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Περίληψη

Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθούν τρεις 

βασικές αρχές, η αυτονομία, η αξιοπρέπεια και η ποιότητα ζωής, αρχές που  

ουσιαστικά  διέπουν  τις αποφάσεις στην ιατρική κλινική ηθική και να 

κατανοηθούν στο πλαίσιο μιας ποιοτικής έρευνας σε μονάδα ελληνικού 

νοσοκομείου με ασθενείς τελικού σταδίου. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

και αναλύονται έννοιες όπως: ασθενείς τελικού σταδίου, παρηγορητική 

φροντίδα, ο φόβος του θανάτου, η ποιότητα ζωής, οι σχέσεις εμπιστοσύνης 

μεταξύ ασθενών και γιατρών, η απόκρυψη ή μη της αλήθειας καθώς επίσης και 

ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται  οι 

έννοιες της αυτονομίας, της αξιοπρέπειας και της ποιότητας ζωής. Η αυτονομία   

θεμελιώνει την έννοια της αξιοπρέπειας καθώς είναι δύο έννοιες συμβατές 

μεταξύ τους. Αλλά και η ποιότητα ζωής παράγεται  από την αυτονομία και την 

αξιοπρέπεια. Δίνεται έμφαση, λοιπόν, στην αξιοπρέπεια στο πρόσωπο του κάθε 

ανθρώπου. Προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι ηθικές αρχές και οι 

αποφάσεις πραγματοποιήθηκε εθνογραφική έρευνα σε μονάδα ελληνικού 

περιφερειακού νοσοκομείου, με επιτόπιες παρατηρήσεις και μη-δομημένες 

συνεντεύξεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μέσα από την μελέτη 

περίπτωσης αναλύονται οι δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία 

ενημέρωσης και της λήψης αποφάσεων, οι σχέσεις εμπιστοσύνης και 

δυσπιστίας μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον καθώς επίσης και οι 

αντιδράσεις των ασθενών στο φόβο του θανάτου.  Μέσα από την εθνογραφική 

έρευνα  προκύπτει πως οι γιατροί δείχνουν προθυμία να σεβαστούν την 

αυτονομία των ασθενών και να μη θίγουν την αξιοπρέπεια  τους, αν και αυτό 

δεν είναι πάντα εύκολο στις ιατρικές πρακτικές. 
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Αbstract

The aim of this thesis is to describe and analyze how the three basic 

principles of autonomy, dignity and quality of life in medical ethics are reflected 

in the everyday practices of a hospital unit with terminally ill patients. The 

overall aim is to improve our understanding of these principles. The first chapter

provides basic definitions of issues related to terminally ill patients such as:

palliative care, fear of death, quality of life, relations of trust between patients 

and doctors, the suppression or not of truth and the role of  the family 

environment. In the second chapter, the concepts of autonomy, dignity and 

quality of life are analyzed. In order to better understand the three principles of 

medical ethics and the related decisions, an ethnographic research was carried 

out in a unit of a greek hospital with end-of-life patients, using field observation 

and non-structured interviews with medical staff. The case study proved 

valuable in understanding the difficulties which surface during the processes of 

informing terminally ill patients as well as making decisions, or those reflected 

in relations of trust and distrust in the medical environment, and these patients’ 

reactions to the fear of death. 
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Εισαγωγή

Στόχος της εργασίας  είναι να αναλυθούν οι βασικές αρχές που διέπουν 

αποφάσεις στην ιατρική κλινική ηθική, η αυτονομία, η αξιοπρέπεια και η 

ποιότητα ζωής. Αποσκοπώντας  στην καλύτερη κατανόηση των παραπάνω 

αποφάσεων και ηθικών αρχών,  πραγματοποιήθηκε μία ποιοτική, εθνογραφική 

έρευνα σε μονάδα ενός ελληνικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου με ασθενείς 

που βρίσκονται σε καταληκτικό στάδιο. 

Η εθνογραφική προσέγγιση συμβάλλει στη βιοηθική  εντοπίζοντας, 

μεταξύ άλλων τα βιοηθικά διλλήματα  στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και 

ιδεολογικό τους πλαίσιο, και τονίζοντας τις διαφορές ανάμεσα σε ιδεατούς 

κανόνες και πραγματικές συμπεριφορές (Gordon and Levine, 2008).

Οι ηθικές αποφάσεις είναι εκείνες οι αποφάσεις  που καταλήγουν σε 

πράξεις. Και αυτές οι πράξεις θεωρούνται ορθές ή εσφαλμένες κρινόμενες 

σύμφωνα με τις ηθικές αρχές και τους κανόνες που αποδέχεται ο εκάστοτε 

άνθρωπος ελεύθερα. Ο κάθε άνθρωπος κατά τη διάρκεια του βίου τείνει να 

λαμβάνει αποφάσεις τόσο σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό όσο και με τους 

γύρω του.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον προσδιορισμό των ασθενών 

τελικού σταδίου δίνοντας έμφαση σε εκείνους που έχουν πλήρη συνείδηση και 

μπορούν να πράξουν, εκείνους που έχουν απώλεια συνείδησης και δεν έχουν 

την ικανότητα να αισθάνονται και να σκέπτονται και εκείνους που έχουν 

συνείδηση αλλά είναι ανίκανοι να πράξουν. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην 

παρηγορητική φροντίδα που αποτελεί τον κλάδο της ιατρικής που ασχολείται με 

την φροντίδα των ασθενών σε προχωρημένη και καταληκτική ασθένεια. 

Ασθενείς με καρκίνο, ανίατα νευρολογικά νοσήματα και τελικά στάδια 

καρδιακής, αναπνευστικής και νεφρικής ανεπάρκειας αφορούν την

παρηγορητική φροντίδα. Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το 

οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον που καλείται μεν, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, να λάβει αποφάσεις σε σχέση με τον ίδιο τον ασθενή και την 
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πορεία της ασθένειάς του, και συμβάλλει στην ενίσχυση του ασθενούς και την 

ψυχολογική αποφόρτισή του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναδεικνύω την αυτονομία ως το  ανώτατο 

αξίωμα της ηθικότητας μέσα  από την ανασυγκρότηση της με βάση την  

καντιανή ηθική, η οποία  εκλαμβάνεται  ως η δυνατότητα ηθικής 

αυτονομοθεσίας. Το αξίωμα της ηθικότητας δεν είναι παρά μια κατηγορική 

προστακτική, η οποία ουσιαστικά προτάσσει αυτήν την αυτονομία. Η αρχή της 

αυτονομίας προκύπτει ως δεσμευτικό περιεχόμενο μέσα στο καθολικευτικό 

ενέργημα, το οποίο πραγματώνει την ιδέα της ελευθερίας. Επίσης, αναδεικνύω 

την αυτονομία ως πηγή ηθικής υποχρέωσης, πηγή της ικανότητας του ηθικά 

δρώντος να υποχρεώνει τον εαυτό του απέναντι στους άλλους. Επιπροσθέτως, 

δίνεται έμφαση στη σχέση αυτονομίας και ενήμερης συγκατάθεσης τονίζοντας 

ότι η έννοια της συγκατάθεσης δεν σχετίζεται με τις ατομιστικές αντιλήψεις της 

πράξης αλλά αναφέρεται στις πράξεις των προσώπων που μπορούν να 

ενεργούν ανεξάρτητα από τις ατομικές τους επιθυμίες. 

Η αξιοπρέπεια αποτελεί την άλλη όψη της αυτονομίας και προκύπτει από 

την αυτονομία. Οι δύο αυτές έννοιες για πολλούς είναι συγκρουσιακές, ωστόσο 

θα τις εκλάβω ως συμβατές μεταξύ τους. Η αυτονομία θεμελιώνει την έννοια της 

αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια  δίνει αξία στη ζωή του ανθρώπου και είναι μια 

αξία που κατέχει κάποιος εξαιτίας του ότι είναι ένας από εμάς. Ο φορέας της 

αυτονομίας έχει αξιοπρέπεια και αξίζει το σεβασμό της εγγενούς αξίας της ζωής 

και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μέσο αλλά πάντοτε ως αυτοσκοπός.

Η ποιότητα ζωής παράγεται από την αξιοπρέπεια και την αυτονομία. 

Κάθε άτομο έχει ένα σχέδιο ζωής και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το 

αυτοπραγματώσει. Ένα άτομο που έχει ποιότητα ζωής θεωρείται  αξιοπρεπές 

αλλά και ένα άτομο  που δεν  έχει ποιότητα ζωής είναι αξιοπρεπές. Έτσι, 

συνάγεται ότι προϋπόθεση της αξιοπρέπειας είναι η αναγνώριση της 

αξιοπρέπειας στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η 

εγγενής αξία της ζωής παραμερίζοντας καταστάσεις εξαναγκασμού που 

προσβάλλουν την αξιοπρέπεια. 

  Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης που αφορά 

ζητήματα αυτονομίας, αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής στην κλινική ενός 
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ελληνικού περιφερειακού νοσοκομείου. Παρουσιάζεται η χωροταξική και 

οργανωτική διάσταση και στη συνέχεια εξετάζονται επιλεγμένα ηθικά ζητήματα 

που προαναφέρθηκαν στο πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο. 

Η μελέτη περίπτωσης βασίζεται σε έρευνα πεδίου με επιτόπιες 

παρατηρήσεις και μη-δομημένες συνεντεύξεις σε γιατρούς και νοσηλεύτριες. 

Αναλύονται απόψεις και δεδομένα παρατήρησης σχετικά με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών τελικού σταδίου, τις σχέσεις 

συνεργασίας ή δυσπιστίας των ασθενών με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, 

τη λήψη αποφάσεων, την τάση του συγγενικού περιβάλλοντος να επηρεάζει τον 

ασθενή καθώς και τις ιδιαίτερες αντιδράσεις που εντοπίζουν οι γιατροί και οι 

νοσηλευτές τόσο στον ασθενή όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον κατά το 

τελικό στάδιο.
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Κεφάλαιο 1

1.1.Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Στο  συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον προσδιορισμό των 

ασθενών τελικού σταδίου και τις ηθικές αποφάσεις που τους αφορούν, το 

περιεχόμενο της έννοιας «παρηγορητική φροντίδα», και τον βασικό ρόλο που 

παίζει το οικογενειακό περιβάλλον κατά τη λήψη αποφάσεων  σε θέματα που 

αφορούν τους ασθενείς. 

1.2.Ηθικές αποφάσεις που αφορούν ασθενείς τελικού σταδίου

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε έννοιες που αφορούν  ηθικές αποφάσεις. 

Οι ηθικές αποφάσεις, ως είθισται, λαμβάνονται με κριτήριο κάποιες αρχές που 

αποδέχεται ο εκάστοτε άνθρωπος ελεύθερα. Η δημιουργία του χαρακτήρα ενός 

ατόμου βασίζεται σε αποφάσεις που προϋποθέτουν την ύπαρξη του ηθικού του 

χαρακτήρα. Αν δεν είμαστε υπεύθυνοι και για τον χαρακτήρα που αποκτούμε 

τότε δεν είμαστε υπεύθυνοι και για τις πράξεις που απορρέουν από αυτόν. Έτσι, 

λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος κατά τη διάρκεια του βίου τείνει να λαμβάνει 

αποφάσεις τόσο σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό όσο και με τους γύρω του. 

Έμφαση θα δοθεί, στη συγκεκριμένη εργασία, στις  ηθικές αποφάσεις 

που τείνουν να παίρνουν οι  ασθενείς  που βρίσκονται σε καταληκτικό στάδιο. 

Μέσα όμως στο νοσοκομειακό περιβάλλον, λαμβάνονται αποφάσεις τόσο από 

τους ίδιους τους ασθενείς προς τους γιατρούς όσο και προς τους συγγενείς 

τους. Όμως, και οι γιατροί, όπως είναι φυσικό,  είναι  εκείνοι που παίρνουν, κατά 

κύριο λόγο, ηθικές αποφάσεις  όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τους 

ασθενείς τους και συνεπώς και με τους συγγενείς τους.  Τα κριτήρια σύμφωνα 

με τα οποία λαμβάνονται ηθικές αποφάσεις και τα ηθικά διλήμματα που 

επικρατούν αναφέρονται  στο τέλος του κεφαλαίου. 

1.3.Ασθενείς τελικού σταδίου

O θάνατος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, ως φυσικός και 

αναμενόμενος, όπως η γέννηση. Αλλά ενώ η γέννηση είναι αιτία για 

πανηγυρισμούς, ο θάνατος είναι ένα επώδυνο γεγονός που πρέπει να 
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αποφευχθεί με κάθε πιθανό μέσο στην μοντέρνα κοινωνία που ζούμε. Ίσως 

επειδή ο θάνατος μας φανερώνει την ανθρώπινη ευπάθεια παρόλο που η 

πρόοδος της τεχνολογίας είναι ταχεία. Είμαστε ικανοί να επιβραδύνουμε τον 

θάνατο αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτόν. «Είναι δύσκολο να 

πεθάνεις και πάντα θα είναι, ακόμη και όταν έχουμε μάθει να δεχόμαστε τον 

θάνατο ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής γιατί ουσιαστικά θάνατος σημαίνει 

να αφήνεις τη ζωή  από αυτήν εδώ τη γη.»1

Αξίζει εκ των προτέρων να αναφερθούν2 οι τρεις συγκεκριμένες 

καταστάσεις ασθενών: αρχικά, είναι εκείνοι οι ασθενείς που έχουν πλήρη 

συνείδηση και μπορούν να πράξουν. «Γιατί, λοιπόν, να μην επιτρέπεται η 

ιατρική συνδρομή σε αυτοκτονία, με δεδομένα τα δικαιώματα του ασθενούς να 

αρνηθεί την ιατρική φροντίδα και να ζητήσει να διακοπεί η ιατρική υποστήριξη 

της ζωής του, της επιβίωσης του;»3.  Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τον 

Αμερικανικό νόμο, εκτός βέβαια από ορισμένες προϋποθέσεις, άτομα που είναι 

πνευματικά ικανά μπορούν να αρνηθούν ιατρική αγωγή ακόμη και αν θα 

πεθάνουν χωρίς αυτήν.  

Η δεύτερη κατηγορία αποτελεί εκείνους τους ασθενείς που έχουν 

απώλεια συνείδησης και δεν έχουν την ικανότητα να αισθάνονται και να 

σκέπτονται. Ατυχήματα και ασθένειες έχουν αφήσει τα θύματά τους είτε σε 

κώμα είτε σε μόνιμη φυτική κατάσταση. Και στις δύο περιπτώσεις, εντούτοις, 

έχουν απώλεια συνείδησης, αν και μερικοί ασθενείς σε μόνιμη φυτική 

κατάσταση έχουν ανοικτά τα μάτια τους, καθώς κάποια από τα σημαντικότερα 

κέντρα του εγκεφάλου τους έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν φορές που οι γιατροί 

υποχρεώνονται να αποφασίσουν αν θα πρέπει να συνεχίσουν  την 

υποστηρικτική αγωγή για κάποιον που δεν έχει συνείδηση και που σιγά σιγά 

έρχεται  το τέλος του. Οι συγγενείς, ωστόσο, συμπεριφέρονται στον μόνιμα σε 

φυτική κατάσταση ασθενή τους σαν να είναι ζωντανός καθώς τον επισκέπτονται 

και του μιλάνε, αν και δεν ακούει.4  Όπως είναι γνωστό, για  άτομα τα οποία 

                                                            
1 «It is hard to die and it will always be so, even when we have learned to accept death as an integral part 
of life, because dying means giving up life on this earth»
2 Dworkin  R., 1994,  Life’ s dominion: An argument about abortion, euthanasia and individual freedom, 
Vintage Books, A division of Random House, Inc., New York , USA,  p.183
3 Βασιλόγιαννης, «Ευθανασία :ο  Dworkin και οι επικριτές του », σημειώσεις μαθήματος , σελ 49
4 Dworkin, R., 1994,  Life’ s dominion: An argument about abortion, euthanasia and individual freedom, 
Vintage Books, A division of Random House, Inc., New York , USA, p.187
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βρίσκονται σε φυτική κατάσταση για αόριστο χρόνο λαμβάνοντας υπόψη και το 

κόστος προκειμένου να διατηρούνται στη ζωή, τα νοσοκομεία  τείνουν να 

εφαρμόζουν διάφορες  πολιτικές (για παράδειγμα να επιτρέπουν να παίρνουν οι 

συγγενείς τον ασθενή στο σπίτι τους).  

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει εκείνους τους ασθενείς 

που είναι ανίκανοι αλλά έχουν συνείδηση. Αυτοί οι ασθενείς συνήθως πάσχουν 

από ασθένειες, όπως η γεροντική άνοια και η νόσος Alzheimer. Στα τελικά 

στάδια των ασθενειών αυτών, οι πάσχοντες  έχουν χάσει ολοκληρωτικά την 

μνήμη τους και έτσι δεν έχουν την ικανότητα να εκδηλώσουν οποιαδήποτε 

επιθυμία. 

Στην συγκεκριμένη εργασία, θα δοθεί έμφαση κυρίως στους 

καρκινοπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους. Ο καρκίνος  

αποτελεί μία από τις εκδηλωμένες νόσους  που η ιδιαιτερότητα του έγκειται 

κυρίως στο ότι γίνεται αντιληπτός κυρίως κατά την διαδικασία της διάγνωσης και 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλέσει συναισθήματα πανικού και τρόμου, 

δοθείσης της τελικής κατάληξης του αρρώστου. Η επίδραση του  καρκίνου στον 

ασθενή εξαρτάται από την αρρώστια καθ’ εαυτή, τον τύπο και το στάδιο που 

διαγνώσκεται, την θεραπεία και την εξέλιξη της νόσου, καθώς επίσης και όλα 

εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα του αρρώστου, κατά 

πόσο μπορεί να προσαρμοστεί στην ασθένεια και να αντιμετωπίσει τα 

ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα  που αυτός προκαλεί. 5   

1.4.Παρηγορητική φροντίδα

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παρηγορητική 

φροντίδα αποτελεί εκείνη την προσέγγιση που βελτιώνει κατεξοχήν την 

ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με μια απειλητική για τη ζωή νόσο μέσω της 

πρόληψης και της ανακούφισης του «υποφέρειν του ασθενούς» δια της 

πρώιμης αναγνώρισης και άρτιας εκτίμησης και αντιμετώπισης του πόνου και 

                                                            
5 Μάρκος Σαρρής, Κοινωνιολογία της υγείας  και ποιότητα ζωής,  Κοινωνικές επιστήμες και υγεία, 
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ.315
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των άλλων φυσικών συμπτωμάτων, ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών 

αναγκών τους.6

Επομένως, οι υπηρεσίες της εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας 

είναι εκείνες οι υπηρεσίες που η δραστηριότητα περιορίζεται στην παροχή 

ανακουφιστικής φροντίδας από λειτουργούς υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές και 

ψυχολόγους), εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ένας από τους 

στόχους τους είναι να ελέγξουν τα συμπτώματα, να  προσφέρουν υποστήριξη 

στον ασθενή και την οικογένεια του γενικότερα αλλά και να παρέχουν 

εκπαίδευση, όταν κρίνεται απαραίτητο.7 Όταν, όμως, οι ενεργές θεραπείες και 

αυτές που περιορίζουν τον πόνο δεν είναι κατάλληλες, η ανακουφιστική 

φροντίδα  τείνει να αποτελέσει μία πολύ ενεργή μορφή φροντίδας, όπου σε 

ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμεί με εντατική φροντίδα, παρόλο που διαφέρει 

από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. 8  

Οι βασικές αρχές της παρηγορητικής  φροντίδας είναι ότι σέβεται  τη ζωή 

και θεωρεί το θάνατο ως μια φυσιολογική εξέλιξη της ζωής, μη επιταχύνοντας 

και μη αναβάλλοντας το θάνατο. Επίσης, εξασφαλίζει τον έλεγχο του πόνου 

αλλά και την ψυχοκοινωνική και την πνευματική υποστήριξη του ασθενούς. 

Προσφέρει, ουσιαστικά, ένα σύστημα υποστήριξης του ασθενούς ώστε να 

παραμείνει όσο το δυνατόν ενεργός μέχρι το τέλος της ζωής του. Ένα σύστημα 

υποστήριξης της οικογένειας κατά την διάρκεια της ασθένειας αλλά και μετά την 

απώλεια έχει μεγάλη σημασία. 

