλε έλαληη ησλ 

αζζελψλ, ππήξρε πάληα θαη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε γηαηξφ θαη αζζελή. 

Δκπηζηνζχλε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα  πηνζεηνχλ γεληθέο 

αξρέο θαη λφκνπο, ηνπο νπνίνπο ζέβνληαη φινη θαη ζπκθσλνχλ λα κελ θαηαπαηνχλ. 

Σέηνηεο αξρέο είλαη νη εζηθέο αξρέο θαη έλαο ηέηνηνο λφκνο είλαη ε θαηεγνξηθή 

πξνζηαγή ηνπ «Πξάηηε µφλν ζχκθσλα µε έλα ηέηνην γλψκνλα µέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξείο λα ζέιεηο απηφο ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο» Kant (1984:88).  Ζ 

πξάμε ηνπ  ηαηξνχ ινηπφλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο αγαζνπξαμίαο, αθφκα θη 

αλ απηφο πξάμεη παηεξλαιηζηηθά, αθφκα δειαδή θαη αλ ππνβάιεη έλαλ αζζελή ζε 

ζεξαπεία. Έλαο ιφγνο ηνλ νπνίν αξθεηνί άλζξσπνη απνδέρνληαλ, γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξέκβαζε ηνπ ηαηξνχ ζηελ βνχιεζε ηνπ αζζελνχο είλαη, φηαλ 

απηφο δελ είρε δηαχγεηα θαη δελ κπνξνχζε λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ κεηά 

απφ ζσζηή θαη ψξηκε ζθέςε, ηφηε  ε παξέκβαζε ηνπ ηαηξνχ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη 

ην άηνκν απφ ηηο ίδηεο ηνπ ηηο πξάμεηο, νη νπνίεο  ελδερνκέλσο λα ζέηνπλ ηελ δσή ηνπ 

ζε θίλδπλν. χκθσλα µε ηελ άπνςε απηή, ν παηεξλαιηζκφο θαη ε παξεκβνιή ζηελ 

απηνλνκία ηνπ αζζελνχο δηθαηνινγείηαη, κφλν εάλ ην θαθφ, πνπ ζα γηλφηαλ µε ηελ 

πξάμε απηή ηνπ αζζελνχο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην θαθφ πνπ δεκηνπξγείηαη µε ηελ 

παξεκβνιή απηή ζηελ ειεπζεξία ηνπ αζζελνχο. 



 26 

   Σα ηειεπηαία 60 ρξφληα φκσο, ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ε ζρέζε 

ηαηξνχ αζζελνχο έρεη αιιάμεη. Ο αζζελήο πιένλ έρεη ιφγν ζηελ ζεξαπεία ηνπ, έρεη 

δηεθδηθήζεη λα αζθεί ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ ζηελ απηνλνκία θαη ηελ εθθξάδεη 

κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. Παξάιιεια φκσο, κε ηελ 

αχμεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηεθδίθεζε ν αζζελήο θαη νκνινγνπκέλσο άξγεζε λα 

θαηαθηήζεη, νη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη ξαγδαίεο 

θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ πνιπκεξηζκφ ηεο ηαηξηθήο θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ζε 

εηδηθφηεηεο. Πνιιέο πιεξνθνξίεο, πνιιά θαηλνχξηα θάξκαθα θαη ηαηξηθέο πξαθηηθέο 

πνιχ πεξηζζφηεξνη θαη νη αζζέλεηεο πνπ νη γηαηξνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Γελ 

ππάξρεη πιένλ κφλν έλαο ηξφπνο λα αληηκεησπηζηεί κία αζζέλεηα θαη νη αηηίεο κπνξεί 

λα είλαη πνιιέο. ινο απηφο ν φγθνο πιεξνθνξηψλ ινηπφλ είλαη ινγηθφ λα επεξεάδεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ησλ ηαηξψλ θαη ησλ αζζελψλ.     

 Μηα πην επαξθήο βάζε γηα ηελ εκπηζηνζχλε  απαηηεί πιένλ νη αζζελείο λα 

είλαη ελεκεξσκέλνη θαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλνη απφ ηνπο ηαηξνχο. Ζ εκπηζηνζχλε έρεη 

βάζε, φηαλ ν αζζελήο θαηαλνεί ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη είλαη ειεχζεξνο λα αξλεζεί ή 

λα επηιέμεη αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο  (O’Neill, 2002). Ο ηζρπξηζκφο, φηη ν 

ηαηξφο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπ δείρλεη ν αζζελήο, είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνξίζεη ην θαιφ ηνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ινγηθφο θαη απηφ, δηφηη, αθελφο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη έλα θαζνξηζκέλν – αληηθεηκεληθφ θαιφ ζηνλ ρψξν 

ηεο ηαηξηθήο θαη, αθεηέξνπ φηη ν ηαηξφο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί απφ µφλνο ηνπ ην 

ηδηαίηεξν θαιφ ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο, ελψ παιαηφηεξα ην επάγγεικα ηνπ ηαηξνχ 

ζεσξνχληαλ ιεηηνχξγεκα, πιένλ έρεη ράζεη απηή ηελ αίγιε θαη αληηκεησπίδεηαη θαη 

απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο γηαηξνχο σο επάγγεικα. Έλα επάγγεικα ην νπνίν επεξεάδεηαη 

απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Απηφ βέβαηα είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα ζπκβαίλεη θαζψο ν ρψξνο ηεο έξεπλαο έρεη απνθηήζεη θπξίαξρν ξφιν 

ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο θαη ν θιηληθφο ηαηξφο είλαη απηφο πνπ αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο.

 Δηδηθφηεξα, ζήκεξα γηα µία αζζέλεηα, φπσο ν θαξθίλνο, απαηηνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πνιινί ηαηξνί δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη θαη ε αχμεζε ηνπ ηαηξνγελνχο ζθάικαηνο, ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ 

ηξαπκαηηζκψλ απφ ηηο ηαηξηθέο επεκβάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ακθηβνιίεο 

ζρεηηθά µε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ θξίζε ησλ ηαηξψλ. πκβαίλνπλ ιάζε ηα νπνία δελ 

νθείινληαη ζηελ έιιεηςε ηαηξηθψλ κέζσλ ή κεζφδσλ αιιά ζε ειιηπή γλψζε ή 

ακέιεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ ηαηξψλ. Παξάιιεια, ζηελ αιιαγή ηεο εηθφλαο ησλ 

ηαηξψλ ζπληέιεζε ε ζθέςε φηη πνιινί ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο πνπ δελ έρνπλ 
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ζηφρν ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ γηα ηνλ αζζελή, είηε γηα ράξε νηθνλνκηθνχ θέξδνπο ησλ 

ηδίσλ, παξέρνληαο πνιιέο άζθνπεο ππεξεζίεο, γηα λα εηζπξάηηνπλ ακνηβέο γηα 

θαζεκία μερσξηζηά, είηε γηα λα πξνζηαηέςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ µηα 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή πξφγξαµµα (Mappes et al, 2005). Τπφλνηεο ινγηθέο, αλ 

ζθεθηεί θαλείο φηη ζήκεξα νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη νη 

ρξεκαηνδνηνχκελεο ηαηξηθέο έξεπλεο έρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα µε ηελ αλάκημε  

ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έξρνληαη ζε 

αληίζεζε µε ηα ζπκθέξνληα ησλ εθάζηνηε αζζελψλ. πσο αλαθέξεη ν Pellegrino ζην 

άξζξν ηνπ ‘The virtuous Physician and the ethics of  medicine ( Pellegrino, 1999), ε 

ηαηξηθή αξεηή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ν αιηξνπηζκφο θαη ε 

πξνζσπηθή σθέιεηα θαίλνληαη λα ζπγθξνχνληαη».  Τπφ απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο ζην 

ρψξν ηεο ηαηξηθήο ε ζρέζε ηαηξνχ – αζζελή έρεη γίλεη απξφζσπε θαη πεξίπινθε θαη ε 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο έρεη θινληζηεί.  

   πσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ θψδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο: ν ηαηξφο 

νθείιεη λα ελεκεξψλεη πιήξσο θαη θαηαλνεηά ηνλ αζζελή γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο  

ηαηξηθήο πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο ελδερφκελεο επηπινθέο απφ ηελ εθηέιεζή ηεο 

θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, έηζη ψζηε ν αζζελήο λα έρεη πιήξε εηθφλα ησλ 

ηαηξηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ζπλεπεηψλ ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ θαη λα απνθαζίδεη αλάινγα.       

 Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν ηαηξφο πξέπεη λα δψζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζην αζζελή, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ηελ ζεξαπεία πνπ πξνηείλεη θαη γηαηί, 

θαζψο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Ζ ελεκέξσζε απηή 

φκσο πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ ν αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη απηά πνπ ηνπ 

ιέεη ν ηαηξφο ηνπ, έηζη ψζηε λα πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε. Παιαηφηεξα, νη 

ηαηξνί  εζηίαδαλ απνθιεηζηηθά ζην ηαηξηθφ πξφβιεκα ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ 

κεραληζηηθφ ηξφπν επίιπζήο ηνπ. ήκεξα, θνηλσλίεο κε νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα 

πγείαο δεηνχλ απφ ηνλ ζχγρξνλν ηαηξφ κία πην «νιηζηηθή» πξνζέγγηζε ζηελ 

θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή. ψκα θαη ςπρή είλαη – θαη πξέπεη λα ζεσξνχληαη – 

αιιειέλδεηα θαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε ην έλα κε ην άιιν. Δπνκέλσο, ε 

πξαγκαηηθά αλζξψπηλε πξνζέγγηζε ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πάζρνληνο θαη πξνζπκία ζην λα ιπζνχλ νη ελδερφκελεο απνξίεο θαη 

λα θαιιηεξγεζεί θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηελ ζρέζε ηαηξνχ – αζζελνχο.   

 ε έλα ήξεκν πεξηβάιινλ, ηεξψληαο ην απφξξεην θαη ηελ ηδησηηθή κνξθή ηεο 
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επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη ν ηαηξφο λα αθηεξψζεη ην ρξφλν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην 

λα εμεγήζεη φ,ηη αθνξά ζηελ επέκβαζε θαη λα πξνζθέξεη ςπρνινγηθή ζηήξημε. Οη 

αζζελείο, είλαη ζπρλά επηθπιαθηηθνί ζην λα δερζνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη 

ζπάληα, είλαη παξαπιεξνθνξεκέλνη ή εκηκαζείο πάλσ ζην πξφβιεκα πνπ ηνπο 

απαζρνιεί. Ζ αξξψζηηα απφ κφλε ηεο απνηειεί κία έληνλε ςπρνπηεζηηθή θαηάζηαζε, 

θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο εθδειψλεη άιινηε άιιεο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ελ φςεη ελφο πξνγξακκαηηζκέλνπ ρεηξνπξγείνπ, εκθαλίδεηαη άγρνο, 

αλεζπρία γηα ηελ έθβαζε ηεο εγρείξεζεο ή θάπνηεο θνξέο θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα. 

Έηζη, εθθξάδνληαη θαζεκεξηλά εξσηήκαηα ή θνβίεο φπσο: κήπσο θηλδπλεχσ λα κελ 

μππλήζσ κεηά ην ρεηξνπξγείν; Μήπσο θηλδπλεχσ λα πάζσ επηπινθέο; Μήπσο 

αλαθαιπθζεί ε χπαξμε θαξθίλνπ; Μήπσο θηλδπλεχσ λα απνθηήζσ κία άζρεκε νπιή; 

(θιπ). Ζ ζσζηή πιεξνθφξεζε ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ, δηαιχεη παξάινγεο 

θαληαζηψζεηο θφβνπ, πνπ εληζρχνληαη απφ ηελ έιιεηςε ζσζηήο θαη επαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο. Ο ηαηξφο νθείιεη λα αληηιεθζεί ηνλ ςπρνδπλακηθφ κεραληζκφ ησλ 

φπνησλ αληηδξάζεσλ θαη λα ζπδεηήζεη δηεμνδηθά έλαλ – έλαλ ηνπο ιφγνπο πνπ 

πξνθαινχλ άγρνο. Έηζη, ζα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπφ ηνπ θαη 

ζπγρξφλσο ζα ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ελεκεξσκέλνπ πιένλ αζζελνχο.  

 Οη εμεγήζεηο ηνπ ηαηξνχ θαζεζπράδνπλ, κεηψλνπλ ην άγρνο θαη ηελ αγσλία 

ηνπ αζζελνχο θαη πξνζθέξνπλ, κε ζαθή δεδνκέλα θαη ινγηθή, ηελ δπλαηφηεηα 

αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο ςπρνινγηθά ήξεκνο αζζελήο, είλαη ν 

ζσζηά ελεκεξσκέλνο αζζελήο. Ζ ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη, απφ ιίγνπο επηπρψο 

ηαηξνχο, λα κελ γίλεηαη θαλ αλαθνξά ζηα ιεπηά θη επηθίλδπλα ζεκεία κίαο 

επέκβαζεο, παξνπζηάδνληαο σο παλεχθνια ηα πάληα θαη «ρατδεχνληαο» ηα απηηά ησλ 

αζζελψλ, είλαη επηθίλδπλε θαη ελίνηε θαηαζηξνθηθή. Ζ δηεπθξίληζε φισλ ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο θάζεο αλάξξσζεο, πιεξνθνξεί ηνλ αζζελή θαη κεηψλεη ην άγρνο 

ηνπ (Καξβνχλεο, 2000).  
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1.4 ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Απφ ηελ επνρή ηεο δίθεο ηεο Νπξεκβέξγεο (1945-1946), κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θξηθηψλ πεηξακάησλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσλ ησλ λαδί, ν 

φξνο ζπγθαηάζεζε έιαβε πξνέρνπζα ζέζε ζηηο βηνεζηθέο ζπδεηήζεηο. Αξρηθά, ε 

ζπγθαηάζεζε, φπσο δηαηππψλεηαη ζηνλ Κψδηθα ηεο Νπξεκβέξγεο δεηείηαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα έξεπλα θαη φρη γηα ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο θαη έρεη σο ζθνπφ λα 

πξνζηαηέςεη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν βιάβεο. ηελ 

θιηληθή ηαηξηθή, ν φξνο ζπλαληάηαη δέθα ρξφληα αξγφηεξα ζηελ δηάξθεηα δηθαζηηθήο 

δηακάρεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη µηα κεηαβνιή ηεο κέρξη ηφηε έλλνηαο ηνπ φξνπ. Απφ 

ηελ ζπγθαηάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγαζνεξγία (ε ρεηξνπξγηθή πξάμε ρσξίο ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο είλαη επψδπλε γηα ηνλ αζζελή), ζηελ ζπγθαηάζεζε πνπ 

εθθξάδεη ηελ απηνλνκία (ν αζζελήο έρεη δηθαίσκα ζηνλ απηνθαζνξηζµφ ηνπ κέζα απφ 

ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε). Ζ εκθάληζε ηνπ φξνπ έγηλε ζηε δίθε Salgo v. Lenand 

Stanford, Jr University Board of Trustees (1957), φπνπ ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη είλαη 

θαζήθνλ ηνπ ηαηξνχ λα απνθαιχπηεη φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα δίλεη φιεο 

ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ζηνλ αζζελή ηνπ. Μάιηζηα, νη δηθαζηέο εζηίαζαλ ζην 

γεγνλφο, εάλ ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο ήηαλ επαξθψο ελεκεξσκέλε. Σν 

δηθαζηήξην δελ δεκηνχξγεζε µφλν ηνλ φξν ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, αιιά θαη ηελ 

νπζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο επηθαινχκελν ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα νξίδεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ (Beauchamp, 2004).  

     Σν 1972, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζηηο ππνζέζεηο Canterbury v. Spence, 

Cobbs v. Grant θαη Wilkinson v. Vesey αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ αζζελνχο, ζχκθσλα µε ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηνπ απηνθαζνξηζµνχ (Beauchamp,2004). Ο ακεξηθαληθφο ηαηξηθφο ζχιινγνο ην 1980 

θαη χζηεξα, επεξεαζκέλνο θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, ηνλίδεη 

πφζν  ζεκαληηθή είλαη ε έλλνηα ηεο ζπγθαηάζεζεο, σο έθθξαζε ηεο απηνλνκίαο θαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο απηνθαζνξηζκνχ ηνπ αζζελνχο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ 

ζεκειηψλεη ην θχξνο ηεο έλλνηαο ηεο ζπγθαηάζεζεο αθνξά ζην αλαγλσξηζκέλν πιένλ 

δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο λα ζπλαηλέζεη ή φρη κεηά απφ ελεκέξσζε γηα νπνηαδήπνηε 

ηαηξηθή ελέξγεηα – παξέκβαζε αθνξά ζηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνθαζίδεη θαη λα θαζνξίδεη, αθνινχζσο ν ίδηνο ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν θαζηεξψλεηαη ζηελ ηαηξηθή δενληνινγία θαη πξαθηηθή ε έλλνηα ηεο 
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ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

αζζελνχο πνπ πξνβάιιεηαη σο θεληξηθφ αμίσκα ζηελ πεξηνρή ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο.           

 Θα αθνινπζήζνπλ κεηέπεηηα θαη ε δηαθήξπμε ηνπ Διζίλθη, (∆ηαθήξπμε ηνπ 

Διζίλθη, άξζξν 8, 22), θαζψο θαη ε ζχκβαζε ηνπ Οβηέδν (χµβαζε Οβηέδν, 1997, 

άξζξα 5-9 ), νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο λα ελεκεξψλεηαη θαη 

λα δίλεη ειεχζεξα ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή πξάμε πάλσ ζην 

ζψκα ηνπ. Αξθεηέο ρψξεο, αλάκεζα ηνπο θαη ε Διιάδα (Νφµνο 3418/2005 ΦΔΚ Α’ 

287/28-11-2005), πηνζέηεζαλ ηηο αξρέο απηέο ζηηο λνκνζεζίεο ηνπο.  

 Απνηειεί θνηλή αληίιεςε πιένλ ζην λνκηθφ ρψξν, ηφζν απφ ηελ επηζηήκε φζν 

θαη ηελ λνκνζεζία φηη µηα ηαηξηθή επέκβαζε, ε νπνία γίλεηαη ρσξίο λα έρεη δνζεί ε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο, απνηειεί παξάλνκε πξάμε µε αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο 

ηφζν ζε επίπεδν αζηηθνχ φζν θαη πνηληθνχ δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα, ε ζπλαίλεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ απνηειεί ηε βαζηθή θαλνληζηηθή επηινγή ηεο χκβαζεο ηνπ Oviedo. 

Ζ εηδηθή ξχζκηζε ππάξρεη  ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο χκβαζεο, κε ηνλ ηίηιν 

«Γεληθφο Καλφλαο». «Δπέκβαζε ζε ζέκαηα πγείαο κπνξεί λα ππάξμεη κφλνλ αθνχ ην 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δψζεη ηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζή ηνπ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ. Σν πξφζσπν απηφ ζα ελεκεξψλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαηαιιήισο σο πξνο ην ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο επέκβαζεο, θαζψο θαη σο πξνο ηα 

επαθφινπζα θαη θηλδχλνπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Σν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν 

κπνξεί ειεχζεξα θαη νπνηεδήπνηε λα αλαθαιέζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ». ηε χκβαζε, ε 

ζπλαίλεζε εκθαλίδεηαη σο απηνηειέο δηθαίσκα θαη γίλεηαη θαηαλνεηή σο έθθξαζε 

ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο (Μάιιηνο, 2002).    

 Δπηπιένλ, ζην πξψην άξζξν ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξεψλνληαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

ηαπηφηεηα θάζε αλζξψπηλνπ φληνο θαη λα εγγπψληαη ην ζεβαζκφ ηεο αθεξαηφηεηαο 

θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θάζε αλζξψπηλνπ φληνο, 

ρσξίο δηάθξηζε, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο. 

 ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε  ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άξζξα 

ηνπ πληάγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζηα άξζξα 2 παξ. 1, 5 παξ. 1 θαη 7 παξ. 2,  (φπσο 

θάζε πνιίηε) γηα απηνδηάζεζε, απηνθαζνξηζµφ, ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, (Βι Άξζξν 5 παξάγξαθνο 5 ηνπ πληάγµαηνο «Καζέλαο έρεη 

δηθαίσµα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο»). Ο λφµνο 

νξίδεη ηα ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ έλαληη ησλ βηνταηξηθψλ 
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παξεµβάζεσλ θαζψο θαη γηα ζεβαζµφ ζηελ αμηνπξέπεηά ηνπ (Άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηνπ πληάγµαηνο «O ζεβαζµφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ 

ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο») ζε ζπλδπαζκφ µε δηεζλή λνµνζεηήµαηα 

θαη δενληνινγηθέο αξρέο, πνπ επηθχξσζε ε ρψξα µαο.   

 Δηδηθφηεξα, ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, ην «δηθαίσκα ζηε ζπλαίλεζε» ηνπ 

αζζελνχο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 47 παξ. 3 θαη 5 ηνπ λφκνπ 2071/1993.  Κάζε 

ηαηξηθή ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ρσξίο ηελ γλψζε θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αζζελνχο, 

αληηηίζεηαη  ζην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα απηνδηαζέηεη ην ζψκα θαη ηελ πγεία ηνπ 

θαη απνηειεί παξάλνκε επέκβαζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν αθνξά κφλν ηνπο λνζνθνκεηαθνχο ηαηξνχο. Καηά ηε παξ. 4 ηνπ 

λφκνπ 2071/1992, «ν λνζνθνκεηαθφο αζζελήο δηθαηνχηαη λα πιεξνθνξεζεί φ,ηη 

αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ 

ζηελ πγεία ηνπ εμ’ αθνξκήο εθαξκνγήο ζ’ απηφλ αζπλεζψλ ή πεηξακαηηθψλ 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ». Ζ ζέζπηζε ελφο δηθαηψκαηνο 

ελεκέξσζεο γηα ηνπο λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο δελ κπνξεί παξά λα αληηζηνηρεί ζηελ 

ππνρξέσζε ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ ηνπο, λα ηθαλνπνηήζνπλ απηφ ην δηθαίσκα, άξα, 

λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξεη ν λφκνο.    

 ε επίπεδν αζηηθνχ δηθαίνπ, ε πξνυπφζεζε ηεο έγθπξεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 

αζζελνχο, πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο (αξ. 57 

Α.Κ), (  Πέηζεο, 2007).        