Ο κλάδος, λοιπόν, της ιατρικής που ασχολείται με την ενεργητική 

φροντίδα των ασθενών με προχωρημένη και καταληκτική ασθένεια που δεν 

ανταποκρίνονται σε θεραπευτικές ενέργειες είναι η παρηγορητική ή 

ανακουφιστική ιατρική. Σκοπός της είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής 

ποιότητας ζωής για τους ασθενείς και το οικογενειακό και συγγενικό 

περιβάλλον. Η παρηγορητική φροντίδα επικεντρώνεται στην πρόληψη και 

απάλειψη των βασάνων του ασθενούς μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, 

αντιμετώπισης και ελέγχου των συμπτωμάτων του πόνου καθώς επίσης και 

                                                            
6 www.grpalliative.org
7 Irene  Hugginson, Angela Wade, Mark McCarthy, 1990, “Palliative care: views of patients and their 
families”,  BrMedJ, volume 301:p. 277  
8 http://www. monadaanakoufisis.gr/pain/pain_faq07.html 
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άλλων φυσικών, ψυχολογικών και πνευματικών αναγκών. Σκοπεύει να 

προβλέπει και αν είναι δυνατόν να αποτρέπει πιθανά νέα προβλήματα στην 

πορεία της ασθένειας. Περιλαμβάνει αυστηρή προσοχή στον έλεγχο των 

συμπτωμάτων, μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη  τις εμπειρίες της 

ζωής κάθε ανθρώπου καθώς και την τρέχουσα κατάσταση.9  Επιπλέον, οι 

υποστηρικτικές ομάδες (support teams) καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες 

προκειμένου να παρασχεθούν τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο οικείο 

περιβάλλον του σημαντικές συμβουλές σε συνεργασία πάντα με τους γιατρούς 

και τους νοσηλευτές που είναι υπεύθυνοι για την ιατρική τους φροντίδα. 10

Ασθενείς που αφορά αυτή η διαδικασία είναι οι ασθενείς με καρκίνο, 

AIDS, ανίατα νευρολογικά νοσήματα, τελικά στάδια καρδιακής, αναπνευστικής 

και νεφρικής ανεπάρκειας, νόσος Alzheimer. Η ποιότητα ζωής στην 

παρηγορητική φροντίδα δεν είναι διαφορετική από την ποιότητα ζωής στην 

φροντίδα υγείας αλλά εδώ η ποιότητα ζωής είναι αυτοσκοπός. Στους εκάστοτε 

ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, πολλοί 

παράγοντες καθορίζουν την ποιότητα ζωής, όπως προβλήματα ύπνου, 

αδυναμία και δυσκολία να εργαστεί, λύπη και κατάθλιψη, μείωση της όρεξης, 

έλλειψη από απλές χαρές της ζωής, αδυναμία να κάνει ταξίδια, αίσθημα 

απομόνωσης,  η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η μη ικανοποίηση της ζωής, η μη 

ικανοποίηση των αναγκών εξάντληση του οικογενειακού περιβάλλοντος11. 

Η επιδείνωση της ποιότητας ζωής ενός αρρώστου με καρκίνο ή κάποιο 

άλλο νόσημα και τα προβλήματα που ο ίδιος βιώνει, και ακολούθως και τα μέλη 

της οικογένειάς του, εκφράζεται κυρίως στο στάδιο της διάγνωσης και το στάδιο 

της θεραπείας.12 Σημαντικό στοιχείο λοιπόν αποτελεί η ιατρική γνωμάτευση ότι 

ο ασθενής βρίσκεται σε ένα στάδιο μη αναστρέψιμο, δηλαδή σε μικρό ή σε 

μεγάλο χρονικό διάστημα η κατάσταση του θα επιδεινωθεί και τα αποτελέσματα 

της επιδείνωσης δεν θα μπορούν να αποφευχθούν με την ιατρική αγωγή  με 

αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Η συνειδητοποίηση της εκδήλωσης μιας 
                                                            
9 Μανωλάκου, Βιδάλης, Σχετικά  με την τεχνητή παράταση της ζωής, 
http://www.bioethics.gr/media/pdf/reports/report_apl_gr.pdf,  σελ.4
10 Irene Hugginson, Angela Wade, Mark McCarthy, “Palliative care: views of patients and their families” 
BMJ volume:301, 1990, p.277
11 Παναγιωτάκη Δαυίδ Καλλιόπη,  «Ποιότητα σε  ασθενείς καταληκτικού σταδίου, Ηθικά Διλήμματα στον 
πόνο και στην παρηγορητική ιατρική», σελ. 2
12 Μάρκος Σαρρής, Κοινωνιολογία της υγείας  και ποιότητα ζωής,  Κοινωνικές επιστήμες και υγεία, 
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 315
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απειλητικής  για τη ζωή του αρρώστου νόσου εξαρτάται από την ποιότητα της 

ενημέρωσης, την αβεβαιότητα της πρόγνωσης, την ερμηνεία της αιτιολογίας. 

Βέβαια, είναι σύνηθες φαινόμενο κάποιοι ασθενείς να επιβιώνουν διπλάσιο και 

τριπλάσιο χρονικό διάστημα απ’ ότι είχε αρχικά προβλεφθεί, όταν η αρχική τους 

διάγνωσή τους έδινε έξι με οκτώ μήνες ζωής.  Αυτές όμως οι προβλέψεις, 

δηλαδή, κάποιες φορές τείνουν να είναι ανακριβείς και δημιουργούν 

προβλήματα τόσο στον ίδιο ασθενή όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον.13

Αξίζει να αναφερθεί ότι το περιθώριο λάθους μειώνεται σε καρκινοπαθείς  

καταληκτικού σταδίου, ενώ αντίθετα σε περιπτώσεις ασθενών με καρδιακή 

ανεπάρκεια ή νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, 

είναι μεγαλύτερο.14

1.5. Ο φόβος του θανάτου

Επίσης, ο φόβος του οδυνηρού θανάτου αποτελεί σημαντική παράμετρο 

που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής του αρρώστου με καρκίνο ή με 

κάποιο άλλο νόσημα. Όσον αφορά τη λέξη «καρκίνος», όταν τα κακά νέα 

ανακοινώνονται στον άρρωστο, μόνο με το άκουσμα της λέξης «καρκίνος», η 

επικοινωνία συχνά διακόπτεται αμέσως με αποτέλεσμα ο άρρωστος να μην 

ακούει τις υπόλοιπες πληροφορίες που του παρέχει ο γιατρός και αρχίζουν 

έντονα συναισθήματα πανικού να τον κατατρέχουν. Ο φόβος, λοιπόν, του 

θανάτου  μπορεί να επιδράσει στη συνολική ζωή του αλλά και στην εκτίμηση 

που έχει για τον εαυτό του από τη γέννηση μέχρι το θάνατο του.  Συγκεκριμένα, 

είναι ο φόβος για τον πόνο και από την άλλη ο φόβος του ίδιου του θανάτου. 

Ουσιαστικά, η αντίληψη για τον θάνατο χαρακτηρίζεται από στοιχεία άρνησης 

και απόρριψης ή μη αποδοχής,  που συνυφαίνονται άμεσα με συναισθήματα 

πανικού.15  Ασθενείς έχουν εκφράσει άρνηση όταν τους  έχει αποκαλυφθεί  η 

αλήθεια για την πορεία της ασθένειάς τους, κάτι το οποίο δημιουργεί σοβαρά 

                                                            
13 Peter Maguire, Ann Faulkner, Communicate with cancer patients: handling uncertainty, collusion and 
denial, BMJ, Volume 297, 1988,  p:972- 974
14 Μανωλάκου, Βιδάλης, Σχετικά  με την τεχνητή παράταση της ζωής, 
http://www.bioethics.gr/media/pdf/reports/report_apl_gr.pdf,  σελ. 3
15 Μάρκος Σαρρής, Κοινωνιολογία της υγείας  και ποιότητα ζωής,  Κοινωνικές επιστήμες και υγεία, 
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ.316-317
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προβλήματα τόσο στο συγγενικό περιβάλλον αλλά και στο ιατρικό 

προσωπικό.16  

1.6.Ποιότητα ζωής

Γενικότερα, η υγεία και η ποιότητα ζωής επηρεάζεται από ένα σύνολο 

προσδιοριστικών παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν την κοινωνικό-

οικονομική θέση, τη ψυχο-κοινωνική κατάσταση ύπαρξης του σύγχρονου  

ανθρώπου. Μεταξύ αυτών μπορούμε να προσθέσουμε ορισμένους παράγοντες 

όπως το εισόδημα, ο τρόπος ζωής, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές και 

διαπροσωπικές σχέσεις, τα αγχογόνα γεγονότα, οι συνθήκες εργασίας, η 

νοοτροπία και η κουλτούρα,  η ποιότητα της φροντίδας της ασθένειας, η 

υποκειμενική εμπειρία της ασθένειας, η θεραπευτική αποτελεσματικότητα.17

Οι περιπτώσεις καρκινοπαθών σε καταληκτική κατάσταση συνοδεύονται 

κατά κύριο λόγο από αβάστακτους πόνους οι οποίοι θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με ισχυρά αναλγητικά, όπως η μορφίνη ή και κάποιες φορές 

από αντικαταθλιπτικά σκευάσματα. Πολλές φορές συγκεκριμένα αναλγητικά 

μειώνουν τους σωματικούς πόνους αλλά εντείνουν κατά το πλείστον τους 

ψυχικούς πόνους, καθώς ο ασθενής βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών δεν έχει 

την ικανότητα  να έρθει σε επαφή και να επικοινωνήσει  με το οικείο συγγενικό

περιβάλλον. Αν, λοιπόν, η διάγνωση του ασθενούς αποκλείσει την κατάθλιψη 

ως αιτία του ψυχικού πόνου, τότε ο πόνος δεν δύναται να απαλειφθεί καθώς 

είναι αποτέλεσμα της μη αναστρέψιμης κατάστασης.18 Έτσι, λοιπόν, ένας από 

τους κύριους σκοπούς της παρηγορητικής φροντίδας είναι να διασφαλιστεί η 

ζωή του ασθενούς απομακρύνοντας τα δύσκολα συμπτώματα, όπως είναι το 

άλγος. Η ανακούφιση των ασθενών από τους πόνους  δημιουργεί 

συναισθήματα ευθυμίας και αυτοκυριαρχίας στους ίδιους και έτσι μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τη ζωή με μεγαλύτερη δύναμη και κουράγιο. Η ανακουφιστική 

ιατρική, δηλαδή, τείνει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των  ασθενών, αλλά και 

                                                            
16 Peter Maguire, Ann Faulkner  “Communicate with cancer patients: Handling uncertainty, collusion 
and denial” BMJ, volume:297, 1998,  p.974
17  Μάρκος Σαρρής, Κοινωνιολογία της υγείας  και ποιότητα ζωής,  Κοινωνικές επιστήμες και υγεία, 
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 43-44
18 Μανωλάκου, Βιδάλης, Σχετικά με την τεχνητή παράταση της ζωής, 
http://www.bioethics.gr/media/pdf/reports/report_apl_gr.pdf,σελ. 7
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των οικείων τους και επικεντρώνεται στην πρόληψη και την απάλειψη των 

βασάνων τους μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, αντιμετώπισης και ελέγχου των  

συμπτωμάτων των πόνων των ασθενών.19

Αποτιμώντας, δηλαδή,  την έννοια της ποιότητας ζωής γίνεται αναφορά 

σε τρεις παραμέτρους, την σωματική, την ψυχική και την κοινωνική ευεξία που 

είναι πολύ σημαντική για την διαβίωση του ατόμου. Όσον αφορά την σωματική 

ευεξία, σχετίζεται με την εκτίμηση του ατόμου για την υγεία του και 

συνυπολογίζεται σε αυτή η νοσηρότητα, το άλγος και τα επίπεδα της σωματικής 

λειτουργίας. Όσον αφορά τη ψυχική ευεξία, μελετάται η ψυχοσυναισθηματική 

προσαρμοστικότητα του ατόμου σε σχέση με την αυτοεκτίμηση, το άγχος και 

την κατάθλιψη. Αναφορικά με την κοινωνική ευεξία, αποτελεί μια διάσταση που 

ουσιαστικά αντανακλά το επίπεδο ικανοποίησης του ίδιου ατόμου από τη ζωή 

του, την συμμετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις του με το οικείο περιβάλλον. 20

Η εφαρμοσμένη παρηγορητική φροντίδα πρέπει να είναι σύμφωνη και να 

σέβεται ορισμένες βασικές αρχές. Οι βασικότερες είναι ο σεβασμός της 

προσωπικότητας του εκάστοτε ασθενή και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των 

ασθενών, αρχές που ενισχύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικοδόμηση 

μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον άρρωστο. Κάθε άτομο οφείλει, εφόσον το 

επιθυμεί, να είναι πλήρως ενημερωμένος γνώστης της κατάστασης του, ώστε 

να είναι σε θέση να λαμβάνει εν γνώσει του αποφάσεις για το μέλλον του. Στον 

ασθενή  οι γιατροί οφείλουν  την αδιάκριτη πρόσβαση στις προσφερόμενες 

θεραπείες, καθώς και την άμεση συμμετοχή του, όταν είναι εφικτό στις 

αποφάσεις. 

1.7.Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρών και ασθενών

Μπορούμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό τα τέσσερα μοντέλα που 

διακρίνει η O’ Neill21 σχετικά με την ανασυγκρότηση της σχέσης ανάμεσα στο 

γιατρό και τον ασθενή. Το πρώτο είναι το παραδοσιακό μοντέλο εμπιστοσύνης 
                                                            
19Ο.π, σελ.4
20 Παναγιωτάκη Δαυίδ Καλλιόπη,  «Ποιότητα σε  ασθενείς καταληκτικού σταδίου, Ηθικά Διλήμματα στον 
πόνο και στην παρηγορητική ιατρική»,σελ.1 
21 O’ Neill, Onora, 2002,  Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge: Cambridge University Press, p.16-
28
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όπου οι σχέσεις ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό στηρίζονται στην 

εμπιστοσύνη, όμως, βασίζονται σε ασυμμετρία γνώσης και δύναμης μεταξύ 

τους. Στο δεύτερο μοντέλο, οι ασθενείς αντιμετωπίζονται ως καταναλωτές 

(consumers) και ως ίσοι σε σχέση με τους γιατρούς συμμετέχουν στην θεραπεία 

τους. Ακόμη, η θεραπεία δίνεται στους ασθενείς μόνο με την ενήμερη 

συγκατάθεσή τους και η ικανοποίησή τους αποτελεί σημαντική ένδειξη της 

επαγγελματικής  επάρκειας των ιατρών.22 Το τρίτο μοντέλο απαιτεί αλλαγές στις 

συνθήκες της ιατρικής πρακτικής και στους τρόπους διασφάλισης της θεραπείας 

μετά από ενήμερη συναίνεση. Ωστόσο,  η  αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης 

απέκτησε μεγάλη ισχύ από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται  έρευνες και  

πειράματα στα ανθρώπινα υποκείμενα  (κώδικας της Νυρεμβέργης 1947). 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο Κώδικας της Νυρεμβέργης προέκυψε 

μετά τη δίκη των γιατρών που συνεργάστηκαν με τους Ναζί  και κατέληξε στη 

διατύπωση δεσμευτικών αρχών για την διεξαγωγή της έρευνας μέσω 

πειραμάτων με ανθρώπινα υποκείμενα. Η δίκη, ωστόσο, έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στην αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στο σεβασμό της αυτονομίας 

και της ακεραιότητας του προσώπου καθώς επίσης διεύρυνε την ηθική 

προβληματική, σε σχέση με την επιστημονική έρευνα με πολιτικές και 

κοινωνικές διαστάσεις της πράξης με όρους, δηλαδή ευρύτερους από την 

επιχειρηματολογία της κλασικής ιατρικής ηθικής αλλά και τη δεοντολογία των 

ιατρικό-επιστημονικών κοινοτήτων.23 Το δικαστήριο διερευνώντας τα ηθικά όρια 

των ιατρικών πειραμάτων έθεσε δέκα βασικές αρχές που έμειναν γνωστές ως ο 

Κώδικας της Νυρεμβέργης, οι οποίες ουσιαστικά θέτουν τη βάση για τη 

συζήτηση πάνω στα επιτρεπτά όρια του πειραματισμού σε ανθρώπους, ένα 

πολύ σημαντικό θέμα της βιοηθικής. 24

                                                            
22 R.A.Hope and K.W.M. Fulford, “Medical Education: Patients, Principles, Practice Skills”, in R.Gillon, 
ed., Principles of Health Care Ethics, John Wiley &Sons , 1993 
23 Τσινόρεμα Σταυρούλα, 2006, «Η βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης. Η ηθική στην εποχή 
της βιοτεχνολογίας», Δευκαλίων, 24/2, Δεκ. Στιγμή, Αθήνα, σελ. 219

24 Γαλανάκης, Ε., 2005-2006,  «Εισαγωγή στην βιο-ιατρική ηθική» Σημειώσεις για το Μάθημα 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ.39
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Συνεχίζοντας, το τέταρτο μοντέλο  που αφορά τη σχέση γιατρού και 

ασθενή, παρέχει εκείνους τους λόγους έτσι ώστε οι  ασθενείς να εμπιστεύονται 

ακόμη και αν δεν γνωρίζουν προσωπικά τους γιατρούς τους και δεν 

καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες των κανόνων και των κωδικών που 

χρησιμοποιούν.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η σχέση γιατρού- ασθενούς είναι μία σχέση 

ανισότητας στην οποία ο γιατρός κατοχυρώνεται σε ισχυρότερη θέση απ’ ό, τι ο 

ασθενής του. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν γνώση 

περισσότερων πληροφοριών τόσο για την εκάστοτε ασθένεια και  την εξέλιξη 

της όσο και για την θεραπεία απ’ ό, τι ο ίδιος πάσχων. Ο ιατρός βρίσκεται  

απέναντι στον άρρωστο σε μια θέση ισχύος και υπεροχής. Ο ασθενής έχει 

ανάγκη από βοήθεια. Ο  ασθενής εφόσον  δεν γνωρίζει  την κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται αναμένει από τον γιατρό την ενημέρωσή του.25 Και σ’ αυτό το 

σημείο, όμως, όπως είναι φυσικό, ο γιατρός υπερτερεί σε σχέση με τον ασθενή 

καθώς ο γιατρός είναι εκείνος που θα αποφασίσει πότε, πώς και σε ποιο βαθμό 

θα ενημερώσει τον ασθενή. Ο γιατρός, ουσιαστικά, καθορίζει το βαθμό 

ενημέρωσης και επικοινωνίας και ίσως κάποιοι ισχυριστούν πως στον ασθενή 

οφείλουμε να πούμε την ολοκληρωμένη αλήθεια και όχι ένα μέρος της μόνο. 

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι κάθε περιστατικό θεωρείται 

μοναδικό, και γι’ αυτό τον λόγο ο γιατρός πρέπει να κρίνει κατά πόσο η 

αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας ωφελεί σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της 

πορείας του ασθενούς. Ο ασθενής χρειάζεται πληροφορίες προκειμένου να μην 

οδηγηθεί σε  μη πραγματικές υποθέσεις για την υγεία του. 

1.8.Οικογενειακό περιβάλλον

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο οικογενειακός περίγυρος του ασθενούς, ο 

οποίος συμβάλλει στην ψυχολογική αποφόρτιση και την ενίσχυση του 

ασθενούς. Το συγγενικό περιβάλλον προσφέρει, ουσιαστικά, υπηρεσίες 

παρηγορητικής φροντίδας, καθώς είναι εκείνο που φροντίζει κατά κύριο λόγο 

                                                            
25 Μάρκος Σαρρής, Κοινωνιολογία της υγείας  και ποιότητα ζωής,  Κοινωνικές επιστήμες και υγεία, 
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ.240
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τον ασθενή. Επίσης, μπορεί να κληθεί να λάβει αποφάσεις που αφορούν  την 

εξέλιξη της υγείας του ασθενούς τους. Η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς  

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της υγείας του ασθενούς.  Στις 

κοινωνίες όπως τις ελληνικές,  όπου ο θεσμός της οικογένειας  είναι πολύ 

ισχυρός, υπάρχει η τάση από το συγγενικό περιβάλλον να «προστατεύεται» ο 

ασθενής από τα  κακά νέα που αφορούν την κατάσταση της υγείας του. Ως 

γνωστόν, τα σοβαρά προβλήματα του κάθε μέλους τα χειρίζεται η οικογένεια και 

αυτό  σημαίνει ότι η ασθένεια δεν αφορά μόνο το  άτομο αλλά ολόκληρη την 

οικογένεια, η οποία  αντιδρά ως σύνολο, προσφέροντας υποστήριξη στο 

ευάλωτο μέλος της οικογένειας. 26

1.9. Απόκρυψη ή μη της αλήθειας

Όσον αφορά  την απόκρυψη ή μη της αλήθειας γίνεται κατανοητό ότι,  

όταν το προσωπικό της μονάδας είναι ανειλικρινές,  τότε και η σχέση ανάμεσα 

στον ασθενή και τον γιατρό είναι αβέβαιη. Η αλήθεια αποτελεί ουσιαστική αξία, 

καθώς χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των ασθενών και την επικείμενη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξέλιξη της ασθένειας τους. Γενικότερα, η 

σχέση ασθενούς – ιατρού πρέπει να στηρίζεται  στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

ειλικρίνεια. Βέβαια εδώ τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα, πρέπει να λέμε στον 

ασθενή όλη την αλήθεια ή να αποκρύπτουμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες? 