 Τπάξρεη φκσο θαη ν Κψδηθαο Ηαηξηθήο ∆ενληνινγίαο, πνπ ςεθίζηεθε µε ηνλ 

λ. 3418/28-11-2005 (ΦΔΚ 287), ζηνλ νπνίν ζηα άξζξα 11 θαη 12 ξπζκίδνληαη ηα 

ζρεηηθά δεηήκαηα ξεηά θαη µε ζαθήλεηα, θαιχπηνληαο ην θελφ λφκνπ, πνπ ππήξρε γηα 

ρξφληα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Μεηαμχ άιισλ, κπνξεί πιένλ ε έιιεηςε έγθπξεο 

ζπγθαηάζεζεο λα απνηειέζεη απηνηειή βάζε γηα ζηήξημε αγσγήο απνδεκίσζεο, ψζηε 

λα µελ γίλεηαη θάηη ηέηνην µφλν ζηα πιαίζηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο. Ζ ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο (αξ. 11) θαη ε ππνρξέσζε ζπγθαηάζεζεο (αξ. 12) ηνπ αζζελνχο 

απνηεινχλ απηνηειείο δηαηάμεηο, ψζηε πιένλ λα απηνλνµείηαη ν δηθαληθφο ηζρπξηζκφο 

πεξί µε ελεκέξσζεο ηνπ αζζελνχο. Δπηρεηξείηαη λα πεξηγξαθεί, φζν είλαη δπλαηφλ 

ζηα πιαίζηα ελφο λνκνζεηήκαηνο, πνπ δελ επηηξέπεη πεξηπησζηνινγηθή αληηκεηψπηζε 

ε έθηαζε ελεκέξσζεο, ψζηε λα δηαζψδεηαη απηή, φπσο θαη ε ηζρχο ηεο 

ζπγθαηάζεζεο, απφ ηπρφλ πεξηνξηζηηθέο εξκελείεο. Γηθαηνινγείηαη απφ ηελ άιιε, 

φκσο, θαη ε απηφγλσµε επέκβαζε πξνο φθεινο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, φηαλ δελ 

είλαη δπλαηή ε ιήςε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαίλεζήο ηνπ. Κάηη πνπ πξηλ ηνπιάρηζηνλ 
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απφ ηε χµβαζε ηνπ Οβηέδν – ε νπνία παξείρε ζαθέο λνκνζεηηθφ ζεκέιην – 

επηρεηξείην λα βαζηζζεί ζε δηάθνξεο λνκηθέο θαηαζθεπέο (εηθαδφκελε ζπγθαηάζεζε, 

αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ δηνίθεζε αιιφηξησλ 

θ.ά.), (χκβαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

βηνηαηξηθή, Οβηέδν 1997, Κεθ ΗΗΗ, αξζξ.9 ), (Πέηζεο, 2007). Πάλησο, φπσο ζπλάγεηαη 

απφ ηελ §3 ηνπ αξ. 11, ην θαζήθνλ ηνπ ηαηξνχ γηα πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ 

αζζελνχο είλαη ζαθψο νξηνζεηεκέλν, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζεξαπεπηηθέο επεκβάζεηο 

(µε ηε ζηελή έλλνηα). Παξφια απηά, ν θψδηθαο ηαηξηθήο δενληνινγίαο αλαθέξεηαη 

ζηελ ελεκέξσζε ζπλδένληαο ηελ µε ηελ ζπγθαηάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή. ε 

µηα πξφηαζε ζην άξζξν 11 παξ. 1 ζπκπεξηιακβάλνληαη, γεληθά, φια φζα πξέπεη ν 

αζζελήο λα γλσξίδεη: ηελ θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επέκβαζεο, ηα επαθφινπζα θαη 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο (Βι. 3418/28-11-2005 (ΦΔΚ 287), άξζξν 11, παξ. 1).  

   Ζ  ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ λα ελεκεξψλεη ηνλ αζζελή πξνβιέπεηαη θαη ζε 

πνιιά δηεζλή θείκελα, πνπ πεξηέρνπλ θαλφλεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο, φπσο: ν 

«Υάξηεο Θεµειησδψλ ∆ηθαησµάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» (αξ. 3 παξ.2ζηηρ.1), ε 

«∆ηαθήξπμε ηεο Ληζαβφλαο (1981/1996), ε «Παγθφζµηα ∆ηαθήξπμε ζρεηηθά µε ην 

αλζξψπηλν γνληδίσµα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» (Πέηζεο, 2007). 

 Φαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ, πσο αλ θαη κε αξγνχο ξπζκνχο, έγηλαλ 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο 

ζηνλ λνκηθφ ρψξν. Γεγνλφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, θαζψο ε δηακφξθσζε ησλ 

θνηλσληψλ είλαη ηέηνηα πνπ νη λφκνη έρνπλ εμαηξεηηθή ηζρχ θαη νηηδήπνηε δελ είλαη 

θαηνρπξσκέλν λνκηθά δελ κπνξεί λα έρεη ππφζηαζε θαη άξα πξνζηαζία. 

 Τπάξρνπλ σζηφζν αθφκα πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζην λνκηθφ ρψξν. πγθεθξηκέλα, ν λένο θψδηθαο ηαηξηθήο 

δενληνινγίαο δελ ζεζπίδεη ξεηά ηελ ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ λα ελεκεξψλεη ηνλ 

αζζελή ζε θάζε ζηάδην γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, αιιά ην δηθαίσκα ηνπ 

αζζελνχο λα ελεκεξψλεηαη γη' απηήλ, ην νπνίν κπνξεί ηειηθά λα ηζνδπλακεί µε ην 

δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο λα ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο ηαηξνχο, εάλ ζέιεη, θαη λα αλακέλεη 

ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο. Πνιιέο  θνξέο  φκσο, νη αζζελείο κπνξεί λα µελ 

γλσξίδνπλ νχηε πνηέο είλαη νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο, πνπ ζα πξέπεη λα ζέζνπλ ή θαη 

λα µελ κπνξνχλ εμαηηίαο πνιιψλ παξαγφλησλ λα ζέζνπλ απηέο ηηο εξσηήζεηο ζηνπο 

ηαηξνχο ηνπο. Οη αζζελείο κπνξεί λα µελ γλσξίδνπλ νχηε θαλ φηη έρνπλ ην λφκηκν 

δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε απηή.  
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Έλα άιιν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη αζζελείο ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε 

επάισηε ζέζε θαη πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ 

ηνπο δίλνληαη, εμαηηίαο ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ. Γηα λα είλαη έγθπξε ε 

ζπγθαηάζεζε  αιιά θαη λφκηκε, ζα πξέπεη ε έιινγε ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο λα 

αμηνινγείηαη φρη µφλν απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, αιιά απφ µηα νκάδα ςπρνιφγσλ. 

Δίλαη πηζαλφ, ε ελεκέξσζε λα κελ ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηνλ αζζελή. Γη’ απηφλ 

αθξηβψο ηνλ ιφγν, αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ αζζελή  λα αξλεζεί ηελ 

ελεκέξσζε, σο εθδήισζε ζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη απηνθαζνξηζκφ  ηνπ 

(3418/28-11-2005 (ΦΔΚ 287).       

  Απηφ πνπ πξνζπαζεί λα πεηχρεη ν λένο θψδηθαο ηαηξηθήο δενληνινγίαο είλαη 

λα ζπκβηβάζεη ηε  πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο απηνδηάζεζεο θαη ηνπ απηνθαζνξηζµνχ, 

µε ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. ε αλάινγε θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε 

θηινζνθία ηεο ∆ηαθήξπμεο γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ ∆ηθαησµάησλ ησλ Αζζελψλ ηνπ 

Άµζηεξληαµ (1994), φπνπ φµσο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην δηθαίσµα ηνπ αζζελνχο 

λα αξλείηαη ή λα δηαθφπηεη ηελ ηαηξηθή επέµβαζε (νπφηε πξέπεη λα εμεγνχληαη 

πξνζσπηθά ζε απηφλ φιεο νη ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο άξλεζεο ή δηαθνπήο). Σέηνηνπ 

είδνπο αλαθνξά δελ γίλεηαη ζηνλ ειιεληθφ πξφζθαην θψδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο, 

αιιά ζα πξέπεη λα ζπλάγεηαη απηφ a contario απφ ην αξ. 12 θαη ηδίσο ηελ παξάγξαθν 

1 φπνπ αλαθέξεηαη φηη ‘ν ηαηξφο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε 

νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πξάμεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχµελε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο’.

 Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ν λένο θψδηθαο ηαηξηθήο δενληνινγίαο επηρεηξεί λα 

δηαζψζεη, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο µε 

επηηξέπνληαο – ξεηά – νξηνζέηεζε ή ππνρψξεζε ηνπ αιιειεγγπεηηθνχ θαζήθνληνο 

ηνπ ηαηξνχ, ζε νξηαθέο πεξηπηψζεηο απηνδηάζεζεο, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

απηφρεηξα (3418/28-11-2005 (ΦΔΚ 287), άξζξν 12, παξ. 3γ). Σν θαηά πφζνλ ε 

απφθαζε ελφο αηφκνπ λα απηνθηνλήζεη  µπνξεί λα γίλεη ζεβαζηή θαη λα είλαη έγθπξε, 

απνηειεί ζέκα ακθηιεγφκελν. Σν δήηεκα γίλεηαη αθφκα πην πνιχπινθν φηαλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ δελ επηζπκεί λα ιάβεη ηελ αγσγή πνπ 

κπνξεί λα ηνπ ζψζεη ηελ δσή νδεγνχκελνο ηειηθά ζην ζάλαην. Eίλαη εκθαλέο ινηπφλ, 

φηη ζηα πιαίζηα ηνπ θψδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο, ε έλλνηα ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο είλαη επξέσο ηζρχνπζα, θαη κπνξεί λα αζθείηαη θαη απφ αλειίθνπο ή 

δηα αληηπξνζψπνπ. Σν ζέκα είλαη φηη δελ δηαθξίλνληαη πξψηκα θαη φςηκα ζηάδηα ζηελ 

αλειηθφηεηα (π.ρ. πεξηζζφηεξε αλεμαξηεζία ηνπ κεγαιχηεξνπ ησλ 16 εηψλ εθήβνπ 

(Αλξνπιηδάθε-∆εµεηξηάδε: 205-209), νχηε θαζνξίδεηαη δηθαζηηθή έγθξηζε ηεο 
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ζπγθαηάζεζεο ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ αζζελνχο (δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε ή 

νηθείνπ), ζε θάπνηεο ηνπιάρηζηνλ νξηαθέο θαηαζηάζεηο (θηλδπλψδεηο επεκβάζεηο, 

ππνζηήξημε ηεο δσήο ζηελ επηζαλάηηα θάζε θ.ά.), (Πέηζεο, 2007).  

 Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, ην απμεκέλν θηινζνθηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ην λνκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην δηθαίσκα ηνπ 

απηνθαζνξηζκνχ, έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2ν 

 

Α) ΜΔΘΟΓΟ  ΔΡΔΤΝΑ 

 

    H πνηνηηθή  έξεπλα θαη νη πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο γεληθφηεξα απνηεινχλ, 

πνιχ ζεκαληηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία ζηνλ ρψξν ησλ επηζηεκψλ.  Σν άιιν ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν είλαη νη πνζνηηθέο κέζνδνη. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη 

ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

δηεξεχλεζε πνηνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθψλ πνηνηήησλ. Με άιια ιφγηα 

έρνπλ ζηφρν ηελ απνθάιπςε ζρέζεσλ ή ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε θνηλσληθά 

ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο νκάδεο, ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ δηαηχπσζε ή αλαδηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη 

ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ γηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηελ δηαθξίβσζε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, ζέζεσλ θαη ξφισλ.         

 Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη 

θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο 

ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί» (Ησζεθίδεο 2001). Πνιιά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά θαηλφκελα, νκάδεο θαη θαηαζηάζεηο γηα 

ηα νπνία ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (αίηηα, ζπζρεηίζεηο, ζπλέπεηεο) 

πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ θαη φρη ε απιή αλαγσγή ηνπο ζε κεηξήζηκεο πνζφηεηεο. 

Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ νπηηθή ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή έκθαζε κπνξεί λα δίδεηαη ζηα 

πνηνηηθά, κε κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ κε ζηφρν 

ηελ εμήγεζε, ηελ εξκελεία, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλάπηπμε ή ηελ επηβεβαίσζε κηαο 

ζεσξίαο ή ηελ απνθάιπςε αηηηαθψλ ζρέζεσλ.     

 Ο ζρεδηαζκφο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο μεθηλά µε ηελ επηινγή ελφο εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Σα άιια βήκαηα είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ε άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο. Σν πξψην βήκα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε εχξεζε ελφο εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ 

εξεπλεηή θαη είλαη άμην δηεξεχλεζεο. ηε ράξαμε ηνπ πξνβιήκαηνο νξίδνπκε ηελ 

κνλάδα αλάιπζεο θαη έλα δείγκα ππνθεηκέλσλ κέζα ζε απηή ηελ κνλάδα.. ηαλ 

επηιέγνπκε ην πξφβιεκα έξεπλαο, πξέπεη λα ζθεθηνχκε ζνβαξά ηελ πξφζβαζή µαο 

ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ε νπνία αθνξά ζε: (1) πξνζδηνξηζκφ ησλ αλζξψπσλ µε 
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ηνπο νπνίνπο ζα θάλνπκε ηελ πξψηε µαο επαθή, (2) επηινγή ηεο θαιχηεξεο κεζφδνπ 

επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, e-mail, επηζηνιή, πξνζσπηθή επίζθεςε, θηι.), (3) απφθαζε 

γηα ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν εθθξάδνπκε ην αίηεκα-µαο (ι.ρ. ην φθεινο πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηα επξήκαηα ηεο µειέηεο ζε αηνκηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν), θαη (4) ε 

εηνηκφηεηα λα απαηήζνπκε ζε εξσηήκαηα θαη λα αληηκεησπίζνπκε αλεζπρίεο, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξηλ, αιιά θαη κεηά, αθνχ µαο δνζεί ε άδεηα πξφζβαζεο                    

(Σξηαληαθχιινπ, 2007).         

 Ζ πιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ,  

ε επηινγή απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο ν νπνίνο ήηαλ λα κειεηήζεη ην 

πψο θαηαλννχλ θαη αληηιακβάλνληαη  νη αζζελείο ηε θνηλσληθή δηαδηθαζία ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζην ρψξν ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

ρεηξνπξγεία ξνπηίλαο φπσο νλνκάδνληαη.      

 Σν πιενλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο έλαληη άιισλ κεζφδσλ, είλαη ε άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνλ εξσηψκελν. πγθεθξηκέλα: 

1. ειαρηζηνπνηείηαη ην πξφβιεκα ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο (εθφζνλ ν 

ζπκκεηέρσλ έρεη δερηεί λα ιάβεη κέξνο) 

2. νη απαληήζεηο είλαη αξηηφηεξεο θαη πινπζηφηεξεο 

3. ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζαθεληζηηθψλ ζρνιίσλ θαη παξαηεξήζεσλ γηα ηηο 

εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο 

4. απνηειεί ηε κέζνδν επηινγήο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ πιεζπζκνχο κε 

πςειά επίπεδα αλαιθαβεηηζκνχ (Ησζεθίδεο, 2001) 

      Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν άληιεζεο 

πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ζ ζπλέληεπμε σο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν παίξλεη πνιιέο κνξθέο: κπνξεί λα είλαη απζηεξά δνκεκέλε 

(structured interview), δειαδή βαζηζκέλε ζε έλα δνκεκέλν ζρέδην ζπλέληεπμεο ή 

εξσηεκαηνιφγην, εκη – δνκεκέλε φπνπ ππάξρεη εξσηεκαηνιφγην αιιά κε εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ ή κε δνκεκέλε φπνπ ππάξρεη ην ζέκα θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο 

κπνξεί λα κηιήζεη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Μπνξεί λα είλαη ζπλέληεπμε πξφζσπν 

κε πξφζσπν (face to face interview), ηειεθσληθή ζπλέληεπμε θηι (Ησζεθίδεο, 2001). 

     ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε ν ηχπνο ηεο εκη – δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο. H εκη – δνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 



 37 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο 

ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ 

θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε (Ησζεθίδεο,2001). Καηαζθεπάζηεθε αξρηθά έλαο νδεγφο 

ζπλέληεπμεο κε κηθηέο εξσηήζεηο νη φπνηεο πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη 

θιεηζηνχ ηχπνπ αιιά θαη έλα έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ην νπνίν ελεκέξσλε 

ηνπο αζελείο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. 

 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΟΤ Πα.Γ.Ν.Ζ. Χ ΣΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

      Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ 

(Πα.Γ.Ν.Ζ.) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ  θιηληθή ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο. Γηα λα δνζεί 

άδεηα απφ ην λνζνθνκείν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ απαξαίηεηε ε άδεηα 

ηνπ δηεπζπληή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο ε νπνία ππεβιήζεη καδί κε ην πξσηφθνιιν 

ηεο έξεπλαο θαη κηα αίηεζε ζηελ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Απφ εθεί εζηάιε κέζσ 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ Γ.Τ.Π.Δ Ζξαθιείνπ, απφ φπνπ θαη ρνξεγήζεθε ε άδεηα. 

 Καζψο ρνξεγήζεθε ε άδεηα, ήκαζηαλ ζε ζέζε λα μεθηλήζνπκε ηηο 

ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο καγλεηνθσλήζεθαλ, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη ππήξμε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζην αξρείν ησλ αζζελψλ θαη λα επηιέγνπκε απηνχο 

πνπ πιεξνχλ ηα εξεπλεηηθά θξηηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο 25-

55. ηνλ ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ νη ζπλεληεχμεηο γίλνληαη κέζα ζε ζαιάκνπο κε έμη ή 

δχν θξεβάηηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ζην ρψξν ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη άιια άηνκα ή 

λα κπνπλ κέζα λνζνθφκεο ή ηαηξνί. Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ινηπφλ είλαη φηη 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε εζπρία ή ε ζπλέληεπμε λα δηαθνπεί μαθληθά. 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελνχο, κηα κέξα ή δπν κεηά ην ρεηξνπξγείν ν αζζελήο κπνξεί αθφκα λα πνλάεη λα 

είλαη θαθνδηάζεηνο θαη λα κελ ζέιεη λα κηιήζεη θαη πνιχ, απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ζπλεληεχμεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο θαη ν ζπλεληεπθηήο λα 

θαηαθέξεη  ζε φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ζπιιέμεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη. 
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Β) ΣΡΟΠΟ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ-ΓΔΗΓΜΑ 

 

     Ζ έξεπλα  έιαβε ρψξα ζηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή θιηληθή ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε 16 αζζελείο 6 άληξεο θαη 10 γπλαίθεο. Βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο ήηαλ ε ειηθία, επηιέρζεθαλ άηνκα ειηθηψλ 25-55 

ρξφλσλ. Οη αζζελείο είραλ ρεηξνπξγεζεί κηα κε δπν κέξεο πξηλ ηελ ζπλέληεπμε. Οη 

επεκβάζεηο ήηαλ ξνπηίλαο φπσο ζπξνεηδήο, θήιε ,ρνιή θηιπ. ηνπο αζζελείο αξρηθά 

εμεγήζεθε αλαιπηηθά ν ζθνπφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ππέγξαςαλ έλα 

έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο (Παξάξηεκα 2). ηελ ζπλέρεηα, 

μεθίλεζε ε καγλεηνθψλεζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ε νπνία βαζίζηεθε ζε 

έλαλ νδεγφ ζπλέληεπμεο (Παξάξηεκα 1), ν νπνίνο ρσξηδφηαλ ζε κέξε: α) ζηνηρεία 

ησλ αζζελψλ, β) δηαδηθαζία ιήςεο ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, γ) έληππν ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο θαη θαηαλφεζε, δ) έλλνηα ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο θαη απηνλνκία ε) 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

 

     ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ 16 ζπλεληεχμεσλ ησλ αζζελψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο ηνπ 

Πα.Γ.Ν.Ζ. πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη νη αζζελείο ήηαλ 6 άληξεο θαη 10 γπλαίθεο 25-

55 εηψλ θαη νη εγρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ ήηαλ νη ιεγφκελεο εγρεηξήζεηο 

ξνπηίλαο φπσο νκθαινθήιε, ρνιή, ζπξενεηδή, θιπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηνζρέδην θαη ρσξίδεηαη ζε ελφηεηεο.  

   Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ήηαλ κεζαίνπ (9) νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ελψ πςεινχ δελ ππήξραλ. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη είραλ ιάβεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (9) ελψ αξθεηνί (7) είραλ ιάβεη 

παλεπηζηεκηαθή ή ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. 

    Ζ Γεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο, φπνπ νη απαληήζεηο ησλ αζζελψλ ζπκπίπηνπλ. Οη αζζελείο 

εξσηήζεθαλ αλ ζπκνχληαη πψο αθξηβψο ηνπο δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο:   

«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγρεηξεηηθνύ ειέγρνπ κνπ έθεξε ν γηαηξόο κνπ έλα ραξηί 

πνπ έιεγε ηηο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ, ζπδεηήζακε θαη ππέγξαςα»    

Δλψ ππήξραλ θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ πήγε ν ζεξάπσλ ηαηξφο λα ελεκεξψζεη 

ηνλ αζζελή αιιά θάπνηνο άιινο π.ρ αλαηζζεζηνιφγνο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ 

έγηλε ζπδήηεζε κε ηνλ ηαηξφ, απιά δηάβαζαλ ην ραξηί θαη ην ππέγξαςαλ. Ζ ζπδήηεζε  

κε ην γηαηξφ έγηλε  ιίγν πξηλ ην ρεηξνπξγείν. πγθεθξηκέλα κηα αζζελήο αλαθέξεη:  

«Η ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ην ρεηξνπξγείν, κνπ έθεξαλ έλα έληππν πνπ έιεγε ηη ζα 

θάλσ θαη ηη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηα 

νπνία ηα δηάβαζα θαη κε βξήθε θαη ν γηαηξόο ηελ εκέξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ έλαο από 

ηνπο γηαηξνύο πνπ ζα κε ρεηξνπξγνύζαλ θαη κνπ είπε πνηεο είλαη νη πηζαλόηεηεο θαη 

πνηα κπνξεί λα είλαη ηα απνηειέζκαηα.» 

Μηα άιιε αζζελήο απάληεζε πσο: 

«’Οηαλ εγώ είρα κηιήζεη κε ηνλ γηαηξό κνπ, κνπ ηα είρε εμεγήζεη όια, ηώξα ήηαλ 

θάπνηνη άιινη γηαηξνί, απιά ην δηάβαζα θαη ππέγξαςα» 

ε κία κφλν πεξίπησζε ν αζζελήο αλαθέξεη πσο δελ ζπκάηαη λα ππέγξαςε θάηη. 
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 Ζ ηξίηε ελφηεηα αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εληχπνπ ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο, νη αζζελείο εξσηήζεθαλ αλ γλσξίδνπλ ζε ηη αθξηβψο δεηήζεθε λα 

ζπλαηλέζνπλ θαη ε απάληεζε φισλ ήηαλ ζην λα γίλεη ην ρεηξνπξγείν. 

ηελ εξψηεζε αλ θαηαλφεζαλ ηη αθξηβψο ηνπο έιεγε ν γηαηξφο νη απαληήζεηο 

πνηθίιινπλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δειψλνπλ φηη θαηάιαβαλ αιιά δελ ζπκνχληαη ηη 

ηνπο έιεγαλ γηαηί ήηαλ δαιηζκέλνη ή πνλνχζαλ. 