Η αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί να έχει συνέπειες που να προκαλέσουν 

άγχος και ψυχολογικό βάρος στους ασθενείς. Η ενημέρωση, δηλαδή, τείνει να 

τραυματίσει ψυχολογικά τόσο τον ασθενή όσο και το συγγενικό του περιβάλλον. 

Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν να πιστέψουν στην 

εγκυρότητα των άσχημων νέων που τους ανακοινώνονται με αποτέλεσμα η 

άρνηση της πραγματικής κατάστασης να έχει συνέπειες στην εξέλιξη της 

ασθένειας του. Η έλλειψη συνεργασίας με τους γιατρούς αποτελεί μία σημαντική 

επίπτωση για το μέλλον του ασθενούς.

Αυτό λοιπόν που  διερωτόμαστε έντονα είναι  αν θα πρέπει να λέμε στον 

ασθενή όλη την αλήθεια της κατάστασης του ή μέρος αυτής. Βέβαια, θα ήταν 

                                                            
26 Ιωαννίδου, Γαλανάκης, Ο πρόσφατος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, η ενημέρωση του ασθενούς με 
κακοήθεια και η εμπλοκή της ελληνικής οικογένειας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, 25(2), σελ.224
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καλύτερο οι γιατροί να φανερώνουν στον ασθενή τόση αλήθεια όση ο ασθενής 

μπορέσει να ικανοποιηθεί και συνεπώς να συνεργαστεί με το ιατρικό 

προσωπικό. Κατά κύριο λόγο, ο ασθενής είναι το σημαντικότερο πρόσωπο, 

εκείνο δηλαδή που κατευθύνει την όλη συζήτηση  με τους γιατρούς. Ο γιατρός 

ενημερώνει,  απαντά στις ερωτήσεις  και λύνει τις τυχόν απορίες που έχει ο 

ασθενής. Επομένως, έτσι ο ασθενής αποκτά τόσες πληροφορίες όσες εκείνος 

επιθυμεί να αποκομίσει από το ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, τα τελευταία 30  

χρόνια η τακτική ενημέρωση άλλαξε, από την «προστατευτική» απόκρυψη στην 

πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας στο ασθενή. Η αλλαγή αυτή είναι απόρροια του 

σεβασμού της αρχής της αυτονομίας και είναι πιο έντονη στη βόρεια Αμερική 

και τη βορειοδυτική Ευρώπη. Σε πολλές χώρες, και στην Ελλάδα, η απόκρυψη 

της αλήθειας από τον ασθενή με κακοήθειες εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 

πρακτική. 27 Σε έρευνα που διεξήχθη στο Αρεταίειο νοσοκομείο αναφορικά με 

τις απόψεις των συγγενών που έχουν ασθενείς καρκινοπαθείς,  το 23% 

θεωρούν ότι πρέπει να μαθαίνει ο ασθενής τη διάγνωση και την πρόγνωση της 

ασθένειας του. 28

Σύμφωνα με τον νέο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, γίνεται σαφής 

αναφορά στο γεγονός ότι ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται πλήρως με μόνη 

εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο ίδιος επιλέγει να μην ενημερωθεί ή δεν 

είναι ικανός να έχει αντίληψη και δεν είναι σε θέση να συναινέσει.29

                                                            
27 Ιωαννίδου, Γαλανάκης, Ο πρόσφατος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, η ενημέρωση του ασθενούς με 
κακοήθεια και η εμπλοκή της ελληνικής οικογένειας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, 25(2), σελ.224
28 Mystakidou  K, Tsilika E, Katsouda E, Vlachos L. Patterns and Barriers in information disclosure 
between health care professionals and relatives with cancer patients in Greek society, Eur J Cancer Care 
2005, 14:175-181
29 Νόμος 3418, Φ.Ε.Κ Α΄ 287/28-11’2005
  Άρθρο 11 (υποχρέωση ενημέρωσης):
1.Ο ιατρός έχει γενικά καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. Οφείλει να ενημερώνει πλήρως και 
κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα 
αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή 
επιπλοκές από την εκτέλεση της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και τον πιθανό χρόνο 
αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών 
και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασης του και να προχωρεί ανάλογα στη λήψη 
αποφάσεων. 
2.Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων, τα οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει αποκλειστικά άλλο ή άλλα 
πρόσωπα, που ο ίδιος θα υποδείξει, για την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα 
αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες ή και τους κινδύνους από την εκτέλεση 
της, καθώς και το βαθμό πιθανολόγησης τους.
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της συγκατάθεσης του ασθενούς 

στην παροχή ιατρικής φροντίδας υιοθετήθηκε ως προϋπόθεση για κάθε ιατρική 

παρέμβαση στον ασθενή και αυτό γιατί πρέπει να  διασφαλιστεί ο σεβασμός της 

αυτονομίας του ασθενούς. Η έννοια της συγκατάθεσης αφορά, ουσιαστικά, το 

αναγνωρισμένο δικαίωμα του εκάστοτε ασθενούς μετά από την πλήρη 

ενημέρωση του και πληροφόρηση από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να 

συναινεί, να συγκατατίθεται δηλαδή ή να αρνείται να συγκατατεθεί σχετικά με 

την ιατρική ή μη παρέμβαση που αφορά τον ίδιο. Ο ασθενής δηλαδή μπορεί να 

αποφασίζει ο ίδιος  και να καθορίζει όπως αυτός πιστεύει και θεωρεί την πορεία 

της ίδιας του της ζωής30. Όμως αυτονομία σημαίνει απλώς να μπορείς να 

αποφασίζεις ό, τι θέλεις;

1.10. Ηθικά  διλήμματα

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν κάποια σημαντικά διλήμματα που 

εγείρονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον σε σχέση με τους γιατρούς, τους 

ασθενείς και τους συγγενείς. 

Οι ασθενείς τελικού σταδίου έχουν ανάγκη από σεβασμό, συνεχή 

φροντίδα από το εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών 

ηρεμίας και ασφάλειας. Η αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν η εξάλειψη του 

πόνου αποτελεί προτεραιότητα στην καθημερινή πρακτική. Ο γιατρός 

αγωνίζεται με θεραπείες με σκοπό να παραταθεί η ζωή των αρρώστων, συχνά 
                                                                                                                                                                                  
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται κατά την ενημέρωση που αφορά σε ειδικές επεμβάσεις, 
όπως μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή 
αποκατάστασης φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές επεμβάσεις.
4.Αν τα πρόσωπα δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός 
τα ενημερώνει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Ενημερώνει επίσης τα τρίτα πρόσωπα, που έχουν την 
εξουσία να συναινέσουν για την εκτέλεση της πράξης αυτής , κατά τις διακρίσεις του επόμενου άρθρου.  
Άρθρο 12 (συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς) 
1.Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς
Στις λοιπές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το άτομο δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για 
την εκτέλεση της ιατρικής δίνεται από το δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει οριστεί. Αν δεν 
υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίνεται από τους οικείους του ασθενούς. Σε κάθε 
περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, τη σύμπραξη και 
τη συνεργασία  του ασθενούς και, ιδίως, εκείνου του ασθενούς που κατανοεί την κατάσταση της υγείας 
του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κινδύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της πράξης 
αυτής. 
30Μαρκεζίνη Αικατερίνη, 2002, «Η έννοια της συγκατάθεσης ως έκφρασης αυτονομίας του ασθενούς», 
Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, Επιστήμη και κοινωνία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Τεύχος 
8-9, σελ.64
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για βραχείες περιόδους, έχει υπόψη ότι η αξία της ζωής δε μετριέται με το 

πόσες μέρες μένουν να ζήσουν αλλά με την ποιότητα των ημερών. 

Το ιατρικό λειτούργημα δεσμεύεται από μια δεοντολογία-ηθική που 

υπαγορεύει κανόνες συμπεριφοράς, υποχρεώσεις και ηθικά καθήκοντα με μια 

φιλοσοφία εντιμότητας,  ευθύτητας  και δικαιοσύνης.  Επίσης, ο γιατρός 

γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των βιολογικών και ιατρικών επιστημών. Πρέπει να 

προβλέπει σε συνεχή αναπροσαρμογή των γνώσεων. Οφείλει να προωθεί

καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε νέες μέθοδοι να εφαρμόζονται για 

όφελος των ασθενών του. 

Ωστόσο, η αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί διεπιστημονική 

συνεργασία, υψηλό επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας και οργανωτικής επάρκειας. 

Οι ιδιαιτερότητες της νόσου και οι ραγδαίες εξελίξεις στην έρευνα και τη 

θεραπευτική αντιμετώπιση δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση. 

Ο γιατρός, όταν νοσηλεύει καρκινοπαθείς, αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα 

που έχουν άμεση σχέση με τις θεραπευτικές εφαρμογές. Σε ένα αρχικό στάδιο, 

ο γιατρός είθισται να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις με κριτήριο την καλύτερη 

δυνατή ποιότητα ζωής του ασθενή όταν πρόκειται για   την ιατρική αγωγή που 

θα ακολουθηθεί. Ποια είναι εκείνη η αγωγή που θα φέρει το δυνατότερο δυνατό 

τα βέλτιστα αποτελέσματα; 

Ακόμη,  ένα βασικό θέμα είναι η δυσκολία να πείσει τον ασθενή για την 

έκβαση της ιατρικής αγωγής. Όταν ο ασθενής αρνείται να συνεργαστεί,  πώς ο  

γιατρός θα καταφέρει να τον πείσει εν τέλει; Αντιμετωπίζει ένα δίλημμα 

σημαντικό που μοναδικός σκοπός του είναι το συμφέρον του ασθενούς και η 

εφαρμογή θεραπειών που θα φέρουν αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο γιατρός, 

όμως από την άλλη, δεν πρέπει να σεβαστεί την αυτονομία του ασθενή, ο 

οποίος επιθυμεί να μην ακολουθήσει την ιατρική αγωγή που του προτείνεται;

       Όπως προαναφέραμε, σημαντική ηθική απόφαση αποτελεί το γεγονός 

σχετικά με το  αν θα πρέπει ο  γιατρός να πει όλη την αλήθεια στον ασθενή 

σχετικά με την ασθένεια του. Ποια είναι τα όρια αλήθειας που πρέπει να τηρήσει 

ο γιατρός; 
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Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ασθενής επιθυμεί να λάβει 

εξιτήριο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ιατρική του αγωγή. Ο γιατρός βρίσκεται σε 

δίλημμα καθώς  εάν αφήσει τον ασθενή να εξέλθει από το νοσοκομείο, αυτό 

μπορεί να φέρει αναπόφευκτα αποτελέσματα για την πορεία της υγείας του. 

Πρέπει ο γιατρός να σεβαστεί την απόφαση του ασθενή;

Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς που νοσηλεύονται λαμβάνουν ηθικές 

αποφάσεις καθώς υπάρχουν φορές που ενώ έχουν ενημερωθεί από το ιατρικό  

και νοσηλευτικό προσωπικό για την ιατρική αγωγή που πρόκειται να 

ακολουθηθεί αρνούνται να την  λάβουν. Γιατί  επιλέγουν μια τέτοια έκβαση; 

Mήπως  επειδή θέλουν να διατηρήσουν μία αξιοπρεπή στάση μέχρι να επέλθει 

το τέλος, μη υποβάλλοντας τον εαυτό τους σε  μια τέτοια δοκιμασία; Επίσης, 

πολλοί είναι εκείνοι οι ασθενείς, οι οποίοι δε θέλουν να πληροφορηθούν για τη 

πορεία της ασθένειας τους.  Ακόμη, οι ασθενείς είναι εκείνοι που ζητούν από 

τους γιατρούς να μην ενημερώσουν  το συγγενικό περιβάλλον. Μήπως επειδή 

δε θέλουν να τους φορτίσουν ψυχολογικά;  Όμως οι συγγενείς και εκείνοι  με τη 

σειρά τους, σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής είναι ανήμπορος, όπως 

προείπαμε, λαμβάνουν αποφάσεις  για τον ίδιο, τόσο όσον αφορά για την 

ιατρική αγωγή  όσο και για το πότε μπορούν να  ζητήσουν εξιτήριο, 

επιδιώκοντας πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. 

Αυτά είναι μερικά από τα ηθικά διλήμματα που εγείρονται στο 

νοσοκομειακό περιβάλλον σε σχέση πάντα με τον ασθενή, τους γιατρούς και 

τους συγγενείς,  που θα  απαντηθούν  εκτενέστερα στις παρακάτω σελίδες. 

Αυτά τα διλήμματα είθισται να τα  επιλύουμε με  βάση τρεις θεμελιώδεις  

βιοηθικές αρχές, την αυτονομία, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής.  

Πρέπει, όμως, να  θεωρούμε  βασικά ηθικά κριτήρια  αυτές τις αρχές για την 

επίλυση τέτοιων ζητημάτων; 
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Κεφάλαιο 2

2.1. Θεμελίωση ηθικών αρχών που διέπουν αποφάσεις γύρω από ασθενείς 

τελικού σταδίου

Οι ηθικές αρχές που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το κεφάλαιο είναι  η 

αυτονομία, η αξιοπρέπεια και η ποιότητα ζωής που αφορούν άμεσα τους 

ασθενείς που βρίσκονται σε καταληκτικό στάδιο. Ορισμένοι θεωρητικοί 

υποστηρίζουν ότι η  αυτονομία και η αξιοπρέπεια είναι δύο θεμελιώδεις αρχές 

που συγκρούονται μεταξύ τους. Αυτό που θα υποστηρίξω στο κεφάλαιο αυτό 

δεν είναι μόνο ότι οι έννοιες αυτές είναι συμβατές μεταξύ τους αλλά επίσης 

συμπληρώνουν η μία την άλλη. 

Στην σύγχρονη ηθική φιλοσοφία,  η έννοια της αυτονομίας συμβαδίζει με 

την ελευθερία της βούλησης, την ακεραιότητα, την ατομικότητα, την 

ανεξαρτησία, τον κριτικό αναστοχασμό, την ελευθερία από τις υποχρεώσεις, την 

απουσία εξωτερικών πιέσεων, την αυτογνωσία. Επίσης, συμβαδίζει με 

χαρακτηριστικά όπως η γνώση του προσωπικού συμφέροντος, η 

αυτοβεβαίωση.31  Αυτό, λοιπόν, που θα αναδείξω είναι ότι η αυτονομία είναι 

όρος πράξης και όχι εμπειρικός προσδιορισμός. Η αυτονομία συστήνει μία 

δέσμευση ως προς το ποιοι κανόνες της πράξης μπορούν να επιλεγούν από 

όλα τα πρόσωπα.  Ο ηθικά δρών είναι αυτόνομος επειδή έχει την ικανότητα να 

«νομοθετεί» αλλά και να δεσμεύεται ο ίδιος από τον καθολικό νόμο. 

Η αυτονομία δεν είναι απλώς να αποφασίζουμε ό, τι θέλουμε. Η 

αυτονομία είναι κάτι παραπάνω. Είναι μία ηθική αρχή, είναι θέμα πράξης 

σύμφωνα με αρχές υποχρέωσης.  Αποτελεί το πρωταρχικό αξίωμα της 

ηθικότητας.  

Η έννοια της αυτονομίας στην καντιανή ηθική φιλοσοφία αφορά την 

αυτονομία του λόγου, την αυτονομία της ηθικής, την αυτονομία των αρχών και 

την αυτονομία του βούλεσθαι.  Η αυτονομία32  δεν είναι κάτι που κάποια άτομα 

έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό και  άλλα  έχουν σε μικρότερο βαθμό και δεν 

                                                            
31 Dworkin, The theory of practice and practice of autonomy ,  Cambridge: Cambridge University Press, 
1988, σελ. 6
32 O’ Neill, Onora, 2002,  Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge: Cambridge University Press 
p.83-84
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μπορεί να εξισωθεί σε μια διακριτή μορφή προσωπικής ανεξαρτησίας ή 

αυτοέκφρασης  πόσο μάλλον με το  να πράττει σύμφωνα με κάποιο μάλλον, 

παρά με κάποιο άλλο είδος προτιμήσεων. Η καντιανή αυτονομία εκδηλώνεται 

σε μια ζωή στην οποία εκπληρώνονται τα καθήκοντα, στην οποία υπάρχει 

σεβασμός για τους άλλους και τα δικαιώματα τους, παρά σε μια ζωή 

απελευθερωμένη από όλους τους δεσμούς. Και κατ’ επέκταση, το καθήκον είναι 

η αναγκαιότητα μιας πράξης που προκύπτει από σεβασμό για τον ηθικό νόμο. 

Όσον αφορά το αποτέλεσμα της πράξης που προτίθεμαι να κάνω, μπορώ να 

έχω μία ροπή αλλά ποτέ σεβασμό επειδή ακριβώς αυτό είναι αποτέλεσμα και 

όχι ενέργεια της θέλησης.33 Η αυτονομία, δηλαδή,  δεν είναι σχεσιακή, 

συσχετιστική δε φέρει διαβαθμίσεις, δεν είναι μια μορφή αυτοέκφρασης. Είναι 

ένα θέμα πράξης σύμφωνα με ορισμένα είδη αρχών και συγκεκριμένα με αρχές 

υποχρέωσης. 34

Ο άνθρωπος ως έλλογο ον ανήκει στο βασίλειο της ελευθερίας  σε μια 

φύση που είναι υποταγμένη στη βούληση του. Το έλλογο ον ως διανοητική 

ουσία συγκαταλέγεται στον νοητό κόσμο και ως ποιητική αιτία που ανήκει σ΄ 

αυτόν τον νοητό κόσμο, ονομάζει την αιτιότητα του θέληση. Για να συλλάβουμε 

την έννοια της αγαθής βούλησης δεν αρκεί να προσδιορίσουμε την έννοια της 

καλής βούλησης, δεν αρκεί να προσδιορίσουμε μόνο τους νόμους ή τον νόμο 

που κατά την παράσταση του υποχρεώνεται αυτή η βούληση να ενεργήσει αλλά 

πρέπει ταυτόχρονα να διασαφηνίσουμε και τους σκοπούς ή τον σκοπό  που 

θέτει  μια τέτοια βούληση. Υπάρχουν σκοποί που προέρχονται από 

υποκειμενικά κριτήρια και σ’ αυτά  δεν μπορούν να στηριχθούν έγκυρες γενικές 

για όλα τα έλλογα όντα, άρα για κάθε βούληση αναγκαίες αρχές, δηλαδή 

πρακτικούς νόμους.  

Η αυτονομία της βούλησης συνιστά  την ανώτατη αρχή της ηθικότητας 

και αποτελεί την ιδιότητα της βούλησης να είναι νόμος για τον εαυτό της, 

ανεξάρτητα από όλα τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων της. Ο νόμος που η 

βούληση δίνει στον εαυτό της δεν είναι άλλος από τον ηθικό νόμο, που στην 

περίπτωση των έλλογων μεν αλλά περατών όντων, όπως είμαστε εμείς οι 

                                                            
33 Immanuel Καντ, «Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών», σελ.43
34 O’ Neill, Onora, 2002,  Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge: Cambridge University Press, 
p.84
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άνθρωποι, παίρνει τη μορφή μιας προστακτικής, της κατηγορικής προστακτικής, 

η οποία αποτελεί και το κριτήριο της ηθικότητας των πράξεών μας. Εκτός από 

το κριτήριο της ηθικότητας, η έννοια της αυτονομίας περιλαμβάνει και ένα 

δυναμικό στοιχείο της βούλησης, δηλαδή το απαραίτητο κίνητρο ή ελατήριο 

προς ηθικές πράξεις, που ταυτίζεται με το συναίσθημα του σεβασμού για τον 

ηθικό νόμο.

Ο κατηγορικός προσταγμός προστάζει μια πράξη, η οποία υφίσταται 

χωρίς όρους, όχι ως μέσο που θα μας φέρει στην επίτευξη κάποιου σκοπού 

αλλά γιατί αυτή η πράξη μπορεί να παρασταθεί σαν καθεαυτή αγαθή επομένως 

σαν αναγκαίο μέσο σε μια βούληση που καθεαυτή είναι σύμφωνη με το λόγο. Η 

κατηγορική προστακτική δεν υποθέτει ως όρο καμία πρόθεση,  δεν αναφέρεται 

στην ύλη της πράξης αλλά στην μορφή και στην αρχή από την οποία η ίδια 

έπεται. Το μόνο που περιέχει αυτή η αρχή είναι η καθολικότητα ενός νόμου 

αντικειμενικού με τον οπoίο πρέπει να συμφωνεί ο υποκειμενικός κανόνας της 

πράξης και η συμφωνία υποκειμενικού κανόνα και αντικειμενικού νόμου να 

παρουσιάζεται ως αναγκαία. Έτσι, καταλήγουμε στην κατηγορική προσταγή: 

«πράττε μόνο σύμφωνα με έναν κανόνα τέτοιο που να μπορείς ταυτόχρονα  να 

θέλεις ο κανόνας αυτός να γίνει καθολικός νόμος».35

Η κατηγορική προσταγή αποτελεί μία συνθετική  πρόταση γιατί δένει με 

το υποκείμενο ένα κατηγορούμενο που δεν περιέχεται μέσα στην έννοια του. Με 

οποιοδήποτε τρόπο και αν αναλύσουμε την ιδέα μιας βούλησης που κατ’ 

ανάγκη επηρεάζεται από επιθυμίες και κλίσεις, δεν μπορούμε να συναγάγουμε 

την ιδέα της καθαρής βούλησης   ενός έλλογου όντος, ούτε μέσα στην ιδέα της 

αγαθής βούλησης περιέχεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί αναλυτικά να 

αναχθεί από αυτήν η ιδέα μιας καθολικής νομοθεσίας. Άρα, είναι πρόταση 

συνθετική και μάλιστα  a priori  δηλαδή δεν προέρχονται από κανένα είδος 

εμπειρίας, αλλά μέσα από τον ίδιο το Λόγο.  Πώς είναι όμως δυνατές τέτοιου 

είδους συνθετικές προτάσεις; Τέτοιες συνθετικές προτάσεις είναι δυνατές όταν 

οι δύο όροι που τις αποτελούν έρχονται σε συνάφεια ο ένας με τον άλλο εξαιτίας 

του συνδέσμου τους με ένα τρίτο όρο, ο οποίος είναι κοινός και στους δύο. 

Αυτόν τον τρίτο όρο τον προμηθεύει η θετική έννοια της ελευθερίας. Ελευθερία 

                                                            
35 Immanuel Καντ, «Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, σελ.71 
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κατά την αρνητική έννοια είναι η ιδιότητα μιας αιτιότητας να ενεργεί ανεξάρτητα 

από ξένες καθοριστικές αιτίες, ατομικές αισθητικές κλίσεις και συγκυριακούς 

καθορισμούς. 

Από αυτήν την αρνητική έννοια της ελευθερίας απορρέει μια θετική 

έννοια της ελευθερίας. Μαζί με την έννοια της αιτιότητας είναι συνυφασμένη η 

έννοια των νόμων, σύμφωνα με τους οποίους διαμέσω ενός πράγματος που 

ονομάζουμε αιτία, τίθεται κατ’ ανάγκη ένα άλλο δηλαδή το αποτέλεσμα. Έτσι, 

λοιπόν, και η ελευθερία σαν αιτιότητα δεν μπορεί να είναι κάτι εντελώς άνομο, 

αλλά πρέπει να διέπεται από νόμους αμετάβλητους. Αφού όμως η φυσική 

αναγκαιότητα που είναι το αντίθετο της ελευθερίας  αποτελεί μια ετερονομία, η 

ελευθερία δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά η αυτονομία δηλαδή η ιδιότητα 

μιας βούλησης να είναι η ίδια νόμος για τον εαυτό της.36  

Η  πρόταση « η βούληση είναι σε όλες τις πράξεις της νόμος για τον 

εαυτό της»  εκφράζει την αρχή ότι πρέπει να ενεργούμε μόνο σύμφωνα με τον 

κανόνα που μπορεί να έχει κύρος ως γενικός νόμος (αρχή της 

καθολικευσιμότητας). Αλλά αυτή ακριβώς είναι και η διατύπωση της 

κατηγορικής προστακτικής που αναφέραμε παραπάνω και η αρχή της 

ηθικότητας. Ελεύθερη, λοιπόν, βούληση και βούληση κάτω από τους ηθικούς 

νόμους είναι ένα και το αυτό.37 Η ελευθερία και η ηθικότητα ταυτίζονται μέσω 

της αυτονομίας. Η αυτονομία είναι κύριο γνώρισμα τόσο στην ελευθερία όσο και 

στην ηθικότητα καθώς χωρίς την αυτονομία ούτε η ελευθερία μπορεί να νοηθεί 

ούτε η ηθικότητα. Ελεύθερη είναι η αυτονομούμενη βούληση και η ηθικότητα δεν 

προστάζει τίποτα άλλο στη βούληση μας παρά να ενεργεί σύμφωνα με τον 

κανόνα  έχοντας το κύρος του νόμου.  Η αυτονομία, δηλαδή, είναι η ελευθερία 

που είναι σύμφωνη με τον ηθικό νόμο. 

Η ελευθερία δεν αποδεικνύεται εμπειρικά, δηλαδή από την παρατήρηση 

της ανθρώπινης φύσης. Ελεύθερη θεωρούμε τη βούληση επειδή ελευθερία 

υπάρχει κατ’ ανάγκη σε κάθε έλλογο ον γιατί το έλλογο ον είναι προικισμένο με 

τον πρακτικό λόγο, δηλαδή με βούληση που έχει δική της αιτιότητα απέναντι 

στα υποκείμενα άρα ελευθερία. Άρα, η ελευθερία δεν αποδεικνύεται αλλά 

                                                            
36 Immanuel Καντ, «Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, σελ106
37 Immanuel Kant, «Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών»,  σελ.107



28

πρέπει να προϋποτίθεται μέσα σε κάθε έλλογο ον , άρα, και στη βούληση του 

ανθρώπου ως έλλογου όντος. Με αυτόν τον τρόπο έχει αναχθεί ο ηθικός νόμος 

δηλαδή η αρχή της αυτονομίας της βούλησης στην ιδέα της ελευθερίας.  

Επομένως, η έννοια της ελευθερίας είναι ταυτόσημη με την αυτονομία 

καθώς κάθε έλλογο ον αυτονομείται χάρη στην ιδέα ότι είναι ελεύθερο και αυτή 

η ιδέα πρέπει πάντα να αποτελεί προϋπόθεση αλλιώς η ηθικότητα χάνει τη 

σημασία  της. Ο ηθικά δρών είναι αυτόνομος εξαιτίας της ικανότητας του να 

δεσμεύεται από τον καθολικό νόμο, θέτει δηλαδή εκείνους τους νόμους που τον 

δεσμεύουν.38   Αποτελεί πηγή της ηθικής υποχρέωσης του ηθικά δρώντος να 

υποχρεώνει τον εαυτό του απέναντι στον ηθικό νόμο.  

Το να είναι ένα άτομο αυτόνομο σημαίνει ότι δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μέσο για την επίτευξη κάποιου σκοπού αλλά πάντα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως σκοπός. Αποτελεί μέρος του αιτήματος του σεβασμού 

της αυτονομίας να αντιμετωπίζονται τα άτομα ως πρόσωπα δείχνοντας 

σεβασμό όχι μόνο στην  ανθρώπινη υπόσταση των δρώντων αλλά και στην 

ανθρώπινη ιδιαιτερότητα τους. Τα έλλογα όντα είναι εκείνα που ονομάζονται 

πρόσωπα ενώ τα άλλα που μόνο ως μέσα έχουν σχετική αξία λέγονται 

πράγματα.  Έτσι, αντιμετωπίζοντας τα άτομα ως πρόσωπα, σημαίνει ότι τα 

αντιμετωπίζουμε έτσι ώστε να μπορούν να είναι αυτόνομοι  και να ζουν τη ζωή 

τους μέσα από την υπεύθυνη ηθική πράξη.39

Λαμβάνοντας υπόψη την θεμελιώδη αρχή της αυτονομίας, τείνουμε να 

δώσουμε έμφαση σε μια ακόμη έννοια που είναι έντονα συνυφασμένη με την 

αυτονομία, την έννοια της ενήμερης συγκατάθεσης. Γενικότερα, η ενήμερη 

συγκατάθεση αφορά θέματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την λήψη 

αποφάσεων. Είναι αναμφισβήτητο ότι, προκειμένου να γίνει κάποια παρέμβαση 

στον άνθρωπο  είτε για θεραπευτικούς είτε για ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει 

να υπάρχει η συγκεκριμένη προσωπική του συγκατάθεση και θα  πρέπει, χωρίς 

αμφιβολία, να εμποδίζονται εκείνες οι πράξεις που τον εξαναγκάζουν με όλα τα 

μέσα.

                                                            
38 Τσινόρεμα Σταυρούλα, 2006, «Η βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης. Η ηθική στην εποχή 
της βιοτεχνολογίας», Δευκαλίων, 24/2, Δεκ. Στιγμή, Αθήνα, σελ. 237
39 Ο.π, 238
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Το θεωρητικό πλαίσιο, λοιπόν, της ενήμερης συγκατάθεσης40  που 

θεμελιώνει την έννοια της συγκατάθεσης αφορά εκείνο το αναγνωρισμένο 

δικαίωμα του ασθενούς να συγκατατίθεται ή να αρνείται να συγκατατεθεί, με 

προστασία κάθε εξαναγκαστικής ενέργειας, ύστερα από ουσιαστική 

πληροφόρηση όσον αφορά τις ιατρικές ενέργειες- παρεμβάσεις αφορά τον ίδιο 

ώστε να αποφασίσει και να καθορίσει ο ίδιος την πορεία της ζωής του. Έτσι, 

λοιπόν, η έννοια της ενήμερης συγκατάθεσης, μετά από σχετική πληροφόρηση, 

καθιερώνεται στην ιατρική πρακτική στο πλαίσιο που η αρχή του σεβασμού της 

αυτονομίας του ασθενούς αποτελεί το κεντρικό αξίωμα στο χώρο της ιατρικής 

φροντίδας. 

Προϋποτίθεται, δηλαδή, η ικανότητα (competence) του ασθενούς να 

σχηματίσει μια απόφαση, τόσο γενικώς, όσο και στην ειδική περίπτωση. Η 

ικανότητα αυτή αλλάζει από άτομο σε άτομο, στο ίδιο άτομο από ηλικία σε 

ηλικία, και στο ίδιο άτομο ανάλογα με την περίπτωση. Η εκτίμηση της 

ικανότητας μπορεί να είναι περίπλοκη και γι’ αυτό το λόγο έχουν προταθεί τρία  

κριτήρια: α)η εκφορά απόφασης, δηλαδή η ικανότητα επιλογής  ανάμεσα σε 

εναλλακτικές λύσεις, β)η ικανότητα αιτιολόγησης της επιλογής, δηλαδή 

σχηματισμού επιχειρημάτων και γ)η λογικότητα της επιλογής – δεν αρκεί 

κάποιος να αποφασίζει αιτιολογημένα αλλά να πρόκειται και για μια εύλογη 

επιλογή.41  

Όσον αφορά, λοιπόν, την έννοια της συγκατάθεσης, η οποία  ως έννοια 

δεν αναφέρεται στον ιπποκρατικό όρκο, αποδυναμώνει  τον ρόλο του γιατρού 

σχετικά με την ιατρική απόφαση  που ως τότε ήταν  εκείνος που  καθόριζε και 

αποφάσιζε για το καλό και το συμφέρον του ασθενούς42. 

                                                            
40 Μαρκεζίνη Αικατερίνη, 2002, «Η έννοια της συγκατάθεσης ως έκφρασης αυτονομίας του ασθενούς», 
Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, Επιστήμη και κοινωνία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Τεύχος 
8-9,  σελ. 64
41 Γαλανάκης, Ε., 2005-2006,  «Εισαγωγή στην βιο-ιατρική ηθική» Σημειώσεις για το Μάθημα 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ.14

42 Μαρκεζίνη Αικατερίνη, 2002, «Η έννοια της συγκατάθεσης ως έκφρασης αυτονομίας του ασθενούς», 
Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, Επιστήμη και κοινωνία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Τεύχος 
8-9, σελ.64
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Το ιατρικό καλό του κάθε ασθενούς συνίσταται από πολλούς παράγοντες 

που πρέπει  να συνεκτιμηθούν, όπως η διατήρηση της ζωής, η απαλλαγή από 

τον πόνο, η θεραπεία της ασθένειας και η προαγωγή της γενικής υγείας. Στις 

αποφάσεις που πρόκειται να πάρει ο ασθενής, πρέπει να ζυγιστούν και οι 

προσωπικές αξίες και τα ενδιαφέροντα του. Η ποιότητα ζωής, καθώς και  η 

δυνατότητα του ασθενούς για μια ζωή παραγωγική, παίζουν εξέχοντα ρόλο, 

καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ως το σημαντικότερο στοιχείο από 

το ιατρικό καλό.

Η ρητή συγκατάθεση αφορά τον λογικά ικανό ασθενή που είναι σε θέση  

να εκφράσει την  επιθυμία του.  Εκφράζοντας  την προσωπική του αυτονομία, ο  

ίδιος ο ασθενής μπορεί να αποφασίσει για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων που 

υποστηρίζουν τις κατεξοχήν λειτουργίες του οργανισμού του εφόσον έχει εκ των 

προτέρων  ενημερωθεί  με τον πιο κατάλληλο τρόπο, όντας  ικανός να εκφράσει 

την ελεύθερη βούληση.43  

Όσον αφορά  τον ασθενή που δεν  μπορεί να χαρακτηριστεί ως  λογικά 

ικανός, τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη τι θα επιθυμούσε αν ήταν λογικά ικανός, 

δηλαδή τι επιθυμούσε να πράξει κατά το παρελθόν.  Ο σεβασμός της 

αυτονομίας του ασθενούς αφορά  την εκφρασμένη επιθυμία του ασθενούς στο 

παρελθόν όπως συνιστούν τα living wills, δηλαδή οι προφορικές ή γραπτές 

οδηγίες ενός προσώπου που αναφέρονται σε πιθανές μελλοντικές ιατρικές 

πράξεις. Επιπροσθέτως, οι οδηγίες αυτές διατυπώνονται εκ των προτέρων, 

προκειμένου να καλύψουν την περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο 

μελλοντικά θα στερηθεί την ικανότητα έκφρασης της βούλησής του. Επομένως, 

του επιτρέπουν να εκφράσει τις προσωπικές του αξίες και επιθυμίες, να 

παρεμποδίσει ανεπιθύμητες ή επιβαρυντικές, κατά τη γνώμη του, θεραπείες ή, 

ακόμη, να ορίσει ένα τρίτο πρόσωπο ως εκπρόσωπό του κατά την διαδικασία 

λήψης ιατρικών αποφάσεων.44  

    Οι προφορικές ή γραπτές αυτές οδηγίες αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση 

του Οβιέδο (άρθρο 9). Εμφανίζονται ως ειδική περίπτωση στο κεφάλαιο ΙΙ για τη 

«συναίνεση». Σύμφωνα με το άρθρο αυτό: «Οι προγενέστερα εκφρασθείσες 

επιθυμίες του ασθενούς σχετικά με ιατρική επέμβαση θα λαμβάνονται υπόψη, 

                                                            
43 Μαρκεζίνη,  Η έννοια της συγκατάθεσης ως έκφρασης αυτονομίας του ασθενούς, σελ.73
44 Μανωλάκου, Βιδάλης , Σχετικά με την τεχνητή παράταση της ζωής, 
http://www.bioethics.gr/media/pdf/reports/report_apl_gr.pdf, σελ. 10
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προκειμένου για ασθενή, ο οποίος, κατά το χρόνο της επέμβασης, δεν είναι σε 

θέση να εκφράσει τις επιθυμίες του.» Η διατύπωση αυτή δίνει έμφαση στο ότι  οι 

υπεύθυνοι για τη θεραπευτική αγωγή  (συγγενικό περιβάλλον, ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό) δεν πρέπει να αγνοήσουν  τις σχετικές επιθυμίες του 

ασθενούς, όταν αυτός τις εξέφρασε σε χρόνο κατά τον οποίον είχε ικανότητα 

βούλησης. Αυτό δεν σημαίνει, ότι οι επιθυμίες αυτές δεσμεύουν, όμως, πρέπει 

να «λαμβάνονται υπόψη».  

     Αυτές οι οδηγίες  έχουν σχέση με την προσπάθεια καρδιοπνευμονικής 

ανάνηψης των ασθενών, τη χορήγηση φαρμάκων, τη χορήγηση οξυγόνου, την 

παροχή τροφής με τεχνητά μέσα. Θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς 

δίνουν έμφαση στις αρχές και τις αξίες του προσώπου, το πότε δηλαδή θεωρεί 

το εκάστοτε πρόσωπο την ποιότητα ζωής του αποδεκτή και πότε θίγεται η 

αξιοπρέπεια του από ιατρικές πράξεις αναφορικά με την υποστήριξη και τη 

συντήρηση των οργανικών του λειτουργιών.  

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αυτές καθοδηγούν το συγγενικό περιβάλλον και 

τους γιατρούς σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα για το εάν μία πράξη 

είναι συμφέρουσα για τον ίδιο ή όχι προβάλλοντας ακόμη και το δικαίωμα 

άρνησης της θεραπείας. 

Αυτό που μπορούμε να κατανοήσουμε είναι ότι η ενήμερη συγκατάθεση 

δεν μπορεί να μας βοηθήσει αυτή καθεαυτή να λύσουμε ζητήματα που αφορούν 

ασθενείς τελικού σταδίου. Αυτό, όμως, που  καθιστά σημαντικό τον ρόλο της 

είναι ότι αποτελεί ένα τείχος προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 

είδους καταναγκασμός και εξαπάτηση. Ενέργειες που εξαναγκάζουν ή 

εξαπατούν άτομα  αποτελούν εμπόδια στην ελεύθερη και ενήμερη συγκατάθεση  

και επομένως, κάθε τέτοιου είδους απειλή θα πρέπει να παραγκωνίζεται και οι 

δρώντες να προστατεύονται. Όταν απορρίπτονται ο εξαναγκασμός και η 

εξαπάτηση, τότε μπορεί να αναπτυχθεί το πλαίσιο για  ηθικά κριτήρια 

(υποχρεώσεις και δικαιώματα ελευθερίας,  εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια),  που 

έχουν σχέση  με τον σεβασμό της προσωπικότητας. Μπορούμε να αναφέρουμε 

σ΄ αυτό το σημείο, ότι  τόσο στην ενήμερη συγκατάθεση όσο και στην 

εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρού και ασθενή πρέπει αποφεύγονται το ψεύδος, η 
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αθέτηση υποσχέσεων,  η διαφθορά καθώς επίσης και μορφές παραπλάνησης. 
45  

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν προσεγγίσεις 

που προέρχονται από την εφαρμοσμένη ηθική που ταυτίζουν την αρχή της 

αυτονομίας με την ενήμερη συγκατάθεση (λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα 

όπου οι γονείς κάνουν επιλεκτική άμβλωση, επιλέγουν δηλαδή ατομικά αλλά όχι 

αυτόνομα!). Αντιλαμβάνονται την ενήμερη συγκατάθεση ως το ατομικό δικαίωμα 

να επιλέγει κάποιος ή να αρνείται  μια ιατρική πράξη. Από  αυτό το ατομικό 

δικαίωμα μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει η προτίμηση των γιατρών να 

πράττουν σύμφωνα με την προτίμηση του ασθενούς, κάτι το οποίο  δίνει την 

εντύπωση ότι η αυτονομία  είναι η ατομική συγκατάθεση. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν 

μπορεί να ισχύσει καθώς αυτό τείνει να δημιουργήσει εσωτερικές ενστάσεις και 

συγκρούσεις με άλλες αρχές όπως της ισότητας, της αγαθοπραξίας , της μη 

βλάβης. 46

Η αυτονομία, όπως προείπαμε, δεν καθίσταται δυνατή επειδή την 

αναγνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι   αλλά επειδή είναι  ένας όρος με τον οποίο  οι 

άνθρωποι μπορούν να φέρουν σε πέρας  πράξεις αλλά πάντα ενεργώντας 

σύμφωνα με αρχές που θα μπορούσαν να επιλεγούν από όλους. Αυτή είναι η 

ουσία της αυτονομίας.  Η έννοια της συγκατάθεσης δίνει εξέχουσα έμφαση στις 

πράξεις των προσώπων που μπορούν να ενεργούν, ανεξάρτητα όμως από τις 

ατομικές τους επιθυμίες, αυτόνομα δηλαδή, καθιστώντας δυνατή τη συναίνεση 

για τα υπόλοιπα πρόσωπα και όχι σε σχέση με το να συναινούν πάνω σε κάτι 

το οποίο επιθυμούν.