Μηα αζζελήο αλαθέξεη:               

«Θεσξώ όηη θαιύθζεθα γηαηί ήμεξα θαη πάλσ θάησ από πξηλ ηη ζα γηλόηαλε αιιά 

ζεσξώ όηη θαιύθζεθα γηαηί αθόκα θαη αλ καο αλαιύζνπλ θάπνηνη άλζξσπνη πνπ 

δελ θαηαιαβαίλνπκε πάιη δελ είκαζηε θαιπκκέλνη. Δειαδή κνπ είπε γηα 

ηξαρεηνηνκία ν γηαηξόο ζηελ πεξίπησζε ηε δηθηά κνπ αλ δελ ήμεξα ηη ήηαλ από 

πξηλ πάιη δελ ζα θαηαιάβαηλα ε λα ήκνπλ ζε κηα ειηθία κεγαιύηεξε πάιη δελ ζα 

θαηαιάβαηλα πηζηεύσ όηη ζε έλα ρεηξνπξγείν όζν ιηγόηεξα μέξεηο όηη κπνξείο λα 

πάζεηο ηόζν ην θαιύηεξν νη ζπγγελείο πξέπεη λα μέξνπλ πεξηζζόηεξν ηη κπνξεί λα 

ζνπ ζπκβεί από εζέλα πνπ κπαίλεηο ζην ρεηξνπξγείν αγρώλεζαη πεξηζζόηεξν 

πηζηεύσ»  

Θέηεη ινηπφλ ην εξψηεκα ηνπ ηη αθξηβψο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ν αζζελήο απφ απηά 

πνπ ηνπ ιέλε θαζψο πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ζε πνηνλ πξέπεη λα 

ηηο ιέλε ζηνλ αζζελή ή ζηνπο ζπγγελείο; 

Μηα άιιε αζζελείο αλαθέξεη:                                         

«όρη θαηάιαβα, έηζη θαη αιιηώο θαη ηηο αζπηξίλεο λα δηαβάζεηο λα δεηο πόζεο 

παξελέξγεηεο έρνπλ, ιεο λα ηελ αθήζσ ζηελ άθξε ή λα ηελ πησ ηειηθά» 

 Αξθεηνί αζζελείο απάληεζαλ πσο  δελ θαηάιαβαλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά κηα θνπέια λεαξήο ειηθίαο αλαθέξεη: 

«Δελ ηα θαηάιαβα όια γηαηί θνβόκνπλ κνπ θάλεθε έλα ηππηθό έληππν γηα λα κπσ 

ζην ρεηξνπξγείν, ην νπνίν κε ζύγρπζε πην πνιύ γηαηί έξηρλε ηελ επζύλε πάλσ κνπ» 

Άιινη αζζελείο αλαθέξνπλ φηη: « απηνί ηα έιεγαλ εγώ δελ ηνπο άθνπγα» ή « δελ 

δηάβαζα πξνζεθηηθά ην έληππν» 
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ηελ εξψηεζε αλ ζπκνχληαη ιεπηνκέξεηεο απφ ην έγγξαθν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

απάληεζε αξλεηηθά θαη νη ειάρηζηνη πνπ  ζπκνχληαλ δελ αλέθεξαλ πάλσ απφ δπν 

επηπινθέο 

ηελ εξψηεζε αλ αηζζάλνληαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη νη απαληήζεηο πνηθίιινπλ, 

αξθεηνί ζεσξνχλ φηη είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη θαη αξθεηνί πσο φρη 

ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο είλαη: 

«Γηα ηελ δηθή κνπ ηελ πεξίπησζε λαη θαη από δηθό κνπ ςάμηκν θαη επεηδή έρεη 

ζπκβεί ζηελ νηθνγέλεηα κνπ επαλεηιεκκέλεο θνξέο ην ζπγθεθξηκέλν  ζέκα θαη απηά 

πνπ κνπ είπαλ κε θάιπςαλ δελ είρα απνξίεο ηδηαίηεξεο»  

«ε κνπ είπε: έρεηε θάλεη θάπνηεο εμεηάζεηο ερεηο ην πξόβιεκα ην μέξεηο πξέπεη λα 

ην ιύζεηο  ιέσ εληάμεη γηαηξέ. Μεηα πεξίκελα κε πήξαλε ηειέθσλν λα θάλσ 

εηζαγσγή θαη κπήθα κέζα, όρη όηη ζα πέζαηλα αιιά εληάμεη αιιά ζνπ ιέεη είλαη θάηη 

πνπ πξέπεη λα βγεη γηαηί ζα ζνπ δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα. Δελ θνπβέληηαζα αθόκα 

κε ηνλ γηαηξό κνπ είραλ πεη όηη ζα κνπ θόςνπλ όιν ην ζηνκάρη κεηά κνπ είπα όηη ζα 

θόςνπλ ιίγν ηώξα δελ μέξσ κνπ είπαλ όηη πήγε ε δνπιεηά θαιά αιιά πξέπεη λα πάσ 

ζην γηαηξό λα δσ ηη έγηλε. Αιιά γηα λα πάσ πξέπεη λα είκαη θαιά λα κπνξώ λα 

θάηζσ ζηελ θαξέθια λα θνπβεληηάζνπκε θαιά λα κάζσ γηα ηηο βηνςίεο λα κάζσ ηα 

πάληα» 

«όρη θαη ιόγν ηνπ θόβνπ θαη ιόγσ ηεο ηππηθόηεηαο ηεο ζπδήηεζεο» 

«λα πσ ηελ θαζαξή κνπ αιήζεηα ην γθνπγθιαξα θαη ιίγν πξηλ, έςαμα θαη πέληε 

πξάγκαηα ήμεξα θαη θάπνηα άιια ζε γεληθέο γξακκέο απηά πνπ κνπ είπε ν γηαηξόο 

αξθνύζαλ νύησο ή άιινο» 

ηελ εξψηεζε αλ γλψξηδαλ πνπ έπξεπε λα απεπζπλζνχλ αλ είραλ απνξίεο ε 

πιεηνλφηεηα δήισζε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ελψ ππήξραλ θαη απαληήζεηο φπσο ηνλ 

ππεχζπλν ζαιάκνπ ή ηνλ δηεπζπληή ηεο Γεληθήο ρεηξνπξγηθήο. 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ήηαλ: Γηα πνην ιφγν πηζηεχεηε φηη 

δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα λα γίλεη ην ρεηξνπξγείν; ινη νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ σο πξψην ιφγν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη κνλαδηθφ φηη ην 

έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ππάξρεη γηα λα είλαη θαιπκκέλνη νη γηαηξνί θαη 

ειάρηζηνη φηη εμππεξεηεί θαη ηνλ αζζελή. 
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«Πηζηεύσ γηα λα κε πέζεη ε επζύλε ζηνπο γηαηξνύο αλ θάηη ζπκβεί, πηζηεύσ γηα 

απηό, όηη εγώ δίλσ ηε ζπγθαηάζεζε κνπ θαιά ε επζύλε ζην γηαηξό ππάξρεη νύηνο ε 

άιισο γηαηί αλ δελ θάλεη θάηη ζσζηά ε επζύλε είλαη δηθηά ηνπ όπσο θαη εγώ ζηε 

δνπιεηά κνπ αλ δελ θάλσ θάηη ζσζηά ε επζύλε είλαη δηθηά κνπ. ε ζπγθαηάζεζε 

πηζηεύσ όηη δίλεηε επεηδή λαη κελ μέξεηο ηνπο θηλδύλνπο αιιά ζπλαηλείο λα γίλεη ην 

ρεηξνπξγείν γηα θάηη θαιύηεξν γηα λα έρεηο θαιύηεξα απνηειέζκαηα εζύ δελ λνκίδσ 

όηη απηή ε ζπγθαηάζεζε θαιύπηεη θαλέλαλ νύηε ην γηαηξό νύηε εκέλα γηαηί αλ εγώ 

πσ όηη λαη έδσζα ηε ζπγθαηάζεζε κνπ αιιά δελ ήμεξα ηηο ιεπηνκέξεηεο νύηε ν 

γηαηξόο είλαη θαιπκκέλνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη δελ γίλεηαη έλαο απιόο 

άλζξσπνο λα μέξεη ιεπηνκέξεηεο ηαηξηθέο έηζη δελ είλαη; ζε εμένα πος ξέπυ κάποια 

ππάγμαηα επειδή έσει ζςμβεί ζηην οικογένεια ενηάξει για μια κςπία όμυρ πος 

είναι ζηην ηλικία ηηρ κςπίαρ 70 80 σπονών πος δεν μποπεί να καηαλάβει ηι 

ακπιβώρ ηηρ κάνοςνε, δίνει ηην ζςγκαηάθεζη ηηρ ναι ενηάξει αλλά ζε ηι; ο 

σειποςπγόρ ποιον καλύπηει εμένα εγώ αν πάθυ κάηι δεν με καλύπηει ηον γιαηπό 

καλύπηει ηον σειποςπγό  ή ηον αναιζθηζιολόγο όποιον βπίζκεηαι ζηο σειποςπγείο 

μέζα  » 

«πξνθαλώο γηα λα … έπξεπε λα ελεκεξσζώ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρσ θαη 

λα είλαη θαη ν γηαηξόο θαιπκκέλνο» 

«λαη, ιέσ ηώξα δελ μέξσ, βάδεηο ηελ ππνγξαθή ζνπ νηηδήπνηε πάεη ζηξαβά ζην 

ρεηξνπξγείν από άπνςε απηώλ πνπ έγξαθαλ, παξελέξγεηεο θαη απηά δελ θέξνπλ θαη 

πνιύ επζύλε νη γηαηξνί. Ναη ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνύ, ησλ θαξκαθεπηηθώλ 

εηαηξεηώλ θιπ» 

«Δίναι για γπαθειοκπαηικούρ λόγοςρ» 

«Γηα λα απνπνηεζνύλ ηελ επζύλε νη γηαηξνί ζε πεξίπησζε πνπ δελ πάεη θάηη θαιά 

ζην ρεηξνπξγείν» 

«Γηα λα είλαη  θαιπκκέλνη νη γηαηξνί θαη λα γλσξίδνπκε ηη αθξηβώο γίλεηαη θαη γηα 

ηε δηθή καο ελεκέξσζε λνκίδσ όηη έρεη δηηηό ραξαθηήξα όιν απηό ην πξάγκα»  

«πξνζηαηεύεηαη ν αζζελήο αθνύ έρεη γλώζε ηνπ ηη ζα ζπκβεί ζην ρεηξνπξγείν θαη 

ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε απηό : Δηαβάδνληαο ην έληππν ζνπ δίλνληαη όιεο νη 

πηζαλέο παξελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα έρεηο , λαη κελ γίλεηαη γλώζηεο ν αζζελήο από 

ηελ αιιε  ην ππνγξάθεηο γλσξίδνληαο όιεο ηηο επζύλεο θαη δελ είλαη πηα επζύλε ηνπ 
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γηαηξνύ αλ ν αζζελήο αληηδξάζεη ζε θάηη ελώ έρεη ππνγξάςεη πξνζηαηεύεηαη ν 

αζζελήο αθνύ έρεη γλώζε ηνπ ηη ζα ζπκβεί ζην ρεηξνπξγείν θαη ζπκθσλεί ή 

δηαθσλεί κε απηό.» 

 

ε κία κφλν πεξίπησζε ππήξμε δηαθνξεηηθή απάληεζε φπνπ ν αζζελήο αηζζαλφηαλ 

πσο είρε ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζήο ηνπ: «αλ δελ ππνγξάςεηο εζύ πνπ θάλεηο ηελ 

εγρείξεζε πνηνο ζα ππνγξάςεη εγώ θάλσ εγρείξεζε θαη ζα απνθαζίζσ αλ ζα ηελ 

θάλσ ή όρη.» 

Δίλαη μεθάζαξν απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο πψο νη αζζελείο ζεσξνχλ φηη ην έληππν 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο πξνζηαηεχεη θπξίσο ηνπο γηαηξνχο απφ λνκηθέο ζπλέπεηεο 

θαη δεπηεξεπφλησο πξνζθέξεη ελεκέξσζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα νη εξσηήζεηο εμεηάδνπλ, ην αλ ζεσξνχλ νη αζζελείο φηη κέζσ ηνπ 

εληχπνπ πξνζηαηεχεηαη ε απηνλνκία ηνπο, ε ηθαλφηεηα ηνπο λα νξίδνπλ θαη λα 

επηιέγνπλ ηί ζα ηνπο ζπκβεί. Οη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη δελ είραλ επηινγή παξά λα 

θάλνπλ ην ρεηξνπξγείν θαη πσο δελ ππήξραλ ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Τπήξραλ φκσο 

θάπνηνη πνπ ζεσξνχζαλ φηη είλαη επηινγή ηνπο αιιά δελ ην ζπζρέηηδαλ κε ηελ χπαξμε 

ηνπ εληχπνπ ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. 