Μία από τις βασικές αρχές της παρηγορητικής φροντίδας  μπορεί να 

επικεντρωθεί στο να βοηθηθούν οι ασθενείς να πεθάνουν με αξιοπρέπεια. Ο 

όρος «αξιοπρέπεια» παρέχει ένα πλαίσιο που μπορεί να  καθοδηγήσει τον 

γιατρό, τον ασθενή και την οικογένεια να ορίσουν  τους σκοπούς και τις 

θεραπευτικές θεωρήσεις (αιτίες) που είναι θεμελιώδεις για την φροντίδα στο 

τέλος της ζωής.  Η παρηγορητική φροντίδα είναι η φροντίδα που μπορεί να 

διατηρήσει ή να ενισχύσει την αξιοπρέπεια των ασθενών που πρόκειται να 

                                                            
45 Τσινόρεμα Σταυρούλα, 2006, «Η βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης. Η ηθική στην 
εποχή της βιοτεχνολογίας», Δευκαλίων, 24/2, Δεκ. Στιγμή, Αθήνα, σελ. 240
46 Ο.π, σελ. 242
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πεθάνουν. Έχει την δυνατότητα να προσφέρει μία προσέγγιση που οι γιατροί 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να θέσουν ως στόχο την  

διατήρηση της αξιοπρέπειας και  ως αρχή στους ασθενείς που είναι πολύ κοντά 

στο θάνατο.47

Γίνεται παραδεκτό από πολλούς ότι ο όρος  «αξιοπρεπής θάνατος» είναι 

συνώνυμος με το δικαίωμα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και της  

ευθανασίας. Η αξιοπρέπεια είναι πολλές φορές έντονα συνυφασμένη από 

πολλούς ασθενείς με την έννοια του «καλού θανάτου».48

Οι παρηγορητικές πρακτικές, ωστόσο, αναφέρονται σε μια ποικιλία 

προσωπικών προσεγγίσεων ή τεχνικών που οι ασθενείς χρησιμοποιούν για να 

ενισχύσουν ή να διατηρήσουν την έννοια της αξιοπρέπειας.

Αναγορεύοντας, λοιπόν, την αυτονομία σε ανώτατο αξίωμα της 

ηθικότητας, η αυτονομία είναι εκείνη που συνδέεται με την έννοια της 

αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια είναι η άλλη όψη της αυτονομίας,  χωρίς να είναι 

το πλαίσιο της καθεμιάς συγκρουσιακό αλλά συμπληρωματικό. Η αξιοπρέπεια 

δίνει αξία στη ζωή του ανθρώπου και αποτελεί μία αξία που κατέχει κάποιος 

εξαιτίας του να είναι ένας από εμάς. 

Η  ηθικότητα και η ηθική ανθρωπότητα είναι οι μόνες που έχουν 

αξιοπρέπεια.49 Η επιδεξιότητα και ο ζήλος του ανθρώπου στην εργασία έχουν 

μια αγοραστική τιμή, η οξυδέρκεια, η φλογερή φαντασία και το κέφι έχουν μια 

συναισθηματική τιμή, αντίθετα η τήρηση μιας υπόσχεσης, η ευεργεσία βάσει 

ηθικών αξιωμάτων  και όχι από ένστικτο έχουν μια εγγενή αξία.  

Έτσι, λοιπόν, η αξιοπρέπεια είναι  κάτι πιο ουσιώδες που δίνει αξία στη 

ζωή του ανθρώπου, κάτι που ουσιαστικά δεν έχει σχέση με τα προσωπικά 

συμφέροντα καθώς δεν έχει την ικανότητα να τα θεμελιώσει. Γενικότερα, θα 

δούμε παρακάτω ότι η ηθική μας επιτάσσει να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των 

υπόλοιπων ατόμων, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε τη ζωή πάντα σαν αυτοσκοπό. 

                                                            
47 Harvey Max Chochinov , Md, PhD, FRCPC « Dignity- Conserving Care- A new model for palliative 
care-Helping the patient feel valued » May 1, 2002 –Vol287, No.17 
48 Payne SA, Langley- Evans , A,Hillier R. «Perceptions of a «good death» a comparative study of the 
views of hospice staff and patients» . Palliat Med . 1996;10:307-312
49 Kant, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, σελ 89-90
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Μέσα, λοιπόν,  στο κράτος των σκοπών50 το καθετί έχει είτε μια τιμή είτε 

μια αξιοπρέπεια. Ό, τι έχει μια τιμή, μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο 

ισότιμο του. Ό, τι όμως είναι υπεράνω κάθε τιμής, και συνεπώς δεν έχει κανένα 

ισότιμο του, αυτό έχει αξιοπρέπεια. 

Ούτε η φύση ούτε η τέχνη έχουν κάτι που θα μπορούσε να 

αναπληρώσει αυτές τις αρετές, όταν λείπουν γιατί η αξία αυτών των αρετών δεν 

έγκειται στα αποτελέσματα τους, στα πλεονεκτήματα και στις ωφέλειες που 

προκύπτουν από αυτές, αλλά μόνο στα ηθικά φρονήματα δηλαδή στους 

γνώμονες της θέλησης που είναι πρόθυμοι να εκδηλωθούν με πράξεις, έστω και 

αν τα αποτελέσματα δεν είναι ωφέλιμα. Αυτές οι πράξεις δεν χρειάζονται καλές 

συστάσεις από κάποια  υποκειμενική διάθεση ή ευαισθησία, για να τις δούμε με 

ευνοϊκό βλέμμα και με ευχαρίστηση, ούτε πηγάζουν από κάποια άμεση ορμή ή 

κλίση, ορθώνουν τη θέληση που τις εκτελεί, σε αντικείμενο σεβασμού και δεν 

απαιτείται παρά μόνο ο ορθός λόγος για να τις επιβάλλει στη θέληση μας και όχι 

για να τις αποσπάσει απαυτών με κολακείες, πράγμα που θα αντέφασκε προς 

την ιδέα του καθήκοντος. 51

Αυτό, λοιπόν, που μπορούμε να κατανοήσουμε είναι ότι  αυτός ο 

σεβασμός είναι που είναι σημαντικός, καθώς δίνει αξία στο ηθικό φρόνημα, του 

παρέχει στη συνείδηση μας αξιοπρέπεια, και το τοποθετεί υπεράνω κάθε 

ανταλλακτικής τιμής. Τι είναι λοιπόν αυτό που δίνει στο ηθικό φρόνημα και στην 

αρετή το δικαίωμα να προβάλλουν τόσο υψηλές αξιώσεις; Δεν είναι τίποτε άλλο 

από το προνόμιο που παρέχουν στο έλλογο ον να νομοθετεί καθολικά και έτσι 

το καθιστούν ικανό να γίνεται μέλος σε ένα ενδεχόμενο κράτος των σκοπών. Ο 

σκοπός του έλλογου όντος από τη φύση  είναι να  θεωρείται αυτοσκοπός και 

νομοθέτης μέσα στο κράτος των σκοπών. Το  έλλογο ον ως ον ελεύθερο και ως 

νομοθέτης του κράτους σκοπών,  όντας ελεύθερο από όλους τους φυσικούς 

νόμους, μπορεί να υπακούει μόνο σε εκείνους τους νόμους, που νομοθετεί το 

ίδιο. Πάντα, όμως, οι υποκειμενικοί γνώμονες θα πρέπει να αναχθούν σε μια 

καθολική νομοθεσία,  όπου το έλλογο ον θα πρέπει να υποτάσσεται.  Γιατί το 

έλλογο ον δεν έχει καμιά άλλη αξία, από αυτήν που του δίνει ο ηθικός νόμος. 

Αλλά η ίδια η νομοθεσία ως πηγή κάθε ηθικής αξίας πρέπει να έχει 

                                                            
50 Ο.π, σελ.89
51 Ο.π, σελ. 90
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αξιοπρέπεια, δηλαδή μία απόλυτη και ασύγκριτη αξία και μόνο η λέξη 

«σεβασμός» αποδίδει την εκτίμηση, που οφείλει να έχει κάθε έλλογο ον γι’ αυτή 

την απόλυτη αξία. 

Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει κάτι πιο ουσιώδες που κάνει την ζωή του 

ανθρώπου να αξίζει και αυτή η αξία δεν είναι άλλη από την αξιοπρέπεια. Η 

αξιοπρέπεια είναι μία βασική ηθική αξία που χαρακτηρίζει κάθε έλλογο ον και 

δεν μπορεί να ταυτιστεί επουδενί, όπως προείπαμε, με τα προσωπικά 

συμφέροντα. Δεν είναι ορθό να αντιμετωπίζουμε τη ζωή  του άλλου ως μέσο 

αλλά μόνο ως αυτοσκοπό. «Ο άνθρωπος και γενικά κάθε έλλογο ον υπάρχει ως 

αυτοσκοπός, όχι απλά ως μέσο για την αυθαίρετη χρήση της τάδε  ή της δείνα 

θέλησης»52, αναφέρει συγκεκριμένα ο Κάντ, υπογραμμίζοντας ότι ο άνθρωπος 

πρέπει να θεωρείται ως σκοπός σε όλες τις πράξεις του, είτε αυτές στρέφονται 

προς τον εαυτό του είτε προς άλλα έλλογα όντα. Έτσι, αυτό που μπορούμε να 

αποκομίσουμε από την θεώρηση του Καντ είναι ότι δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη ζωή όπως εμείς θέλουμε.  

Η έννοια της αξιοπρέπειας53 πηγάζει την  ηθική δύναμή της από την 

έμφαση που δίνει  στα πλήρη όρια  της συναλλαγής (fungibility) των 

ανθρώπινων αγαθών, εάν κάτι έχει εγγενή αξία ή αξιοπρέπεια, τότε όλες οι αξίες 

είναι ομοιογενείς. Η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του Κάντ είναι μια 

σαφή ανταπάντηση σε αυτόν τον ισχυρισμό. Η θεμελιώδης βάση της 

ανταπάντησης είναι αυτό που αποκαλεί ο Κάντ κατηγορική προσταγή. Η 

κατηγορική προσταγή54 μας δείχνει ότι πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με 

γνώμονες. 

H  κατηγορική προσταγή 55 προστάζει μία πράξη χωρίς όρους, όχι ως 

μέσο που θα μας φέρει στην επίτευξη κάποιου σκοπού αλλά γιατί η πράξη αυτή 

μπορεί να  θεωρηθεί  σαν καθεαυτή αγαθή, άρα, σαν αναγκαίο μέσο σε μια 

βούληση που καθεαυτή είναι σύμφωνη με το λόγο. Ο κατηγορικός προσταγμός 

δεν υποθέτει ως όρο καμιά πρόθεση, προστάζει μια πράξη άμεσα και δίχως 

                                                            
52 Immanuel Kant, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, σελ, 80
53 Susan M.Shell ,  «Kant’s concept of human dignity as a resource for bioethics»,  The 
President’s council on Bioethics , Washington, D.C, March 2008
54 Korsgaard, M. Christine, 1996,«The sources of Normativity», Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 99
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όρους αναφέρεται, όχι στην ύλη της πράξης,  αλλά στη μορφή και στην αρχή 

από την οποία η ίδια έπεται. Το μόνο που περιέχει αυτή η αρχή είναι η 

καθολικότητα ενός νόμου αντικειμενικού με τον οποίο πρέπει να συμφωνεί ο 

υποκειμενικός κανόνας της πράξης και η συμφωνία του υποκειμενικού κανόνα.  

Έτσι, καταλήγουμε στην πρώτη κατηγορική προσταγή56 σύμφωνα με την οποία, 

«πράττε μόνο σύμφωνα με τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου μπορείς συνάμα 

να θέλεις, αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος».  Mπορούμε να 

δεχτούμε, λοιπόν,  ότι εκτός από τον ηθικό νόμο αυτή η προστακτική 

περιλαμβάνει μόνο την αναγκαιότητα να συμφωνεί ο γνώμονας με το νόμο.  

Η  δεύτερη εκδοχή της κατηγορικής προσταγής αντλείται από το γεγονός 

ότι η βούληση απαιτεί ένα σκοπό  και στην περίπτωση της ηθικής βούλησης, 

έναν απόλυτο σκοπό ή έναν αυτοσκοπό.  Άρα, το μόνο πράγμα που είναι καλό 

χωρίς περιορισμό (good without limitation)  είναι η καλή βούληση.      

Έτσι, η ελεύθερη βούληση57 ορίζεται ως η λογική/ορθολογική αιτιότητα η 

οποία είναι αποτελεσματική χωρίς όμως να καθορίζεται από κάποια άλλη 

εξωγενή αιτία. Οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τη βούληση θεωρείται εξωγενή 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων των επιθυμιών και των κλίσεων του ατόμου. Η 

ελεύθερη βούληση πρέπει να είναι πλήρως αυτό- καθορισμένη. Γι’ αυτό,  η 

βούληση πρέπει να αυτόνομη και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τον δικό της 

νόμο ή αρχή. 

Η απόλυτα καλή θέληση, της οποίας το αξίωμα πρέπει να είναι μια 

κατηγορική προστακτική, είναι εντελώς ανεξάρτητη από όλα τα αντικείμενα  

δηλαδή από όλους τους υποκειμενικούς σκοπούς και δεν περιέχει παρά μόνο 

τη μορφή του βουλητικού γενικά, και μάλιστα ως αυτονομία. Το να αναχθεί ο 

γνώμονας κάθε καλής θέλησης σε καθολικό νόμο, είναι ο μόνος νόμος τον 

οποίο αυτοεπιβάλλει στον εαυτό της η θέληση κάθε έλλογου όντος, χωρίς να 

βάζει ως θεμέλιο κανένα κίνητρο ή συμφέρον58. Επομένως, η βούληση δεν είναι 

καλή όταν εκπληρώνει απλά το καθήκον της  αλλά πρέπει να είναι ελεύθερη 

από κάθε είδους συμφέρον. Αυτό, ωστόσο,  πρέπει να  ισχύει για κάθε πράξη. 

                                                            
56 Κάντ, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, σελ. 71
57 Korsgaard, M. Christine, 1996,«The sources of Normativity», Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 97
58 Κάντ, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, σελ. 104
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Μια πράξη από καθήκον έχει την ηθική της αξία όχι εξαιτίας των σκοπών 

που θα εξυπηρετούσε αλλά  λόγω του ρυθμιστικού κανόνα, του αξιώματος 

σύμφωνα με το οποίο έχει αποφασιστεί δηλαδή του γνώμονα. Ως γνώμονα της 

πράξης νοείται το «υποκειμενικό αξίωμα της θέλησης», δηλαδή το συγκεκριμένο 

κανόνα που εφαρμόζεται συνειδητά ή μη από το υποκείμενο κάθε πράξης κατά 

την επιτέλεση της. Συνεπώς, η ηθική αξία δεν εξαρτάται από την 

πραγματοποίηση και από τα αποτελέσματα της πράξης παρά μόνο από το 

αξίωμα της βούλησης σύμφωνα με το οποίο η πράξη εκτελείται άσχετα από όλα 

όσα πετυχαίνονται ή ποθούνται. 

Οι σκοποί των πράξεων μας και τα αποτελέσματα αυτών των σκοπών 

ως κινήτρων της βούλησης δεν μπορούν να δώσουν στις πράξεις καμιά ηθική 

αξία καθώς  η ηθική υπάρχει μόνο στο αξίωμα που καθορίζει την βούληση.

Αξίζει να αναφερθεί η αντιπαράθεση  της βούλησης του ανθρώπου με 

εκείνη «της θείας βούλησης», της βούλησης δηλαδή του Θεού. Η ιδέα του 

καθήκοντος αφορά μόνο σε πλάσματα όπως εμείς οι άνθρωποι, που μπορούμε 

να αποκλίνουμε από το καθήκον ωθούμενοι από άλλες επιθυμίες, και οι οποίοι 

θεωρούμε το καθήκον ως ένα είδος αναγκαιότητας, δηλαδή σαν ένα «πρέπει». 

Δεν έχει να κάνει με την θεία βούληση. 

Ανακαλύπτεται, λοιπόν, στην καλή βούληση μια απόλυτη αξία, ότι 

δηλαδή πρόκειται για το μόνο πράγμα που μπορεί να θεμελιωθεί ως απόλυτα 

καλό και αποτελεί αγαθό. Η καλή βούληση όμως δεν είναι καλή εξαιτίας των 

όσων πετυχαίνει ή δημιουργεί και ούτε εξαιτίας της ικανότητας να 

πραγματοποιεί ένα προτιθέμενο σκοπό αλλά μόνο με το ότι θέλει, με το ότι είναι 

καθεαυτή καλή  άρα είναι πολυτιμότερη από καθετί που θα μπορούσε ποτέ η 

ίδια να πετύχει για να ικανοποιήσει κάποια ροπή ή έστω και όλες μαζί τις ροπές.  

Έτσι, λοιπόν, αυτός που κυβερνά την βούληση είναι ο ορθός λόγος, τον  οποίο 

μας προίκισε η φύση. Ο ορθός λόγος  είναι εκείνος που πάντα κατευθύνει την 

βούληση. Και έτσι, μόνο ένα έλλογο όν έχει βούληση. 59 Ο άνθρωπος βρίσκει 

μέσα του μια ικανότητα που τον κάνει να διαφέρει από όλα τα άλλα πράγματα, 

                                                            
59 Κάντ, «Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών», σελ. 35



38

ακόμα και από τον ίδιο του τον εαυτό που επηρεάζεται από τα αισθητά 

αντικείμενα και αυτή η ικανότητα είναι ο ορθός Λόγος.60

Μόνο η αξία του προσώπου είναι απόλυτη. Το πρόσωπο  έχει ηθική 

αξία, έχει αξιοπρέπεια. Αποδίδεται η αξιοπρέπεια σε όλα τα άτομα λόγω της 

λογικής τους φύσης (nature). Αυτό που απαιτεί από εμάς η ηθική είναι να 

σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των ατόμων. Η αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου είναι 

μία αξία που διαφέρει από τα  ενδιαφέροντα του. Σ΄ αυτήν την απόλυτη αξία 

δίνουμε έμφαση όταν λέμε ότι πρέπει να πράττουμε σύμφωνα με έναν απόλυτο 

σκοπό, αποκλείοντας έναν σκοπό που στοχεύει στο συμφέρον. Αυτός ο 

απόλυτος σκοπός είναι η αξιοπρέπεια  του ανθρώπου, που μας οδηγεί στην 

δεύτερη κατηγορική προσταγή, η οποία προστάζει «πράττε έτσι ώστε να 

χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπο σου, όσο και στου 

πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο 

ως μέσο».  61

Για την συγκεκριμένη  κατηγορική προσταγή, όμως,  πρέπει να υπάρχει 

κάτι που η ύπαρξη της καθεαυτή να έχει απόλυτη αξία και που σαν αυτοσκοπός 

να ανταποκρίνεται στην φύση ενός πρακτικού νόμου. Τι άλλο μπορεί να είναι 

αυτό παρά το ίδιο το έλλογο ον; Ως υποκείμενο όλων των πιθανών σκοπών 

αυτό το ον δεν είναι δυνατόν να υποτάσσεται ως μέσο σε κανένα ιδιαίτερο 

σκοπό. Ο άνθρωπος και γενικά κάθε έλλογο ον υπάρχει σαν αυτοσκοπός όχι 

απλά ως μέσο για να το μεταχειρίζεται κατά την αρέσκεια της η οποιαδήποτε 

βούληση και πρέπει σε όλες τις πράξεις του είτε σε σχέση με άλλα έλλογα όντα, 

πάντα να θεωρείται ταυτόχρονα ως σκοπός. Γι’ αυτό τα έλλογα όντα είναι εκείνα 

που ονομάζονται πρόσωπα ενώ τα άλλα που μόνο ως μέσα έχουν σχετική αξία 

λέγονται πράγματα. 

Τονίζεται ιδιαίτερα με αυτήν την κατηγορική προσταγή  ότι πρέπει να 

αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως πρόσωπα. Αυτό  δείχνει ότι πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αυτόνομοι,  δηλαδή να 

θέτονται  τέτοιες αρχές που να στοχεύουν σε σκοπούς που δίνουν  ιδιαίτερη 

έμφαση στο τι επιδιώκουν να γίνουν. Ως πρόσωπα ζουν τη ζωή τους μέσα από 
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τον αυτοπροσδιορισμό και την υπεύθυνη πράξη. Το σημαντικότερο είναι ότι 

αντιμετωπίζοντας τα ανθρώπινα όντα ως πρόσωπα, όπως προστάζει η δεύτερη 

κατηγορική προσταγή, σημαίνει ότι δεν πρέπει να  τους χρησιμοποιούμε και να 

προάγουμε εκείνες τις συγκεκριμένες ικανότητες για αυτονομία, αποφεύγοντας 

την ετερονομία και επιτυγχάνοντας την αυτοπραγμάτωση μέσα σε έναν κόσμο 

όπου η ενδεχομενικότητα και η πολυπλοκότητα υφίστανται. 62

Όπως προείπαμε, η αυτονομία αποτελεί ένα ζήτημα που έχει σχέση με 

το να πράττει ένα άτομο στη βάση ορισμένων αρχών υποχρέωσης. Η 

αυτονομία63 είναι πηγή υποχρέωσης και συγκεκριμένα της ικανότητας μας να 

υποχρεωνόμαστε για τους εαυτούς μας. Η αυτονομία είναι λοιπόν το θεμέλιο 

της αξιοπρέπειας τόσο της ανθρώπινης όσο και κάθε  άλλης έλλογης φύσης.64

Ο σεβασμός της αυτονομίας ενός ατόμου65 απαιτεί να διαφέρουμε, κατά 

την κρίση του ατόμου,  σχετικά για το ποιο είναι το δικό του καλό ακόμη και όταν 

έχουμε μια καλή δικαιολογία αναγνωρίζοντας αυτή την  κρίση του ως 

λανθασμένη. Το να αφήσουμε κάποιον να ζήσει την δική του ζωή, όπως αυτός 

θέλει, αυτό  κάποιες φορές συνεπάγεται να τον αφήσουμε να κάνει τα δικά του 

λάθη σχετικά με το τι είναι καλό για τον ίδιο. Από την άλλη το να 

απαγορεύσουμε ένα άτομο να κάνει λάθη μπορεί να θεωρηθεί πατερναλιστικό, 

καθώς μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι οικειοποιούμαστε ίσως τον ρόλο ως το 

βασικό αντιπρόσωπο του για τις δικές του υποθέσεις. 