«όρη έπξεπε λα γίλεη» 

«Ναη  ε βέβαηα ηελ είρα ηελ αίζζεζε κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή έιεγα ηώξα ακα 

δελ ζέισ κπνξώ λα πσ όρη» 

«ζηο σεπι μος ήηαν απλά εννοείηαι όηι θα ηην έκανα γιαηί είναι για ηο καλό μος» 

  «λαη, εκέλα όηαλ κε πήξαλ ηειέθσλν πνπ ήκνπλ ζηνλ θαηάινγν κνπ ιέλε, Τελ 

Παξαζθεπή κε πήξαλ, έρεηε δώζεη ηα ζηνηρεία ζαο γηα θάπνην ρεηξνπξγείν, ηελ 

Δεπηέξα είλαη ε εηζαγσγή ζέιεηε λα ην θάλεηε, ιέσ λαη ζέισ θαη κεηα κνπ είπαλ γηα 

πξνεγρεηξεηηθό θαη πάιη κε ξσηήζαλε Σπλεληεπμηαζηήο: Απηή ε επηινγή εζείο 

ζεσξείηε όηη είλαη άζρεηε κε ην έληππν ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο είηε είραηε 

ππνγξάςεη είηε όρη Σπλεληεπμηαδόκελνο: Ναη » 

«είηε είρα ην ραξηί είηε όρη ην ρεηξνπξγείν ζα γηλόηαλ, απιά κνπ πεξηέγξαθε πνηεο 

ζα είλαη νη πηζαλέο επηπινθέο θαηά ηε δηαξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ αιιά από όζν 
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ζπκάκαη ήηαλ ιίγν αλεπαξθέο γηα εκέλα ζα έπξεπε λα γξάθεη πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο» 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη αθφκα θαη φηαλ επηζεκάλζεθε πσο ην έληππν ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζηαηεχεη ηελ απηνλνκία ησλ 

αζζελψλ ε άπνςε παξέκεηλε ε ίδηα: 

«λαη αιια δελ μέξσ ηη ζα γίλεη όηαλ ζα κπσ ζην ρεηξνπξγείν μέξσ; Δελ είκαη 

γηαηξόο δελ είκαη ρεηξνπξγόο δελ μέξσ ηη αθξηβώο ζα κνπ θάλνπλε εγώ μέξσ απηό 

πνπ κνπ ιέεη ν γηαηξόο κνπ»  

«Είπα θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο λα είλαη θαιπκκέλνη θαη νη γηαηξνί θαη από ηηο δπν 

πιεπξεο» 

«Τν θαηαιαβαίλσ απηό θαη πξνθαλώο θαηαλνώ ην θνκκάηη ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε σζηόζν θαηαιαβαίλσ όηη θαη ην 

λνζνθνκείν θαη ν γηαηξόο πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνη αλ ζπκβεί θάπνηα από ηηο 

παξελέξγεηεο πνπ κνπ ιέγαλε δειαδή αλ γηα παξάδεηγκα άιιαδε ε αλαηζζεζία όπσο 

κνπ είραλ πεη γηαηί παιηόηεξα είρα θάλεη έλα άιιν ρεηξνπξγείν ζην νπνίν είρα 

πξόβιεκα κε ηελ αλαηζζεζία αλ άιιαδε ε αλαηζζεζία ζα έπξεπε λα ελεκεξσζώ 

γηαηί κπνξεί λα είρε παξελέξγεηεο» 

«ναι απλά όηαν έσειρ ππόβλημα δεν έσειρ και πολλέρ επιλογέρ. Γιαηί δεν έσειρ 

επιλογέρ ,δεν έσυ ηη δςναηόηηηα να επιλέξυ άλλοςρ γιαηπούρ ή κάηι ηέηοιο» 

 «όρη εγώ είρα πξόβιεκα έπξεπε λα θάλσ ην ρεηξνπξγείν αλ γηλόηαλ θαηη κέζα ζα ε 

θνηηάμηε είλαη θαιό λα ελεκεξώλεηαη θαη λα μέξεη απιά δελ ζεσξώ όηη έρνπκε 

θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν ώζηε λα ζεσξνύκε όηη έρνπκε επηινγή ε λα μέξνπκε όιεο 

ηηο ελαιιαθηηθέο όηαλ έρεηο πξόβιεκα μέξεηο όηη πξέπεη λα ρεηξνπξγεζείο θαη ζα ην 

θάλεηο όζν θαη αλζε θνβίδνπλ νη πηζαλέο επηπινθέο επνκέλσο ζεσξσ όηη γηα ηελ 

ώξα είλαη κηα δηαδηθαζία ηππηθή.»  

«Θα είσα ππόβλημα είηε είσα ςπογπάτει ηο σαπηί είηε όσι.» 
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Τπάξρεη βέβαηα θαη κηα κεξίδα ζζελψλ (5) πνπ ζεσξνχλ φηη ην έληππν είλαη ηππηθφ. 

«θνηηάμηε λα δείηε όηαλ θξηζεί απαξαίηεην λα κπεη έλαο αζζελήο ζην ρεηξνπξγείν 

κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη ν ίδηνο ν αζζελήο ην ραξηί απηό είλαη ην ηειηθό ζηάδην 

είλαη απιά κηα ππνγξαθή γηα εκέλα» 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη νη αζζελείο δελ ζεσξνχλ φηη έρνπλ επηινγή ζηελ 

ζεξαπεία ηνπο απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη άξξσζηνη, ζέινπλ φκσο λα ελεκεξψλνληαη 

γηα ην ηί κπνξεί λα ζπκβεί, παξφηη δελ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ην 

απνηέιεζκα. Δίηε γλσξίδνπλ είηε φρη αλ ζπκβεί θάηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ην αλαηξέςνπλ.     

  Θεσξνχλ ινηπφλ θαηά θχξην ιφγν φηη ε χπαξμε ηνπ εληχπνπ είλαη ρξήζηκε 

γηα ηνλ αζζελή θαζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη κηα αζζελήο 

«λνκίδσ είλαη βίαην λα κελ γλσξίδεηο, θαιύηεξα πνπ κπήθα ζην ρεηξνπξγείν 

ελεκεξσκέλε, είλαη ζαλ λα λνηάδεηαη ν γηαηξόο γηα εζέλα είζαη πην αζθαιήο ,λαη, 

γηαηί είζαη θύξηνο ηνπ εαπηνύ ζνπ, γηαηί όηαλ κπεηο ζην ρεηξνπξγείν είζαη ζηα ρέξηα 

ησλ γηαηξώλ αιιά έρεηο ππνγξάςεη εζύ γηαπην θαη ζνπ θεύγεη έλα πνιύ ζεκαληηθό 

θνκκάηη άγρνπο» 

«ζεσξώ όηη είλαη θαιό λα γλσξίδεηο αθόκα θαη αλ ζε αγρώλεη αιιά πέξα από ηηο 

γλώζεηο πνπ ζνπ δίλεη δελ βξίζθσ άιιε ρξεζηκόηεηα» 

 

Τπάξρεη βέβαηα θαη κηα κηθξή κεξίδα ζζελψλ πνπ δελ ζεσξνχλ ρξήζηκε ηελ χπαξμε 

ηνπ εληχπνπ (2) ή ηεο ππνγξαθήο θαη απιά ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

ελεκέξσζε. 

«δελ ζα έιεγα όηη έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ καο ελεκέξσλε έλαο γηαηξόο ην 

λα ππνγξάςνπκε έλα ραξηί δελ ζεσξώ όηη έρεη ζεκαζία, ζεκαληηθό είλαη λα γίλεη 

θάπνηα ελεκέξσζε κε θάπνην ηξόπν. Γηα εκέλα πξνζσπηθά όρη δελ παίδεη θάπνην 

ξόιν, γηα έλαλ άλζξσπν πνπ δελ γλσξίδεη ή γηα θάπνηνπο πνπ κπνξεί λα θνβνύληαη 

θάπνηα πξάγκαηα θαη λνκηθνύ ηύπνπ λαη κπνξεί λα παίδεη θάπνην ξόιν, όζνλ 

αθνξά ην ρεηξνπξγείν όκσο θαη ηελ όιε δηαδηθαζία δελ ζεσξώ όηη παίδεη θάπνην 

ξόιν» 
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ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη αζζελείο ξσηήζεθαλ αλ έρνπλ 

θάπνηεο πξνηάζεηο, ψζηε λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία ηεο ρνξήγεζεο ηνπ εληχπνπ 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. ε γεληθέο γξακκέο 

νη απαληήζεηο ηνπο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα, ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε λα 

γίλεηαη κηα πην εθηελήο ζπδήηεζε κε ηνλ ηαηξφ θαη λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε άπνςε πσο ζα έπξεπε ηα έγγξαθα λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ, έηζη 

ψζηε ε ελεκέξσζε λα έρεη πην ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα. 

«Ε θαιύηεξα λα ζνπ δίλνπλ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ηη κπνξεί λα ζνπ 

ζπκβεί λα κελ απιά αλαθνξηθά ζε έλα ραξηί απηό θαη απηό γηαηί ζαο είπα θαη ζηελ 

αξρή εγώ κπνξεί λα θαηάιαβα ηη ήηαλ απηό πνπ έβιεπα αιιά θάπνηα άηνκα 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο δελ ζα θαηαιάβαηλαλ. Πηζηεύσ όηη ζα έπξεπε κε 

πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο όρη ζην ραξηί ζηα ιόγηα απηό δελ λνκίδσ όηη θάηη άιιν 

κπνξεί δειαδή ν γηαηξόο ν αλαηζζεζηνιόγνο ε νπνηνζδήπνηε λα ζνπ εμεγήζεη 

αλαιπηηθά ηη κπνξεί λα ζνπ ζπκβεί» 

«Θεσξώ όηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε θαη όρη λα 

αληηκεησπίδεηαη γξαθεηνθξαηηθά. Θα έπξεπε λα ζπκπιεξώλεηαη από θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό κέζσ ζπλέληεπμεο πνπ ζα εμεγεί ιεπηνκεξώο ηε δηαδηθαζία, ηα 

δηθαηώκαηα ηνπο ιόγνπο ηεο ζπκπιήξσζεο, ην ζθνπό ηνπ εγγξάθνπ θαη λα παξέρεη 

θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνλ αζζελή πνπ βξίζθεηαη ζε επάισηε θαηάζηαζε» 

«λαη, ζα πξνηηκνύζα ν γηαηξόο λα εξρόηαλ κε ηελ πξννπηηθή λα θάλεη κηα θνπβέληα 

κε ηνλ αζζελή όρη απιά όηη απηό είλαη θάπνην έγγξαθν γηα ηελ εγρείξεζε , όρη όηη 

δελ ήηαλ ζεηηθόο ζηηο εξσηήζεηο αιιά εγώ δελ είκαη γηαηξόο κπνξεί λα μερλνύζα 

θάηη ζεκαληηθό. άκα δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα ν γηαηξόο ίζσο ζα έπξεπε λα είλαη ε 

επζύλε θάπνηνπ άιινπο από ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζην αλ ζεσξνχζαλ νη αζζελείο 

φηη είλαη απαξαίηεηε ε  επαγγεικαηηθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ φπσο ηα ρεηξνπξγεία, έηζη ψζηε λα παίξλνπλ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξεο απνθάζεηο. ινη εθηφο απφ έλαλ αζζελή ν νπνίνο δήισζε φηη δελ μέξεη 

απφ απηά δήισζαλ φηη ηελ ζεσξνχλ απαξαίηεηε. 
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«Πηζηεύσ όηη ρξεηάδεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη γηα απιέο επεκβάζεηο γηαηί 

θάπνηνη άλζξσπνη ην αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά δειαδή κηα απιή επέκβαζε 

κπνξεί θάπνηνο λα ηε δεη πνιύ ζνβαξά θαη λα ρξεηάδεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

κηα ζνβαξή επέκβαζε κπνξεί θάπνηνο άλζξσπνο λα ηελ δεη ζεηηθά θαη λα κελ 

ρξεηάδεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε  πηζηεύσ όηη θάπνηνο ςπρνιόγνο πξέπεη λα 

ππάξρεη Σπλεληεπμηαζηήο:  αθόκα θαη γηα λα βνεζάεη ζηε θαηαλόεζε θάπνησλ 

πξαγκάησλ; Σπλεληεπμηαδόκελνο: ή ηελ νηθνγέλεηα  πνπ είλαη δίπια ζην άηνκν δελ 

κηιάσ γηα απιέο επεκβάζεηο  αιιά θάπνηνη άλζξσπνη ην λύρη ηνπο βγάδνπλ  θαη 

ληώζνπλ όηη ζα πεζάλνπλ.» 