Η αξιοπρέπεια είναι μία αξία που κατέχει κάποιος εξαιτίας του να είναι 

ένας από εμάς και η αξία του να είναι ένας από εμάς δεν είναι μόνο δική του 

προκειμένου να την αποτιμήσει ή να την υπερασπιστεί. Η αξία του να είσαι  

πρόσωπο είναι κάτι  πολύ μεγάλο από  κάποιο συγκεκριμένο άτομο που την 

ενσωματώνει. Αλλά η αξιοπρέπεια ενός προσώπου δεν είναι κάτι που μπορεί 

κανείς να αποδεχτεί ούτε να απαρνηθεί, καθώς δεν  είναι μία αξία για το άτομο 

αλλά είναι αξία που βρίσκεται μέσα στο ίδιο το άτομο, την οποία μπορεί μόνο να 
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υπερβεί ή να σεβαστεί66.  Η αξιοπρέπεια αποτελεί μία μορφή πράξης, θεωρώ 

τον άλλο ως πρόσωπο με τους δικούς του στόχους.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η αξίωση προστασίας του προσώπου ως φορέα 

αυτοπροσδιορισμού που γι' αυτό το λόγο αξίζει το σεβασμό μας  (αξιοπρέπεια) 

υπαγορεύεται από τον σεβασμό στην προστασία του απαραβίαστου της 

ακεραιότητας του  άλλου προσώπου, υπογραμμίζοντας67 ότι «όλοι οι άνθρωποι, 

ως άνθρωποι, έχουν την ίδια θεμελιώδη αξίωση συμμετοχής στη ζωή ως 

πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον βαθμό κατά τον οποίο έχουν, από εμπειρική 

άποψη (καθ ολοκληρίαν ή εν μέρει ή προσωρινά)  την ικανότητα της 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμμετοχής σε αυτήν την κοινότητα (δηλαδή 

ανεξάρτητα από το εάν είναι λ.χ. διανοητικά υστερημένοι ή βρίσκονται σε 

κωματώδη κατάσταση ή είναι παιδιά)»

Τείνουμε να θεωρήσουμε ως κριτήριο της επίσπευσης ή μη του θανάτου 

τον πόνο που η αντιμετώπιση του στηρίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτοί προσπαθούν να απαλείψουν τον 

πόνο αλλά υπάρχουν φορές όπου ο πόνος συνεχίζεται χωρίς καμία πιθανότητα 

καλυτέρευσης. Βέβαια υπάρχουν και ασθενείς που εξαιτίας των αφόρητων 

πόνων  επιθυμούν να τερματίσουν τη ζωή τους. Τι γίνεται όμως σε εκείνες τις 

περιπτώσεις όπου οι ασθενείς πάσχουν από συνεχή πόνο στη μέση; Θα πρέπει 

και εκείνοι να τερματίσουν τη ζωή τους επειδή δεν μπορούν να αντέξουν τον 

πόνο;

Αξίζει να αναφερθεί πως η αξιοπρέπεια68 πρέπει να γίνει σεβαστή στις 

δι-υποκειμενικές σχέσεις του βασιλείου των αυτοσκοπών (ends –in-themselves) 

και τείνει να υποστηρίξει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχει τις παρακάτω 

σημασίες ως διυποκειμενική έννοια : 1)εκφράζει την  εγγενή αξία του 

ανθρώπινου όντος σε μια κοινότητα ή σε μια κοινωνία, 2) συμπεριλαμβάνει 

σεβασμό για την ηθική δράση του ανθρώπινου υποκειμένου, 3) σημαίνει ότι 

κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να θεωρείται ως ον χωρίς αγοραστική αξία και μη 
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ικανό να εμπορευματοποιηθεί, 4) αυτό συμπεριλαμβάνει ότι η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια αναφέρεται στην ασαφή θέση  των ανθρώπινων όντων στο 

σύμπαν, καθώς είναι ικανά να δημιουργήσουν το δικό τους προορισμό, 5) αυτό-

υπόληψη, να είσαι περήφανος, ντροπή, αίσθημα κατωτερότητας και ξεπεσμού 

είναι ουσιώδη ζητήματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας  που εκφράζονται στις δι-

υποκειμενικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων, 6) η αξιοπρέπεια μπορεί να 

καθιερώσει περιορισμούς στις παρεμβάσεις  στα ανθρώπινα όντα σε 

καταστάσεις που είναι ταμπού, εξαιτίας της αναγκαιότητας  ανθρώπινης 

πολιτισμένης συμπεριφοράς και 7) τελικά η αξιοπρέπεια σχετίζεται με 

μεταφυσικές εμπειρίες ανθρώπινων όντων σε υπαρξιακό όριο κατά την διάρκεια 

της θεραπείας που εξευτελίζει. Αλλά, επίσης,  η σχέση ανάμεσα στα δικαιώματα 

και την αξιοπρέπεια είναι ουσιώδης. Σε αυτό το περιεχόμενο η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια εκφράζει την εγγενή αξία και την θεμελιακή ισότητα όλων των 

ανθρώπινων όντων.

Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αξιοπρέπεια και αυτό 

συνεπάγεται να αντιμετωπίζουμε τον άλλο με σεβασμό αλλά και ο άλλος να μας 

αντιμετωπίζει εξίσου με τον ίδιο σεβασμό. Η αξιοπρέπεια δεν είναι ένα  φυσικό 

χαρακτηριστικό που το έχουν όλοι αλλά είναι μία μορφή πράξης. Πρέπει δηλαδή 

να θεωρώ τον άλλο ως πρόσωπο με τους δικούς του στόχους. Η αξιοπρέπεια, 

ουσιαστικά, μας δεσμεύει απέναντι στον άλλο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο θεμελιώδεις αρχές της αυτονομίας και της 

αξιοπρέπειας, στο σημείο αυτό θα συζητηθεί η έννοια της ποιότητας ζωής, η 

οποία παράγεται από  αυτές τις δύο αρχές. Η ποιότητα ζωής παίζει εξέχοντα 

ρόλο στους ασθενείς που βρίσκονται στο καταληκτικό στάδιο της ζωής τους. 

Ένας ασθενής  θεωρείται αξιοπρεπής όταν έχει καλή ποιότητα ζωής,  και όταν 

όμως  ένα ασθενής δεν έχει καλή ποιότητα ζωής  είναι αξιοπρεπής, καθώς η 

αξιοπρέπεια είναι μία εγγενής  αξία που έχει κάθε άνθρωπος. 

Υπάρχουν φορές, λοιπόν,  όπου το συγγενικό περιβάλλον ικετεύει να 

επιτραπεί στον ασθενή τους να πεθάνει, επειδή ο ασθενής βρίσκεται σε μόνιμη 

φυτική κατάσταση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Nancy Cruzan,69 μιας 
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25χρονης κοπέλας, η οποία μετά από ένα σοβαρότατο αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα υπέστη βαρύτατες νευρολογικές βλάβες και τετραπληγία.  Επί τρείς 

εβδομάδες βρισκόταν σε κώμα, ώσπου κάποια στιγμή  ανέκτησε ένα ελάχιστο, 

περιστασιακό ποσοστό επαφής με το περιβάλλον. Η διατροφή της γινόταν με 

ειδικό σωλήνα. Οι γονείς της ζήτησαν την διακοπή της διατροφής της κόρης 

τους από τον ειδικό σωλήνα, εφόσον έβλεπαν ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες 

ελπίδες βελτίωσης. Το ιατρικό προσωπικό αρνήθηκε και τον Μάιο του 1987 ο 

πατέρας της ξεκίνησε δικαστικό αγώνα εναντίον του νοσοκομείου, με σκοπό να 

εξαναγκασθεί το προσωπικό να τερματίσει την ζωή της κόρης του. Τον 

Δεκέμβριο του 1990, ύστερα από την κατάθεση φίλων και συνεργατών της 

Cruzan σχετικά με τις απόψεις της για την ζωή και για σχετικούς με την 

ευθανασία διαλόγους, το δικαστήριο επέτρεψε την απομάκρυνση του σωλήνα 

διατροφής. Επιπροσθέτως, το δικαστήριο συμφώνησε πως  ικανοί πνευματικά  

ασθενείς έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν θεραπεία, καθιστώντας παράλληλα 

σαφές πως σε περιπτώσεις ευθανασίας σε κωματώδεις ασθενείς πολύ 

χρήσιμες για το δικαστήριο είναι οι «advance directives», οι προγενέστερες 

οδηγίες. 

Πολλοί είναι οι  γιατροί που θεωρούν ότι η τεχνολογία μπορεί να 

κρατήσει τα άτομα ζωντανά -  κάποιες φορές για  εβδομάδες- κάποιες φορές για 

χρόνια, άτομα  τα οποία πλησιάζουν τον θάνατο ή είναι ανάπηροι ή είναι 

συνδεδεμένοι με δεκάδες υποστηρικτικά μηχανήματα. 70  Οι περισσότεροι από 

εμάς συνειδητοποιούμε πόσο πολύ σημαντικό είναι  να παίρνουμε αποφάσεις

σχετικά  με το εάν θα θέλαμε να μας χειριστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Κάθε πολιτεία στις Ηνωμένες πολιτείες αναγνωρίζει κάποιου είδους advance

directive ή διαθήκες ζωής, έγγραφα τα οποία θέτουν όρους πως συγκεκριμένες 

ιατρικές διαδικασίες δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν προκειμένου ο 

υπογραφών να παραμείνει ζωντανός σε συγκεκριμένες συνθήκες ή ακόμη τα 

ιατρικά πληρεξούσια, έγγραφα που αναθέτουν σε κάποιον άλλο να πάρει 
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αποφάσεις σχετικά με τη ζωή και το θάνατο του υπογράφοντος όταν αυτός δεν 

είναι πνευματικά ή ιατρικά ικανός να αποφασίσει.71  

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο νόμος δεν δημιουργεί θεσμικές 

διατάξεις για νομικά αποτελεσματικές διαθήκες ζωής ή ιατρικά πληρεξούσια, 

ωστόσο το 1992 παρουσιάστηκε ένα νομοσχέδιο στη βουλή της Βρετανίας, το 

οποίο επέτρεπε τα άτομα να αρνούνται συγκεκριμένα είδη ιατρικής αγωγής. 

Ωστόσο, καμιά δυτική χώρα δεν επιτρέπει επισήμως τους γιατρούς  ή 

οποιοδήποτε άλλον να σκοτώνει ασθενείς ακόμη και με την δική τους 

συγκατάθεση.72 Τι γίνεται όμως σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν 

είχε εγγράψει διαθήκη  και οι συγγενείς του ή οι γιατροί του αναρωτιούνται ποιο 

είναι το πραγματικό του συμφέρον; Πού βρίσκεται η γραμμή, το όριο  ανάμεσα 

στο να μην αφήσει κάποιον να πεθάνει και  στο να τον σκοτώσει; Μπορεί μια 

πολιτεία να απαγορεύσει τους γιατρούς να δώσουν στους ασθενείς μορφίνη, η 

οποία σταματάει τον πόνο τους και σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να σκοτώσει 

τους ασθενείς;73

O Dworkin, λαμβάνοντας υπόψη τις διακρίσεις των καταστάσεων των 

ασθενών που προαναφέραμε  στο πρώτο κεφάλαιο74, διακρίνει κάποια ηθικά 

ζητήματα, αυτό της αυτονομίας του ασθενούς, του συμφέροντος και της 

ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. 75

Το πρώτο ηθικό ζήτημα, λοιπόν,  αφορά την αυτονομία του ασθενούς. 

Κατά γενική ομολογία, το γεγονός ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους ικανούς 

ασθενείς να ορίζουν πότε να επέλθει ο θάνατος τους, ακόμη και με την αρωγή  

των πρόθυμων γιατρών αν το επιθυμούν, αντικατοπτρίζει την αρχή της 

προσωπικής  αυτονομίας του ασθενούς.  Είναι καίριο ζήτημα να μπορούν οι 

άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή 

τους ακόμη και να τερματίσουν τη ζωή τους όταν αυτοί  επιθυμούν. Αλλά 

κάποιος που βρίσκεται στο τελικό στάδιο και η ιατρική του φροντίδα  στο 
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νοσοκομείο κοστίζει αρκετά και η κατάσταση του ταλαιπωρεί και επιβαρύνει το 

συγγενικό περιβάλλον, βρίσκεται σε θέση ένοχη θεωρώντας ότι αποτελεί βάρος 

στο περιβάλλον του. Ένα τέτοιο πρόσωπο  που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην 

πίεση, θα προτιμούσε ίσως να μην του ζητηθεί από τον γιατρό αν θα 

προτιμούσε να πεθάνει με την ιατρική συμμετοχή αλλά θα επέλεγε να μην είχε 

το δικαίωμα να ζητήσει τον θάνατο.76

Τα άτομα ανησυχούν για το πώς θα προστατέψουν την αυτονομία τους, 

με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικούς λόγους, όταν  βέβαια δεν έχουν 

συνείδηση. Μπορούμε να σεβαστούμε την αυτονομία κάποιου που βρίσκεται σε 

μια τέτοια κατάσταση μόνο αν θέσουμε το ερώτημα σχετικά με το τι θα 

επιθυμούσε ο ίδιος, κάτω όμως από τις κατάλληλες συνθήκες δηλαδή πριν 

φτάσει σ' αυτήν την κατάσταση της ανικανότητας ή της έλλειψης συνειδήσεως. 

Ο σεβασμός δηλαδή  της αυτονομίας των ασθενών, οι οποίοι δεν έχουν 

συνείδηση των πραττομένων σημαίνει και σεβασμό σε μία προηγούμενη, ρητή 

και σαφή, απόφαση τους να επισπευθεί ο θάνατος τους υπό τις παρούσες 

συνθήκες.  Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να καταστεί ευκολότερη αν ο 

ασθενής είχε εγγράψει διαθήκη ζωής που θα δήλωνε τι πραγματικά θα 

επιθυμούσε να γίνει σε τέτοιες περιστάσεις. Όμως ακόμη και σε τέτοιες 

καταστάσεις δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο ασθενής δεν έχει αλλάξει την γνώμη της 

απόφασης του μετά την δήλωση της διαθήκης του.77  Κάποιοι υποστηρίζουν το 

κριτήριο της εικαζόμενης συναίνεσης τους, της υποθετικής, αν είχαν ερωτηθεί ή 

της τεκμαιρόμενης πραγματικής.78

Ο ρόλος των συγγενών είναι πολύ σημαντικός σε τέτοιες περιστάσεις  

καθώς βρίσκονται σε αδιέξοδο, μη γνωρίζοντας πώς θα βοηθήσουν τον ασθενή 

τους, πώς θα αποφασίσουν οι ίδιοι για την τύχη ενός ανθρώπου. Ως επί το 

πλείστον, η  γνώμη των συγγενών συνήθως βασίζεται στην απόφαση εκείνη 

που εναρμονίζεται με την προσωπικότητα  και το βίο του ασθενούς.79  

Το δεύτερο ηθικό ζήτημα  που διακρίνεται  αφορά το πραγματικό 

συμφέρον του ασθενούς. Κατά την πατερναλιστική  αντίληψη, κάθε άνθρωπος 
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δεν είναι εξ ορισμού ο καλύτερος κριτής των συμφερόντων του. Πολλοί από 

εμάς θεωρούν οδυνηρό, για παράδειγμα, να δίνει τέλος στη ζωή του ένα άτομο 

που πάσχει από κατάθλιψη, προσωρινή μεν καθώς αυτή η απόφαση του τίθεται 

ενάντια στο συμφέρον του. Αλλά ακόμη και αν απορρίψουμε τον πατερναλισμό, 

αυτό δεν σημαίνει ότι η αρχή της αυτονομίας βασίζεται στον ακριβώς αντίθετο 

λόγο, δηλαδή ότι καθένας είναι ο καλύτερος κριτής των συμφερόντων του.80

Γίνεται πιστευτό από πολλούς ότι θα ήταν ενάντια στο συμφέρον ενός 

ατόμου, το οποίο πάσχει από πολλούς πόνους, να θέλει να πεθάνει και αυτό 

γιατί θα έπρεπε να συνεχίσει να ζει ανεξάρτητα από το πόσο υποφέρει και της 

κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Υπάρχει, βέβαια, και η αντίθετη άποψη ότι οι 

άνθρωποι που  βρίσκονται σε μόνιμη έλλειψη συνείδησης θα ήταν καλύτερο για 

εκείνους να πεθάνουν. Θα ήταν όμως ο θάνατος η καλύτερη δυνατή λύση για 

κάποιον που δεν έχει αίσθηση των πραττομένων; Τα άτομα που υπογράφουν 

διαθήκες ζωής ενεργούν για το καλό των άλλων καθώς τείνουν να απαλλάξουν 

το συγγενικό περιβάλλον από το οικονομικό φορτίο ή ακόμη την κοινότητα, η 

οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα σε άλλους που πραγματικά 

μπορούσαν να διάγουν έναν καλύτερο βίο. Στην περίπτωση όμως της Nancy

Cruzan, οι γονείς της ήθελαν να επισπεύσουν τον θάνατο της κόρης τους όχι για 

το δικό τους καλό αλλά για το καλό της ίδιας της κόρης. 

Όσον αφορά την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, που αποτελεί το τρίτο 

ηθικό ζήτημα, η ευθανασία θεωρείται κάτι κακό ακόμη και αν το επιθυμεί ο ίδιος 

ο ασθενής ή ακόμη κι αν  ο θάνατος του είναι προς το δικό του πραγματικό 

συμφέρον γιατί προσβάλει την εγγενή αξία και ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. 

Η  διάκριση μεταξύ  εγγενούς και προσωπικής αξίας της ζωής εξηγεί γιατί οι 

περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευθανασία είναι κάτι κακό σε όλες τις 

περιπτώσεις. Πιστεύουν δε ότι  κάθε άνθρωπος πρέπει να υπομένει τους 

πόνους πρέπει να τερματιστεί η ζωή του  φυσικά, υιοθετώντας έτσι  την άποψη 

ότι η αυτοκτονία και η ευθανασία τίθενται  ενάντια στη θέληση του Θεού. Ο 

Locke, ο Βρετανός φιλόσοφος του 17ου αιώνα  ισχυρίσθηκε ότι δεν είμαστε 

ιδιοκτήτες αλλά απλοί κάτοχοι της ζωής μας και ιδιοκτήτης της είναι αυτός που 
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μας χάρισε τη ζωή  δηλαδή ο Θεός.81  Υπάρχει, δηλαδή,  μία επίγεια αλλά και 

θρησκευτική εκδοχή της ιδέας ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Ακόμη και οι 

άθεοι θεωρούν ότι η αυτοκτονία και η ευθανασία είναι δύο έννοιες 

προβληματικές επειδή η ανθρώπινη ζωή έχει εσωτερική, εγγενή αξία. Αυτές οι 

δύο πραγματικότητες, από την μια ότι οι θρησκευτικές ομάδες που διχάζουν την 

ευθανασία και από την άλλη ότι η ιερότητα έχει επίγειες διαστάσεις, δηλώνοντας 

ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή προβάλλει ένα καίριο επιχείρημα για την 

εναντίωση της ευθανασίας. 82

Εν συνεχεία, γίνεται λόγος για τον κίνδυνο σύγχυσης των διακριτών 

ηθικών ζητημάτων. Η νομική θεωρία έχει προβληματισθεί σχετικά με την 

δεσμευτικότητα των άτυπων τελευταίων βουλήσεων διαθέσεως της ζωής καθώς 

αν γίνουν δεκτές και μακροπρόθεσμα αποκαλυφθεί ότι ο ασθενής είχε αντίθετη 

βούληση τότε όπως είναι φυσικό ο θάνατος του είναι μη επανορθώσιμος.83

Επιπροσθέτως, υπάρχει η αντίληψη84 ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται 

στους γιατρούς να αποσυνδέουν τα υποστηρικτικά μηχανήματα που κρατούν 

στη ζωή  τους ασθενείς  γιατί πάντα υπάρχει μία πιθανότητα να επανέλθουν στη 

ζωή. Το επιχείρημα για την άσκηση  πίεσης στους ασθενείς  που έχει ως 

συνέπεια την κατοχύρωση της ευθανασίας καθώς επίσης και το επιχείρημα του

«ολισθηρού κατήφορου», σύμφωνα με το οποίο αν επιτραπεί η ευθανασία τότε 

όλα θα επιτραπούν δίνονται έμφαση από τον Dworkin. 85

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ζούμε κάτω από την σκιά του θανάτου86, 

θεωρώντας ότι η λησμονιά, η λήθη είναι ο χειρότερος τρόμος του θανάτου. Ο 

θάνατος κυριαρχεί γιατί δεν είναι μόνο η αρχή του ουδενός αλλά το τέλος όλων 

και η έμφαση που δίνουμε στο θάνατο με αξιοπρέπεια δείχνει το πόσο 

σημαντική υπόθεση είναι για όλους εμάς  η ζωή όταν φτάνει στο τέλος της. Όταν 

διερωτόμαστε για το τι είναι καλύτερο για ένα άτομο που δεν έχει συνείδηση και 

είναι ανίκανος, δεν θα πρέπει να κρίνουμε μόνο με βάση το μέλλον  και να 
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αδιαφορούμε για το παρελθόν του. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την 

επιρροή που έχει το τελευταίο στάδιο της ζωής του στον χαρακτήρα του και στη 

ζωή του ως σύνολο ( as a whole). Ο Σωκράτης ήταν ο πρώτος φιλόσοφος που 

εξέφρασε έντονα το ερώτημα για το πώς μπορούμε να ζούμε καλά και η 

απάντηση που έδωσε ήταν ότι μέσω της αυτογνωσίας (self-knowledge)  μπορεί 

να καταστεί δυνατό αυτό.87  

Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η εμπειρία αποτελεί σημαντικό 

συστατικό για μια καλή ζωή, εμπειρίες είτε μέσω των ταξιδιών σε εξωτικά μέρη 

είτε  βιώνοντας διαφορετικές και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Υπάρχει βέβαια 

και η άποψη ότι το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον είναι καίριο κομμάτι για 

την καλή ζωή. 

   Σημαντικό είναι να αναφερθεί η διάκριση μεταξύ βιωματικών 

(experiental) και κριτικών (critical) συμφερόντων.88  Τα πρώτα αφορούν εκείνα 

όπου η μη ικανοποίηση τους δεν καθιστά τη ζωή μας χειρότερη. Όλοι κάνουμε 

πράγματα που η  εμπειρία μας επιτάσσει να τα κάνουμε, όπως το να παίζουμε 

ποδόσφαιρο, να τρώμε, να παρακολουθούμε τα αγαπημένα μας προγράμματα 

στην τηλεόραση. Αυτές οι απολαύσεις, λοιπόν,  είναι απαραίτητες για μια καλή 

ζωή και τις βιώνουμε ως εμπειρίες. 

Τα κριτικά, από την άλλη,  αν δεν ικανοποιηθούν με τον έναν ή με τον 

άλλο τρόπο, αποτελεί ηθικό σφάλμα. Αυτά  τείνουν να καταστήσουν τη ζωή μας 

καλύτερη όπως για παράδειγμα  τα αγαθά της φιλίας  και των συγγενικών 

σχέσεων. Τα κριτικά συμφέροντα  αφορούν την κατάκτηση της ευδαιμονίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αρχαίας φιλοσοφίας, που προσεγγίζουν τον 

καλό, αγαθό βίο. Δεν σχετίζονται με το να ικανοποιήσουν τις οποιεσδήποτε 

προτιμήσεις μας. 

Η σημασία της διάκρισης μεταξύ βιωματικών και εμπειρικών 

συμφερόντων  είναι σημαντική γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε πώς θα 

πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Αν δεν υφίστανται κριτικά 
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συμφέροντα, δηλαδή η δυνατότητα  απολογισμού της ζωής μας ως όλου, γιατί 

να μας αφορούν τα ναρκωτικά ή η πλύση εγκεφάλου; 89

Η επιλογή του χρόνου του θανάτου μας αποτελεί βασικό ηθικό 

πρόβλημα καθώς επισπεύδοντας ή επιβραδύνοντας τον θάνατο μας, 

ουσιαστικά ενδιαφερόμαστε για την ικανοποίηση όχι των βιωματικών 

συμφερόντων αλλά των κριτικών. Δεν χάνουμε, δηλαδή, τη ζωή μας, αν δεν 

αυξήσουμε την ηδονή μας, όπως ισχυρίζονται οι ωφελιμιστές. Θέλουμε να 

συνεισφέρουμε σε κάτι, να βοηθήσουμε κάποιον, να είμαστε πιο κοντά στα 

άτομα όχι επειδή θα είναι όλα αυτά χαμένες ευκαιρίες που προσφέρουν 

περισσότερη ευχαρίστηση  αλλά επειδή είναι  σημαντικές από μόνες τους καθ' 

εαυτές. 90  

Τα ηθικά διλήμματα μας και οι αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε 

αφορούν τη ζωή μας ως όλον. Δεν τίθεται ζήτημα  μιας απλής επιλογής ή 

προτίμησης αλλά κρίσης και αναστοχασμού. Μέσα από τέτοιες αποφάσεις 

μπορούμε να ανακαλύψουμε την ταυτότητα μας.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται η άποψη ότι «η ακεραιότητα είναι στενά 

συνδεδεμένη με την αξιοπρέπεια»91 και αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της 

ακεραιότητας δίνουμε έμφαση στα κριτικά μας συμφέροντα.  Δεν πρέπει να 

δεχθούμε ούτε την αντίληψη ότι τα κριτικά συμφέροντα είναι προσωπικά 

(personal) και διαμορφώνονται ανάλογα το πώς αισθάνεται ο καθένας, ούτε 

όμως την αντίληψη ότι είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως. 

Αυτές οι δύο θέσεις θεωρούνται ακραίες ενισχύοντας την άποψη ότι είναι εξίσου 

σημαντικό τόσο να έχουμε μία καλή ζωή όσο και να την θεωρούμε καλή. 92

Ο Dworkin θεωρεί ότι η ακεραιότητα μπορεί να συμβάλλει με δύο 

τρόπους, «θεωρείται το χαρακτηριστικό της πεποίθησης, της δέσμευσης, όχι 

μόνο επιλογών του παρελθόντος, αντανακλά ακόμη την επένδυση,  την ιδέα 

δηλαδή ότι η αξία της ζωής έγκειται εν μέρει στην ακεραιότητα της, έτσι ώστε με 

                                                            
89 Dworkin  R., 1994,  Life’ s dominion: An argument about abortion, euthanasia and individual freedom, 
Vintage Books, A division of Random House, Inc., New York , USA, p. 202
90 Ο.π  , σελ.204
91 Ο.π, σελ.205
92 Ο.π, σελ .206,   
  «It is important both that we find a life good and we find it good»
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το να έχει διαπιστωθεί ως μία μορφή ζωής επιχειρηματολογεί  (argues), αν και 

όχι συμπερασματικά στο να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η μορφή ζωής.»93

Έχουμε εξετάσει την πολύπλοκη ιδέα των κριτικών συμφερόντων επειδή 

δεν μπορούμε να κατανοήσουμε  αν ο θάνατος αποτελεί το καλύτερο συμφέρον 

ενός ανθρώπου εκτός αν καταλάβουμε τις διαστάσεις που δίνουν οι άνθρωποι 

στα συμφέροντα τους. Αν δεχθούμε την άποψη ότι μόνο τα  βιωματικά 

συμφέροντα πρέπει  να εκτιμώνται, τότε μόνο οι αποφάσεις που λαμβάνουμε 

είναι προβληματικές. Αγωνιούμε γι' αυτές τις αποφάσεις και για τους ίδιους τους 

εαυτούς μας όταν σκεφτόμαστε τις διαθήκες ζωής ή το συγγενικό και φιλικό 

περιβάλλον μας, επειδή λαμβάνουμε υπόψη τα κριτικά μας συμφέροντα. Ο 

θάνατος αποτελεί το όριο της ζωής και κάθε κομμάτι της ζωής, 

συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου είναι σημαντικό,  και σ’ αυτό που 

δίνουμε ιδιαίτερη σημασία είναι τι θα συμβεί αν πεθάνουμε αργότερα και πώς 

θα πεθάνουμε.  Όσον αφορά το πρώτο, σχετικά δηλαδή με το χρόνο του 

θανάτου, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν, αν και υποφέρουν από 

τους πόνους, προκειμένου να τελειώσουν κάτι το οποίο είχαν αρχίσει ή ακόμη 

να μάθουν κάτι που πάντα ήθελαν να μάθουν γιατί πιστεύουν ότι το να είσαι 

ζωντανός σημαίνει κάτι (being alive is something).  Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν λόγοι για ένα άτομο να μη θέλει να μείνει ζωντανό, όπως οι αφόρητοι  

πόνοι  ή ο φόβος τοποθέτησης  σωλήνων για την καλύτερη διεξαγωγή της 

θεραπείας του.  Όταν οι ασθενείς  έχουν πλήρη την συνείδησή τους, τότε  το 

αίσθημα της ακεραιότητας και η συνοχή της ζωής  τους επηρεάζουν την 

απόφαση τους σχετικά με το αν το να μείνουν στη ζωή καθίσταται το καλύτερο 

συμφέρον τους.94

Έτσι, λοιπόν, αυτό που θεωρείται σημαντικό είναι το πρόβλημα της 

σύγχυσης μεταξύ αυτονομίας, του συμφέροντος και της ιερότητας της 

ανθρώπινης ζωής, αναφορικά με την περίπτωση της Nancy Cruzan,  κάνοντας 

τη διάκριση μεταξύ εργαλειακής, προσωπικής και εγγενούς αξίας της ζωής. Η 

αυτονομία προστατεύει την ικανότητα του υποκειμένου να αυτοπραγματώνεται, 

να επιλέγει τις αξίες του και να διαμορφώνει τον χαρακτήρα του. Η αξιοπρέπεια 

                                                            
93 Ο.π, σελ.206
94 Dworkin  R., 1994,  Life’ s dominion: An argument about abortion, euthanasia and individual freedom, 
Vintage Books, A division of Random House, Inc., New York , USA, p.210
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διακρίνεται από την αγαθοπραξία στο εξής : η αγαθοπραξία είναι δεσμευμένη 

από διαθέσιμους πόρους ενώ η αξιοπρέπεια επιβάλλει την εξασφάλιση του 

απαιτούμενου ελάχιστου για την προστασία της. 95

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, όμως,  είναι ότι η ζωή έχει ιδιαίτερη αξία 

και το βασικότερο είναι ότι δεν σταθμίζεται. Δεν μπορούμε δηλαδή να 

αξιολογούμε τη ζωή με βάση ποσοτικά κριτήρια, με τη βοήθεια οργάνων 

μέτρησης της ποιότητας ζωής. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εγγενής αξία της 

ζωής παραμερίζοντας υποκειμενικές αντιλήψεις, λανθασμένες υποθέσεις και μη 

υιοθετώντας καταστάσεις εξαναγκασμού. 

Η ανθρώπινη ζωή έχει εγγενή αξία. Έχει για ένα άτομο σημασία αν πέτυχε 

τη ζωή του ή αν απέτυχε, αν κατάφερε να πραγματώσει τις δυνατότητες του, αν 

μπόρεσε να κατορθώσει κάτι που να έχει νόημα. Έχει σημασία αν κατάφερε να 

κάνει κάτι με το να ζει.  Αν ένα άτομο θεωρεί  ότι η δική του ζωή έχει αξία, τότε 

προκειμένου να μπορέσει να δικαιολογήσει αυτή  την πεποίθηση του,  είναι 

υποχρεωμένος να θεωρήσει ότι κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία κι ότι η ζωή του 

κάθε ανθρώπου έχει μια ίση αξία. 

Κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική ευθύνη να εντοπίσει και να 

πραγματώσει την αξία στην ζωή του. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει μόνος του να 

βρει τι δίνει στη ζωή του αξία, τι είναι γι’ αυτόν σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι 

κύριος της δικής του ζωής. 

Αυτό που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η αρχή της ίσης αξίας της 

κάθε ανθρώπινης ζωής και η αρχή του αυτόνομου προσδιορισμού τού τι 

προσδίδει αξία στην κάθε επιμέρους ανθρώπινη ζωή, αποτελούν τα συστατικά 

στοιχεία της έννοιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μέρος της ποιότητας ζωής 

του ατόμου είναι η αξιοπρέπεια.  Προϋπόθεση της δικής μας αξιοπρέπειας είναι 

η αναγνώριση της αξιοπρέπειας στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Θεμέλιο 

λίθο, λοιπόν,  πρέπει να αποτελούν οι στοιχειώδεις όροι υγιούς και 

αξιοπρεπούς διαβίωσης προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή. 

                                                            
95 Βασιλόγιαννης, «Ευθανασία :ο  Dworkin και οι επικριτές του », σημειώσεις μαθήματος, σελ. 57
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Κάθε άνθρωπος, ως αυτοπροσδιοριζόμενο ον, έχει σχέδιο ζωής και 

πρέπει να το αυτοπραγματώσει.  Θέτει ηθικούς καλούς στόχους στη ζωή του και 

γι΄ αυτό τον λόγο όταν φτάνει η ζωή στο τέλος της   πρέπει να  γίνεται σεβαστή 

κάθε επιθυμία  του.  Αν ένα άτομο ζει με αξιοπρέπεια, τότε προυπόθεση της 

ζωής με αξιοπρέπεια είναι η ποιότητα ζωής του. Κάθε άνθρωπος έχει την 

προσωπική ευθύνη να εντοπίσει και να πραγματώσει την αξία  στη ζωή του. Ο 

κάθε άνθρωπος πρέπει μόνος του να βρει τι δίνει στη ζωή του αξία, τι είναι γι’ 

αυτόν σημαντικό, είναι δηλαδή κύριος της δικής του ζωής. Κάθε άνθρωπος, ως 

αυτοπροσδιοριζόμενο ον, έχει σχέδιο ζωής και πρέπει να το αυτοπραγματώσει. 

Θέτει ηθικά αποδεκτούς στόχους στη ζωή του και γι’ αυτό το λόγο όταν φτάνει η 

ζωή στο τέλος της πρέπει να γίνεται σεβαστό το σχέδιο της ζωής του. 
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Κεφάλαιο 3

Η εθνογραφική ανάλυση είναι το είδος εκείνης της έρευνας, στην οποία ο 

αναλυτής γίνεται συνήθως παρατηρητής, όπως για παράδειγμα ένας 

ανθρωπολόγος μελετάει μια  κουλτούρα ιθαγενών  ή μία σύγχρονη αστική 

κοινότητα. Ο μελετητής του πεδίου προσεγγίζει τον χώρο του επιστημονικού 

έργου σαν ξένος από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, κρατώντας ισορροπίες 

μεταξύ των διαφόρων εσωτερικών τάσεων.  Έτσι, αναλαμβάνει να εκτιμήσει και 

να περιγράψει πώς οι εντόπιοι στο πεδίο, που παρακολουθεί, διαμορφώνουν 

τις πεποιθήσεις τους και παράγουν αυτό που ονομάζεται  γνώση. Σχετικές 

μελέτες στον ελληνικό χώρο είναι ελάχιστες (π.χ. Αλεξιάς 2000) και δεν 

εστιάζουν σε βιοηθικά ζητήματα.

H ποιοτική αυτή προσέγγιση ήταν από τις πρώτες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση εμπειρικών ερευνών σε βιοηθικά ζητήματα 

με κύριο στόχο την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς «εκ των ένδων». 

Ένα μεγάλο μέρος των  εθνογραφικών μελετών εξετάζει εάν φιλοσοφικής 

προέλευσης αρχές και παραδοχές της βιοηθικής, πράγματι εφαρμόζονται στην 

πραγματικότητα, κι αν όχι, γιατί. Οι βοηθικολόγοι μπορούν να θεωρήσουν την 

εθνογραφία ως μία καλή πηγή που μέσω της παρατήρησης τείνουν να 

διερευνήσουν  ενδεικτικές περιπτώσεις και καταστάσεις. 96

3.1. Μελέτη περίπτωσης: Ζητήματα αυτονομίας, αξιοπρέπειας και ποιότητας 

ζωής σε  κλινική ενός ελληνικού νοσοκομείου 

Η εθνογραφία συνεισφέρει στη βιοηθική καθώς τοποθετεί τα βιοηθικά 

διλήμματα σε κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά πλαίσια, αναλύει 

συμπεριφορές και πεποιθήσεις των  ατόμων που σχετίζονται,  διερευνά κάποια 

φαινόμενα που δεν είχαν  αναγνωριστεί σε προηγούμενο στάδιο και ως επί το 

πλείστον γεννά νέα ερωτήματα για την έρευνα. 97   Η εθνογραφική έρευνα είναι 

                                                            
96 Gordon, E. J. and B. Wolder Levin  2008 Contextualizing Ethical Dilemmas: Ethnography for 
Bioethics, Empirical Methods for Bioethics: A Primer,  Advances in Bioethics, Volume 11, 83–116,  
Elsevier Ltd..

97 ο.π, σελ 83
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ιδανική καθώς ανοίγει  το δρόμο στον κόσμο των εννοιών που σχετίζονται με 

γεγονότα σχετικά με την υγεία και τις ηθικές αποφάσεις. Έτσι, γίνονται 

κατανοητοί οι κοινωνικο-οικονομικοί, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες που 

διαμορφώνουν τον τρόπο που τα άτομα ανταποκρίνονται σε τέτοιες 

καταστάσεις.

Οι δυσκολίες της κοινωνιολογικής ποιοτικής έρευνας που διεξάγεται σε 

ιατρικούς τόπους έχουν αναφερθεί και σε πρόσφατες μελέτες. Συχνά 

αναδύονται ζητήματα όπως αυτό της αποκάλυψης της ερευνητικής ατζέντας 

στις υπο-μελέτη ομάδες, ή της πίεσης να επιλέξουν ανάμεσα σε συγκεκριμένες 

ερμηνείες της βιωμένης εμπειρίας.   Μέσω αυτών των επιλογών οι εθνογράφοι 

διαμορφώνουν το ακαδημαϊκό τους πεδίο, ενώ παράλληλα επηρεάζονται από 

αυτό.98

Οι εθνογραφικές μελέτες στα νοσοκομεία τείνουν να βοηθήσουν στην 

διαλεύκανση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τόσο την αυτονομία και την 

αξιοπρέπεια όσο και την ποιότητα ζωής.99  Η εθνογραφία τοποθετεί την 

ανάλυση της στην καθημερινή ζωή και δύναται να εξερευνήσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι σχέσεις, η καθημερινότητα, οι παραδοσιακές πρακτικές 

χρησιμοποιούνται για να  επιλύσει κάποια γεγονότα ως «ηθικά διλήμματα».  Με 

τον τρόπο αυτό οι κοινωνιολογικές μελέτες συμβάλλουν στη διεπιστημονική 

προσέγγιση της  βιοηθικής και στη σχετική διερεύνηση των πεποιθήσεων, των 

αξιών και των κανόνων (norms) που είναι βασικές στις κοινωνικές πρακτικές και 

συμπεριφορές. Αναλύοντας την βιοηθική,  διαφαίνονται οι συνθήκες εκείνες που  

την καθιστούν  ως μία πρακτική, που δίνει στη ζωή μας νόημα καθώς και οι  

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές  διατάξεις μας δεσμεύουν. 

Εξαιτίας του ότι η εθνογραφία τοποθετεί την ανάλυση της στην 

καθημερινή ζωή , έτσι μπορεί να διερευνήσει τον τρόπο με τον  οποίο οι σχέσεις 

εξουσίας, οι θεσμικές διαδικασίες και  οι αφηγηματικές τεχνικές 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    
98 Anspach, R. R., & Mizrachi, N. (2006). The field worker’s fields: Ethics, ethnography and
medical sociology. Sociology of Health and Illness, 28, 713–731.
99 Jose Lopez, 2004 ,  «How sociology can save bioethics…may be»  Sociology of Health and Illness, 
Vol.26  No7, p.p. 875-896 
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χρησιμοποιούνται για να  προσδιορίσουν  κάποια  περιστατικά ως ηθικά 

διλήμματα. 100

Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης και των ποιοτικών συνεντεύξεων, η 

εθνογραφική προσέγγιση, μας επιτρέπει να διερευνήσουμε αν αρχές της  

βιοηθικής όπως η αυτονομία, η δικαιοσύνη, η αγαθοεργία, και το μη βλάπτειν  

δύναται να εντοπιστούν στην καθημερινή πράξη και εμπειρία μίας κλινικής ενός 

ελληνικού νοσοκομείου, με ασθενείς τελικού σταδίου.