« λαη ζα ήηαλ γηαηί ν θάζε αζζελήο πεξλάεη κηα πνιύ δύζθνιε δηαδηθαζία αλάινγα 

κε ην ρεηξνπξγείν πάληα πνιύ θνβνύληαη θαη ηελ αλαηζζεζία θάπνηνη άιινη πέξαλ 

ηεο αλαηζζεζίαο κπνξεί λα θνβνύληαη γηα ηηο επηπηώζεηο θαη γηα άιια πξάγκαηα 

πνιιέο θνξέο έρνπλ πίεζε από ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη από άιινπο αλζξώπνπο θαη 

ζα πξέπεη λα είλαη πην ραιαξνί πην ελεκεξσκέλνη γηα λα πάεη θαιά ην ρεηξνπξγείν 

γηαηη ην ζηξεο επηδξά πάλσ ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο» 

Οη αζζελείο ινηπφλ, πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδεηαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αλάινγα κε 

ηνλ άλζξσπν θαη πψο αληηκεησπίδεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ. Δλψ ε 

πιεηνλφηεηα πηζηεχεη φηη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε είλαη απαξαίηεηε αιιά εμαξηάηαη 

απφ ην ρεηξνπξγείν αλ είλαη ζνβαξφ ή φρη. 

  «εμαξηάηαη ηελ εγρείξεζε, άκα είλαη θάπνηα δύζθνιε ρξεηάδεηαη άκα είλαη έηζη 

απιέο.». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν 

ΤΕΖΣΖΖ 

     Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ γλψκε ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

αζζελψλ ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο  Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο θιηληθήο 

ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζηα λνζνθνκεία 

παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη 

ε παξαθάησ ζπδήηεζε αθνξά ηα κε επείγνληα ρεηξνπξγεία, αιιά επεκβάζεηο φπσο 

βξνγρνθήιε, ζπξνεηδήο, νκθαινθήιε, θιπ.     

 πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην ηξίην θεθάιαην, δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

άπνςε πνπ θπξηαξρεί είλαη πσο ην έληππν ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο θαη ε 

δηαδηθαζία πνπ ην ζπλνδεχεη ππάξρεη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θάιπςε ησλ ηαηξψλ. 

Οη αζζελείο αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηνπ σο κέξνο κηαο ηππηθήο 

γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη είλαη ζπγθεθξηκέλνο, 

δπν κέξεο πξηλ ην ρεηξνπξγείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ππνγξάςνπλ ην έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ην 

νπνίν ηνπο ην παξνπζίαζε είηε ν γηαηξφο ηνπο κε ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη έθαλαλ κηα 

ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ην ρεηξνπξγείν, είηε άιινη γηαηξνί, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ 

έγηλε θάπνηα ζπδήηεζε θαη νη ζπκκεηέρνληεο απιά δηάβαζαλ θαη ππέγξαςαλ ην 

έληππν. Δπηπιένλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ γλψξηδαλ ηελ 

χπαξμε ηεο έλλνηαο ή ηνπ εληχπνπ ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο 

ζην λνζνθνκείν.         

  Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηαπίζησζε ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε θαη παξαθάησ, 

είλαη ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ πίζηεπαλ φηη είραλ άιιε επηινγή ζεξαπείαο 

πέξαλ ηνπ ρεηξνπξγείνπ, παξά κφλν ηελ επηινγή αλαβνιήο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη φηη ζεσξνχλ πσο ε ρξεζηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

έγθεηηαη ζηελ ελεκέξσζε πνπ πξνζθέξεη θαζψο ην λα κελ γλσξίδεη έλαο αζζελή; ηη 

πξφθεηηαη λα ηνπ ζπκβεί είλαη βίαην. Σέινο, απφ φινπο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε χπαξμε 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζηα λνζνθνκεία ελψ ζα πξφηεηλαλ ε δηαδηθαζία λα είλαη 

ιηγφηεξν ηππηθή εμαηνκηθεπκέλε θαη εθηελέζηεξε.    

 ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη λα κειεηήζεη ηελ άπνςε ησλ 

ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. Σν 

θχξην βηνεζηθφ εξψηεκα είλαη αλ ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία απηή πξνθπιάζζεη ηελ 

δπλαηφηεηά ηνπο λα είλαη απηφλνκνη. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο 
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ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζηα λνζνθνκεία  αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψ νη πεξηζζφηεξεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ  έξεπλα  θαη ζε αζζελείο κε θαξθίλν.    

   πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο,  ε έλλνηα ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη ην ζεκειηψδεο εζηθφ 

αίηεκα γηα ηελ ηαηξηθή ζεξαπεία θαη ηελ έξεπλα, πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα 

αηηήκαηα γηα επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα θαη πξνζσπηθή ηδησηηθφηεηα. (O. O΄Neil, 

2002). Ζ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο θαη ην έληππν πνπ θαινχληαη λα 

ππνγξάςνπλ νη αζζελείο απνηειεί έλα ηξφπν πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ εθθξάδεηαη ε απηνλνκία ηνπο. Ο ηαηξφο είλαη λνκηθά ππνρξεσκέλνο λα 

απνθαιχπηεη φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα δίλεη φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο ζηνλ αζζελή ηνπ θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε επηινγή ηεο ιχζεο πνπ επηζπκεί 

ν αζζελήο. Δπίζεο, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ιάβνπλ κηα 

ηέηνηα απφθαζε.          

   ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φινη νη αζζελείο ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ 

ηα φζα ηνπο ιέγνληαλ, λα εθηηκήζνπλ ηελ θαηάζηαζε  λα ηελ αληηκεησπίζνπλ κε 

ινγηθφ ηξφπν θαη λα εθθξάζνπλ ηελ επηινγή ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη 

ππήξραλ φια απηά ηα ζηνηρεία απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη πσο αξθεηνί 

εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηα θαηαλνήζνπλ φια ή φηη δελ 

ελεκεξψζεθαλ επαξθψο.         

 Σν πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζε ζρεηίδεηαη κε α) ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θαη 

β) κε ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δφζεθαλ. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο 

δειαδή ζηηο νπνίεο ηα άηνκα αγρψζεθαλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ άθνπζαλ ζρεηηθά 

κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ή ζεψξεζαλ φηη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ 

κεηαθεξφηαλ ε επζχλε πάλσ ηνπο. Απηή ε ςπρνινγηθή αλαζηάησζε ινηπφλ έδξαζε 

αλαζηαιηηθά ζην λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο έδσζε ν ηαηξφο. 

  Σέζεθε επίζεο ην δήηεκα ησλ πιεξνθνξηψλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη 

αζζελείο δήισζαλ φηη δελ ελεκεξψζεθαλ επαξθψο  ή φηη ζπλδχαζαλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ηνπο έδσζε ν ηαηξφο κε φηη είραλ δηαβάζεη ή αθνχζεη απφ άιιεο πεγέο. Αθφκα 

φκσο θαη αλ ε ελεκέξσζε ζεσξείηαη επαξθήο πξνθχπηεη έλα εξψηεκα; Πφζα απφ 

απηά πνπ ηνπο ιέεη ν ηαηξφο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ; Δηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα 

ηαηξηθή νξνινγία πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φινη; Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη ηα 

εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αζζελψλ ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ 

κε ηελ άπνςε ηεο O’Neil ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη απφιπηε θαη 
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νινθιεξσκέλε ζπγθαηάζεζε.        

 Σν πην ζεκαληηθφ  απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ βάζνπο είλαη πσο 

νη αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ αληηιακβάλνληαη 

ηελ δηαδηθαζία σο πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπο αιιά σο πξνζηαζία ησλ ηαηξψλ.

 ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο απηήο ηεο δηαθνξάο 

αλάκεζα ζην ζεσξεηηθφο κέξνο θαη ζην εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα.  

 Μηα εθδνρή πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο βξίζθεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο. Ζ 

ελήκεξε ζπγθαηάζεζε δελ πεξηιακβάλεη κφλν ην θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο επέκβαζεο ή ηεο αλαηζζεζίαο αιιά πεξηιακβάλεη θπξίσο ην θνκκάηη 

ηεο ειεχζεξεο επηινγήο κηαο ζεξαπείαο αλάκεζα ζε άιιεο ελαιιαθηηθέο. ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο νη αζζελείο δειψλνπλ πσο δελ έρνπλ άιιε επηινγή εθηφο 

απφ ην ρεηξνπξγείν πέξα απφ ην λα ην κεηαζέζνπλ γηα αξγφηεξα ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Βξίζθνληαη ινηπφλ ζηελ Γεληθή Υεηξνπξγηθή θιηληθή έρνληαο ήδε 

επηιέμεη ηελ κφλε ζεξαπεία πνπ ππάξρεη γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο θαη απηή είλαη ην 

ρεηξνπξγείν. Άξα δελ ππάξρεη ην ζέκα ηεο επηινγήο, έρεη ήδε γίλεη ή δελ ππάξρεη, ν 

δξφκνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο είλαη ην ρεηξνπξγείν ή ε κε ζεξαπεία ηελ νπνία δελ 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ελαιιαθηηθή ιχζε γηαηί δελ ιχλεη ην πξφβιεκα αιιά ην 

αθήλεη λα ππάξρεη. ηαλ ινηπφλ δελ ηνπο έρνπλ δνζεί ελαιιαθηηθέο ιχζεηο νχηε πξηλ 

κπνπλ ζηε Υεηξνπξγηθή θιηληθή νχηε πξηλ θάλνπλ ην ρεηξνπξγείν είηε επεηδή δελ 

ππάξρνπλ είηε γηα άιινπο ιφγνπο πσο κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ζπγθαηάζεζε ε νπνία 

βαζίδεηαη θαη πξνυπνζέηεη ην δηθαίσκα επηινγήο αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο; Έρσ ηελ δπλαηφηεηα λα είκαη απηφλνκνο ζεκαίλεη φηη έρσ δηθαίσκα λα 

επηιέμσ ηί ζα κνπ ζπκβεί, φηαλ φκσο είκαη άξξσζηνο θαη έρσ κηα επηινγή λα 

βειηηψζσ ηελ θαηάζηαζή κνπ δελ είκαη αλαγθαζκέλνο λα ην θάλσ; ηαλ ινηπφλ νη 

αζζελείο ιεηηνπξγνχλ ππφ απηή ηελ ζθέςε είλαη ινγηθφ λα κελ ζεσξνχλ ηελ χπαξμε 

ηνπ εληχπνπ ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο σο κέζν πξνζηαζίαο ηεο απηνλνκίαο ηνπο αιιά 

λα ηνπ δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία.      

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαινχληαη λα ππνγξάςνπλ γηα ην ρεηξνπξγείν ηνπο κέζα 

απφ κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ ηππηθή  επεηδή δελ έρνπλ 

άιιε επηινγή, άξα ην ρεηξνπξγείν ζα ην θάλνπλ απιά ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο 

θηλδχλνπο, ηνπο θάλεη λα πηζηεχνπλ φηη είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν κεηαηίζεηαη ε 

επζχλε ζε εθείλνπο αλ θάηη δελ πάεη θαιά. Σν γεγνλφο φηη θαινχληαη λα ππνγξάςνπλ 

κεηά απφ κηα ζχληνκε ελεκέξσζε κπνξεί  λα εληζρχεη ηελ θαρππνςία ηνπ Έιιελα ε 
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νπνία είλαη βαζηά ξηδσκέλε κέζα ηνπ ηδηαίηεξα ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο.

 Δθηφο απφ ηελ έιιεηςε επηινγήο ηελ νπνία ζεσξψ θαη ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν 

γηα ηνλ νπνίν νη αζζελείο – ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αληηιακβάλνληαη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο σο κέζν πξνζηαζίαο ησλ ηαηξψλ ππάξρεη θαη 

έλαο άιινο ιφγνο πνπ κπνξεί λα ηνπο επεξεάδεη. Απηφο είλαη ίδηα ε δηαδηθαζία θαη ν 

ηξφπνο πνπ γίλεηαη, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηήλ, ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κφιηο 2 κέξεο πξηλ ην ρεηξνπξγείν, ν γηαηξφο πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηεί γηα λα ζπδεηήζεη κε ηνλ αζζελή κπνξεί θαη φρη. Οη ιεπηνκέξεηεο πνπ 

δίλνληαη πφζα πξάγκαηα ιέγνληαη θαη πφζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ; Απηή ε 

αληηκεηψπηζε ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ην δήηεκα  είλαη ε 

ζηηγκηαία ππνγξαθή ελφο εληχπνπ ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία πνπ έρεη βάζνο θαη ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνηα.   

   Δπίζεο, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν, αλ νη αζζελείο γλψξηδαλ ήδε γηα ηελ 

δηαδηθαζία απηή θαη δελ ηελ ζπλαληνχζαλ πξψηε θνξά θάησ απφ ηέηνηεο αγρσηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα επεμεξγαζηνχλ λέα δεδνκέλα κε ηελ ςπρξαηκία 

πνπ ζα ην έθαλαλ ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ άγρνπο. ηαλ πξνεηνηκάδεζαη ςπρνινγηθά λα 

αληηκεησπίζεηο έλα ρεηξνπξγείν, ζπλήζσο απηφ πνπ ζεο είλαη λα ηειεηψλεηο κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επέκβαζεο θαη κεηά λα θχγεηο απφ ην λνζνθνκείν. Οηηδήπνηε ινηπφλ 

θαζπζηεξεί ηελ δηαδηθαζία ή πξέπεη λα γίλεη ζα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα ζε θέξεη πην 

θνληά ζην απνηέιεζκα πνπ επηζπκείο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ινηπφλ είλαη ινγηθφ ε 

δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο λα αληηκεησπίδεηαη σο ηππηθφηεηα. Αλ νη 

αζζελείο γλψξηδαλ απφ πξηλ ηελ χπαξμε ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο θαη ηελ ζεκαζία 

ηεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεηψπηδαλ ηελ δηαδηθαζία δηαθνξεηηθά αιιά θαη λα 

είραλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο.       

  Ζ δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο απνηειεί κηα ζηαδηαθή ελεκέξσζε 

ηνπ αζζελνχο γηα ηελ λφζν ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο, ηηο επηινγέο ζεξαπείαο θαη ηα ξίζθα 

πνπ έρνπλ. Οπζηαζηηθά ινηπφλ, μεθηλάεη κε ηελ πξψηε επαθή κε ηαηξφ θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηεο λφζνπ θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο δχν εκέξεο πξηλ ην ρεηξνπξγείν θαη 

ζε έλα έληππν ην νπνίν αληηκεησπίδεη ην ρεηξνπξγείν φρη ηφζν σο κνξθή ζεξαπείαο 

αιιά σο δηαδηθαζία ε νπνία ελέρεη θηλδχλνπο. ίγνπξα ε ελεκέξσζε είλαη ζεκηηή θαη 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε έλαο ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα είλαη βίαην λα κελ 

γλσξίδεηο ηη αθξηβψο πξφθεηηαη λα ζνπ ζπκβεί, αιιά πιεξνί απηφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο; Δλδερνκέλσο ινηπφλ, ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε λα 

εθπιήξσλε ην ξφιν ηεο θαιχηεξα αλ γηλφηαλ εμ’ αξρήο θαη ηππηθά κέξνο ηεο ζρέζεο 
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ελφο ηαηξνχ κε ηνλ αζζελή ηνπ πξηλ θιεζεί ν ίδηνο λα επηιέμεη ηελ ζεξαπεία ηνπ αιιά 

απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο λφζνπ. Δλψ ην έληππν ζα κπνξνχζε λα είλαη αηνκηθφ γηα ηνλ 

θάζε αζζελή , λα πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηηο επηινγέο πνπ έρεη, ζε απηφ ην 

ζηάδην ζα κπνξνχζε κεηά απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ γηαηξνχ ηνπ λα ππνγξάςεη αλ ζέιεη 

λα θάλεη ρεηξνπξγείν αλ δελ ζέιεη ή αλ πξνηηκά κηα ηξίηε επηινγή ζεξαπείαο. ε απηφ 

ην ζηάδην πξηλ κπεη ν αζζελήο ζηελ ρεηξνπξγηθή θιηληθή, είηε ππάξρεη, είηε δελ 

ππάξρεη άιιε κνξθή ζεξαπείαο έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα θαζψο δελ έρεη επηιέμεη 

αθφκα. Απηφ ηζρχεη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ρεηξνπξγείν δελ επείγεη θαη δελ 

θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ αζζελνχο. Ίζσο ινηπφλ, αλ ε δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο μεθηλνχζε ζηαδηαθά πξηλ θηάζεη θαλείο ζε κηα ρεηξνπξγηθή θιηληθή λα 

εθπιήξσλε θαιχηεξα ην ξφιν ηεο.       

 Σα απνηειέζκαηα  ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζην λα 

μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί πξαθηηθά ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε 

λα εθπιεξψλεη ην ξφιν ηεο, Μήπσο ηειηθά ζα έπξεπε λα ζπζηήλεηαη ζηνλ αζζελή 

πνιχ λσξίηεξα απφ φηη ζπκβαίλεη κέρξη ηψξα; Έρεη ιφγν χπαξμεο ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ δελ ππάξρεη επηινγή ή ε επηινγή έρεη ήδε γίλεη ή κήπσο εθεί ζα πξέπεη λα 

εηζάγνπκε κηα λέα δηαδηθαζία ε νπνία ζα αθνξά κφλν ηελ ελεκέξσζε ε νπνία είλαη 

θαη απηή απαξαίηεηε αιιά θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε; Πψο ζα 

κπνξνχζε λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία; Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηε απαξρή κηαο ζεηξάο εξεπλψλ πνπ ζα επεθηείλνληαλ ζε άιιεο θιηληθέο 

ησλ λνζνθνκείσλ, ζε άιια λνζνθνκεία θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, έηζη ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πην νινθιεξσκέλε κειέηε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ηνλ ηξφπν πνπ ηελ αληηιακβάλνληαη νη αζζελείο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

Γιπλυμαηική Δπγαζία: Δνήμεπη ςγκαηάθεζη ζηαπλαιζια ηυν νοζοκομείυν: Η 

πλεςπά  σειποςπγικών αζθενών ηος Πα.Γ.Ν.Η 

Οδηγόρ ςνένηεςξηρ 

1.ηοισεία Αζθενών 

 Ζιηθία 

 Δίδνο εγρείξεζεο 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθν επίπεδν 

 Δπίπεδν Μφξθσζεο 

 

 

2.Γιαδικαζία Λήτηρ Δνήμεπηρ ςγκαηάθεζηρ 

 Μπνξείηε λα ζπκεζείηε πσο αθξηβψο δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζή ζαο; 

 

3.Ένηςπο Δνήμεπηρ ςγκαηάθεζηρ και Καηανόηζη 

 Γλσξίδεηε ηη είλαη ην έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο(ηη είλαη); 

 ε ηη αθξηβψο δεηήζεθε ε ζπλαίλεζή ζαο; 

 Καηαιάβαηε ηη αθξηβψο ζαο έιεγε ν γηαηξνο (ηη); 

 Αηζζάλεζηε φηη είζηε επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηελ δηαδηθαζία; 

 Πεξηγξάςηε κνπ ηη αθξηβψο ζπκάζηε απφ απηά πνπ ζαο είπε ν γηαηξφο; 

 ε πνηνλ πξέπεη λα απεπζπλζείηε αλ έρεηε απνξίεο; 

 Γηα πνην ιφγν πηζηεχεηε νηη δεηήζεθε ε ζπλαίλεζε ζαο ; 
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4. Η Δννοια ηηρ Δνήμεπηρ ςγκαηάθεζηρ και η Αςηονομία 

 Ση ζεκαζία έρεη γηα εζάο ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε; 

 Θεσξείηε φηη είραηε επηινγή λα αξλεζείηε ηελ εγρείξεζε; 

 Γηαηί ζεσξείηε φηη ππάξρεη ην έληππν ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο; 

 Αηζζάλεζηε πσο ε ελεκέξσζε απηή ζαο πξνζηαηεχεη απφ ηελ εμαπάηεζε θαη 

ηνλ εμαλαγθαζκφ; 

 

 

 

5. Πποηάζειρ βεληίυζηρ ηηρ Δνήμεπηρ ςγκαηάθεζηρ 

 Θεσξείηε φηη είλαη ρξήζηκν ην έληππν ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο; 

 Έρεηε νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο γηα λα γίλεηαη θαιχηεξα απηή ε δηαδηθαζία; 

 Πηζηεχεηε φηη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζα ζαο βνεζνχζε λα πάξεηε ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα εζάο; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

 

 

 

 

Ένηςπο Δνήμεπηρ ςγκαηάθεζηρ 

Ολνκάδνκαη Πηθξάθε Δπαγγειία θαη είκαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Βηνεζηθήο ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ζ έξεπλα ζηελ νπνία ζαο 

θαιψ λα ιάβεηε κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο. θνπφο κνπ είλαη λα δηεξεπλήζσ ηελ άπνςε ησλ ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ 

ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηελ δηαδηθαζία  ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο 

ζην λνζνθνκείν. Ζ έξεπλα ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ νη νπνίεο ζα 

ερνγξαθεζνχλ. Σα δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ζαο είλαη απζηεξά πξνζσπηθά. Θα 

ήζεια λα ηνλίζσ φηη νη ζπλεληεχμεηο είλαη αλψλπκεο θαη δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο 

ηξφπνο λα θαηαιάβεη θαλείο πνηεο είλαη νη δηθέο ζαο απαληήζεηο. Δπίζεο, νη 

ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ πξφθεηηαη λα δνζνχλ ζε θάπνην ηξίην άηνκν. Ζ 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ππνινγίδεηαη ζηα 30'. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη 

εληειψο εζεινληηθή θαη έρεηε ην δηθαίσκα λα αξλεζείηε λα ζπκκεηάζρεηε. Δπηπιένλ 

δηαηεξείηε ην δηθαίσκα λα απνζπξζείηε απφ ηελ έξεπλα απηή νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 

ζειήζεηε ή αθφκε θαη λα δεηήζεηε λα θαηαζηξαθνχλ ηα δεδνκέλα ζαο. Σέινο έρεηε 

ην δηθαίσκα λα ελεκεξσζείηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. αο επραξηζηψ 

ζεξκά γηα ηνλ θφπν θαη ην ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεηε γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

 

Έρσ δηαβάζεη θαη έρσ θαηαλνήζεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο έξεπλαο θαη ζπκθσλψ λα ζπκκεηέρσ. 

                                                                                                                  Ζκ/ληα 

Τπνγξαθή 

 

 

 