  

3.2. Ερευνητική Προσέγγιση: Έρευνα Πεδίου

Η παραμονή μου στη μονάδα διήρκησε πέντε μήνες (από 7-12-2007 έως 

18-4-2008), με δύο έως τρεις  επισκέψεις την εβδομάδα στο πλαίσιο της 

πρακτικής μου άσκησης. Οι πρώτες επισκέψεις στη μονάδα έγιναν προκειμένου 

να γίνει η γνωριμία με τον Διευθυντή της μονάδας αλλά και με το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό.  Η γνωριμία με τους γιατρούς έγινε διαμέσου του 

Διευθυντή, ο οποίος τους εξήγησε ποια ήμουν και τον λόγο για τον οποίο 

βρισκόμουν στη συγκεκριμένη μονάδα. Επίσης, σημαντικό ήταν να εξερευνηθεί 

ο χώρος πριν την παραμονή στη μονάδα. 

Ουσιαστικά, ο ρόλος μου εστιάστηκε στις επισκέψεις των ασθενών που 

νοσηλεύονται στη μονάδα, που πραγματοποιούσαν οι γιατροί  τις πρωινές ώρες 

- από τις εννιά το πρωί μέχρι τις δώδεκα περίπου. Έπειτα, οι γιατροί δίνουν 

οδηγίες στις ειδικευόμενες γιατρούς ή τις νοσηλεύτριες  αναφορικά με  την 

ιατρική  θεραπεία που θα ακολουθηθεί. Στη συνέχεια, δέχονται επισκέψεις στο 

εξεταστήριο από ασθενείς οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί στη συγκεκριμένη κλινική 

και στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη κλινική χρησιμοποιήθηκε ένα 

ημερολόγιο όπου γινόταν η καταγραφή των παρατηρήσεων και γενικότερα 

οτιδήποτε είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση. Η καταγραφή δεν περιοριζόταν 

μόνο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αλλά και σε ολόκληρη την μονάδα. 

Επίσης, λόγω του ότι η μνήμη ήταν ακόμη πολύ νωπή από τα γεγονότα που 
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είχαν παρατηρηθεί, γινόταν συμπλήρωση των παρατηρήσεων  στο 

σημειωματάριο και κατά την έξοδο από την μονάδα. 

Γενικότερα, η παρουσία μου είχε προκαλέσει στο ιατρικό αλλά και στο 

νοσηλευτικό προσωπικό έντονη περιέργεια με αποτέλεσμα να θέλουν να 

μάθουν τι ακριβώς κατέγραφα. Αυτή η περιέργεια εντοπίστηκε και από τους 

ασθενείς, αναμενόμενο θεωρώ, κατά την διάρκεια των επισκέψεων καθώς 

ρωτούσαν ποια ήμουν και τι ακριβώς έκανα και προτού να προλάβω να 

απαντήσω, οι γιατροί προλάβαιναν να δώσουν την απάντηση οι ίδιοι. 

Συγκεκριμένα, με σύστηναν ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια που διεξάγει έρευνα στη 

συγκεκριμένη κλινική. 

Kατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην κλινική ήρθα αντιμέτωπη με 

καταστάσεις, οι οποίες θεωρούνταν πρωτόγνωρες για μένα και μου 

προκάλεσαν ιδιαίτερη αναστάτωση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα όπου 

η μητέρα μιας ασθενούς βγήκε από το θάλαμο σε κατάσταση πανικού 

φωνάζοντας το όνομα της μητέρας της προκειμένου να έρθουν γρήγορα οι 

γιατροί γιατί συνειδητοποίησε η ίδια ότι την είχε χάσει. Η εγρήγορση των 

γιατρών και τελικά η επαναφορά της γυναίκας αλλά και οι αντιδράσεις των 

υπόλοιπων ασθενών και τω συγγενών στο διάδρομο μου προκάλεσαν ιδιαίτερη 

εντύπωση.  

Αφού, λοιπόν,  πραγματοποιήθηκε  η  καταγραφή των παρατηρήσεων, 

μετά από μερικούς μήνες επισκέφτηκα και πάλι την μονάδα προκειμένου να 

συζητήσω με τους γιατρούς και με τις νοσηλεύτριες και να τους ρωτήσω  πότε 

θα ήταν δυνατό να γίνουν οι μη-δομημένες συνεντεύξεις. Και πράγματι μου 

έδωσαν προγραμματισμένα ραντεβού, καθώς ο φόρτος εργασίας ήταν μεγάλος. 

Η χρήση του μαγνητοφώνου στην αρχή προκάλεσε αντίδραση από κάποιους 

γιατρούς αλλά στη συνέχεια το δέχτηκαν καθώς επισημάνθηκε εκ των 

προτέρων η  αιτιολογία της λειτουργικότητας του.

Ενώ δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί πόσο  επηρέασε τους ασθενείς και 

τους γιατρούς η παρουσία μου στην  κλινική, προσπάθησα να είμαι ιδιαίτερα 

διακριτική. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης των ασθενών από τους γιατρούς, οι ασθενείς δεν φάνηκε να 
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αισθάνονταν κάποια ενόχληση ή το αίσθημα της ντροπής από την παρουσία 

μου.

3.3. Χωροταξική και οργανωτική διάσταση του πεδίου

Η κλινική αποτελεί ένα τμήμα του ευρύτερου νοσοκομείου όπου η ζωή 

και ο θάνατος συνυπάρχουν και διαμορφώνει το πλαίσιο όπου οι σχέσεις 

μεταξύ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού  και των  ασθενών 

ενυπάρχουν. Στην κλινική οι ασθενείς  νοσηλεύονται  επειδή παρουσιάζουν 

αναιμία, λεμφώματα, λευχαιμία. Στην συγκεκριμένη μονάδα στεγάζεται και η 

νεφρολογική δηλαδή άτομα τα οποία πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια.    

Στο χώρο της κλινικής οι ασθενείς παραμένουν για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα και αφού τους παρασχεθεί εξιτήριο, επισκέπτονται τη μονάδα για να 

κάνουν τις καθιερωμένες τους εξετάσεις. Βέβαια, νοσηλεύονται και πολλοί 

ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν οι 

βασικές τους βιολογικές λειτουργίες. 

Η μονάδα αυτή εξαρτάται από τα εργαστήρια του ευρύτερου 

νοσοκομείου. Πολλές εξετάσεις όπως οι μικροβιολογικές και οι ακτινολογικές, οι 

αξονικές τομογραφίες και οι αγγειογραφίες απαιτούν την συνδρομή των 

εργαστηρίων  που βρίσκονται εκτός μονάδας. 

Όσον αφορά το προσωπικό της  κλινικής, απαρτίζεται από τον 

διευθυντή-καθηγητή, τον αναπληρωτή διευθυντή, επίκουρους καθηγητές, 

επιμελητές, ειδικευόμενους γιατρούς αιματολογίας και  νοσηλευτές. 

Αναφορικά με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αξίζει να αναφερθεί ότι 

οι γιατροί ελέγχονται από την ιατρική ιεραρχία επάνω στην οποία εξελίσσονται 

ενώ αντίστοιχα οι νοσηλευτές ελέγχονται από τη νοσηλευτική ιεραρχία στην 

κορυφή της οποίας βρίσκεται η διευθύνουσα. Κυρώσεις στους νοσηλευτές σε 

συγκρουσιακές περιπτώσεις δεν μπορεί να επιβάλλει ο διευθυντής της μονάδας 

αλλά η προϊσταμένη της μονάδας που διευθύνει τις νοσηλεύτριες.   

Ο χώρος της κλινικής χωρίζεται στα εξής τμήματα: Συγκεκριμένα, 

υπάρχει ο χώρος των ασθενών, όπου βρίσκονται τα κρεβάτια των ασθενών. 

Αυτά βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.  Υπάρχουν ένας θάλαμος ανδρών, 
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ένας θάλαμος γυναικών και 7 θάλαμοι, όπου  φιλοξενούν ασθενείς που δεν 

πρέπει να βρίσκονται με πολύ κόσμο λόγω του επιβαρυμένου ανοσοποιητικού 

συστήματος τους. Επίσης, ο χώρος της υποδοχής όπου οι γιατροί γράφουν 

εξετάσεις και οι ασθενείς ζητούν τις υπηρεσίες των νοσηλευτών και των ιατρών, 

τα γραφεία των ιατρών,  της προϊσταμένης και της γραμματέας. Ακόμη, στην

συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν  οι χώροι υγιεινής του προσωπικού όπου 

αλλάζουν οι εργαζόμενοι την ενδυμασία τους καθώς επίσης  ο χώρος της 

αποθήκης όπου βρίσκονται διάφορες προμήθειες, τις οποίες χρησιμοποιεί η 

κλινική για την σωστή λειτουργία της και ο χώρος, όπου οι καθαρίστριες 

αποθηκεύουν τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν προκειμένου να διατηρείται ο 

χώρος της κλινικής καθαρός. Ακόμη,  σημαντικός είναι και ο χώρος, το λεγόμενο 

ιατρείο, όπου οι γιατροί εξετάζουν τους ασθενείς, οι οποίοι  δεν νοσηλεύονται  

στην κλινική καθώς και ο χώρος αναμονής των συγγενών βρίσκεται έξω από 

την κλινική, αν και οι περισσότεροι στέκονται στους διαδρόμους. 

Kαθημερινά ο γιατρός, ο οποίος εφημέρευε από το προηγούμενο βράδυ, 

ενημερώνει νωρίς το πρωί σε ένα συμβούλιο όλους τους γιατρούς για την 

κατάσταση των ασθενών και για τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθήθηκε 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ουσιαστικά, αναλύεται η προσωπική καρτέλα του 

ασθενούς. Μετά την ενημέρωση ο εκάστοτε  γιατρός παραλαμβάνει τους 

φακέλους των ασθενών του και αποφασίζει να εκτελέσει την καθιερωμένη 

επίσκεψη. Στην επίσκεψη ο ειδικευόμενος ενημερώνει τον γιατρό για την πορεία 

της ασθένειας και για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Έπειτα,  μετρούν το 

οξυγόνο του ασθενούς, τον ακροάζονται, τον ψηλαφούν, τον εξετάζουν και 

συζητούν μαζί του αλλά και με τους συγγενείς που βρίσκονται δίπλα του για την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή την πιθανή αλλαγή της θεραπείας. 

Μέσα στην κλινική οι γιατροί φορούν  άσπρη ποδιά ενώ οι νοσηλευτές 

φορούν  άσπρη ή μπλε στολή. Αυτό ίσως γίνεται προκειμένου να  ξεχωρίσουν 

συμβολικά οι γιατροί από τις νοσηλεύτριες. Ο τραυματιοφορέας, που 

επισκέπτεται πολύ συχνά την μονάδα προκειμένου να παραλάβει τους ασθενείς 

και να τους μεταφέρει στους χώρους όπου ενεργούνται οι αξονικές, μαγνητικές, 

φορά κι αυτός μία άσπρη ποδιά. 

3.4. Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων
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Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας μέσω της παρατήρησης και της 

διεξαγωγής προσωπικών μη-δομημένων συνεντεύξεων είναι η καλύτερη 

κατανόηση των αρχών της Αυτονομίας, Αξιοπρέπειας και Ποιότητας ζωής.

Εξετάζονται οι απόψεις τόσο  του ιατρικού όσου και του νοσηλευτικού 

προσωπικού, οι δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την διαδικασία της 

ενημέρωσης και της λήψης των αποφάσεων,  οι σχέσεις εμπιστοσύνης και 

δυσπιστίας που αναπτύσσονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς επίσης  

και οι αντιδράσεις των ασθενών  αλλά και των συγγενών στο φόβο του θανάτου. 

Όπως προαναφέραμε οι γιατροί κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 

εξετάζουν τους ασθενείς, τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις και συζητούν με το 

συγγενικό περιβάλλον εφόσον παρίσταται εκεί. Οι ειδικευόμενες γιατροί είναι 

εκείνες που θα ανοίξουν την καρτέλα των ασθενών, θα διαβάσουν δυνατά τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων και στη συνέχεια και εκείνες με τη σειρά τους θα 

ακροαστούν και θα ψηλαφήσουν τον ασθενή.  

Από τη πρώτη στιγμή που οι γιατροί μπαίνουν στο θάλαμο, οι ασθενείς 

αντιδρούν είτε λέγοντας κάποιο σύμπτωμα τους (πυρετό) είτε ζητώντας με 

αγωνία εξιτήριο («Πότε θα βγω από εδώ γιατρέ;») είτε καλωσορίζοντας τις 

γιατρούς με ευγένεια  είτε κάνοντας αστεία με τις  γιατρούς. Αυτό είναι λογικό 

γιατί αυτοί οι ασθενείς είναι μακροχρόνιοι και όπως είναι φυσικό έχουν 

δημιουργήσει μία ιδιαίτερη σχέση με τους γιατρούς. 

Οι συγγενείς από την άλλη είναι εκείνοι που  ουσιαστικά πρέπει να 

στηρίζουν ψυχολογικά τον ασθενή και να προσπαθούν να τον αποφορτίσουν 

από τις πιθανές κακές σκέψεις  του. Ωστόσο, πολλές είναι εκείνες οι φορές που 

κατεβάζουν απλά το κεφάλι και μη θέλοντας να το δείξουν κλαίνε βουβά αλλά 

αμέσως συνειδητοποιούν ότι πρέπει να αποτελούν το στήριγμα και γι’ αυτό 

αναφωνούν χαρακτηριστικά « εννοείται πως θα τα καταφέρουμε!».

Τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλεύτριες  τείνουν να προσφέρουν τις 

δυνατότερες συνθήκες προκειμένου να απαλύνουν τον πόνο των ασθενών αλλά 

και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Στην επίσκεψη μιας 

ασθενούς που νοσηλεύεται μεγάλο χρονικό διάστημα η γιατρός Α (10-12-07) 

χαρακτηριστικά την εμψυχώνει λέγοντας 
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«για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, πρέπει να κάνουμε χημειοθεραπεία, 

θέλουμε την καλύτερη λύση για εσάς».

Επίσης, μία άλλη γιατρός  Β (10-12-07)  αναφέρει συγκεκριμένα σε έναν άλλο 

ασθενή, ο οποίος με το που την βλέπει ξεσπά σε κλάματα    

«δικαιούστε το καλύτερο. Πρέπει να φτιάξουμε τα ποδαράκια γι’ αυτό θα 

έρθει ο φυσικοθεραπευτής για να δυναμώσουν, για να έχεις, καλέ μου, 

μια ποιότητα ζωής. Θα αποκτήσεις την ποιότητα ζωής που είχες χάσει. 

Θέλω να είσαι δυνατός». 

Επιπροσθέτως, οι νοσηλεύτριες  παίρνουν οδηγίες από τους γιατρούς 

και  δίνουν τα φάρμακα, αλλάζουν τους ορούς, βάζουν αιμοπετάλια. Αυτό που 

παρατηρήθηκε είναι ότι είναι πολύ ευγενικές και βοηθούν τους ασθενείς με κάθε 

τρόπο αλλά και τους συγγενείς. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη εντύπωση προκλήθηκε 

όταν η συγγενής ενός ασθενή ζήτησε από μια νοσηλεύτρια μια κουβέρτα γιατί 

κρύωνε λόγω πυρετού και εκείνη έτρεξε αμέσως να την εξυπηρετήσει. Επίσης, 

δεν είναι λίγες οι φορές που βοηθούν τους ασθενείς να σηκωθούν, να τους 

κρατήσουν τον ορό και το σημαντικότερο είναι ότι πάντα έχουν να πουν κάτι το 

οποίο θα εμψυχώσει τους ασθενείς.

Μία από τις καταστάσεις η οποία ήταν σημαντική για μένα προσωπικά  

ήταν να επισκεφτώ με τους γιατρούς μια νεαρή κοπέλα γύρω στα 32, οποία 

έπασχε από λευχαιμία. Δεν είχε μαλλιά από τις χημειοθεραπείες και όμως ήταν 

γελαστή και  αστειευόταν με τους γιατρούς παρόλο που νοσηλευόταν στη 

μονάδα μεγάλο χρονικό διάστημα.  Επίσης, κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για 

μένα ήταν το γεγονός ότι κάποια στιγμή κατά την παραμονή μου στη μονάδα 

ρώτησα μία ειδικευόμενη πού βρίσκονταν κάποιοι συγκεκριμένοι ασθενείς, με 

τους οποίους είχα αναπτύξει μία τυπική σχέση, δυστυχώς, η απάντηση που 

έλαβα ήταν συγκλονιστική για μένα, καθώς είχαν πεθάνει. Η ασθένεια τους 

εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και δεν άργησε να έρθει το αναπόφευκτο.  

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο είναι η αξιοπρέπεια, η οποία συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, 

καθώς ένα άτομο το όποιο έχει ποιότητα ζωής θεωρείται αξιοπρεπές αλλά και 

ένα άτομο, το οποίο δεν έχει την ποιότητα ζωής που θα επιθυμούσε, έχει εξίσου 
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αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια ενός ατόμου είναι μια αξία που βρίσκεται μέσα στο 

ίδιο το άτομο. Η αξιοπρέπεια διαφαίνεται από συγκεκριμένες στάσεις που 

κρατούν οι ασθενείς όπως για παράδειγμα σχεδόν σε κάθε επίσκεψη 

παρατηρήθηκε η θέληση των ασθενών να προσπαθούν να σηκωθούν μόνοι 

τους στο κρεβάτι λέγοντας «μπορώ μόνος μου, άσε με» δείχνοντας τη δύναμη 

που πηγάζει από μέσα τους ότι μπορούν με δυσκολία μεν να εξυπηρετηθούν 

μόνοι τους. 

Επίσης, σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά ενός ασθενή, ο οποίος μετά 

από μεγάλο χρονικό διάστημα νοσηλείας όντας απομονωμένος σε θάλαμο, 

εξαντλημένος από τις χημειοθεραπείες που έχει υποστεί, επιθυμεί να φύγει από 

το νοσοκομείο θέλοντας να πεθάνει στο σπίτι του με αξιοπρέπεια. Αυτοί που 

τον πιέζουν να παραμείνει στο νοσοκομείο είναι οι συγγενείς του. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει η ειδικευόμενη γιατρός Γ (15-01-08) σχετικά με τον 

συγκεκριμένο ασθενή πως 

«από τη στιγμή που διαγνώσαμε την ασθένεια, ο κύριος Ντ. ήθελε να πάει 

σπίτι του όμως οι συγγενείς του δεν τον άφησαν. Φώναζε, αφήστε με να 

πάω να πεθάνω με την ησυχία μου με το κεφάλι ψηλά».

Ωστόσο οι γιατροί πολλές φορές καλούνται να εμψυχώσουν και τους 

ίδιους τους συγγενείς καθώς τους βλέπουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. 

Συγκεκριμένα αναφέρει μία γιατρός Δ (15-01-2008) στο σύζυγο μιας ασθενούς 

όταν εκείνος πήγε να ρωτήσει προσωπικά για την κατάσταση της υγείας της: 

«Η γυναίκα σας είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε κατάσταση που μπορεί 

να αυτοεξυπηρετηθεί, πηγαίνετε  λίγο στο σπίτι σας να ξεκουραστείτε και 

εσείς. Εμείς είμαστε εδώ! Δε χρειάζεται να απελπίζεστε, μπορεί να το 

ξεπεράσει πλήρως, να έχετε κουράγιο και δύναμη! Δεν είναι η γυναίκα 

σας τελικού σταδίου». 

Η παρηγορητική φροντίδα αποσκοπεί στη βελτίωση  της ποιότητας ζωής 

των ασθενών αλλά και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

που ουσιαστικά απειλούν τη ζωή τους. Γενικότερα, οι λειτουργοί υγείας τείνουν 

να ελέγχουν τα συμπτώματα και να προσφέρουν υποστήριξη τόσο στον ίδιο τον 

ασθενή όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον.
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Στόχος των επαγγελματιών υγείας είναι να ανακουφίσουν τον ασθενή, να 

περιορίσουν τον πόνο που αυτό προϋποθέτει την έγκαιρη διάγνωση 

αντιμετώπισης του με τις κατάλληλες θεραπείες μείωσης των σωματικών πόνων 

αλλά και των ψυχικών.

Όπως έχει προαναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ποιότητα ζωής 

των ασθενών αφορά την σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Σύμφωνα με 

το ιατρικό προσωπικό της κλινικής οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής των ασθενών είναι η δυνατότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης 

του προβλήματος, η υλικοτεχνική δομή, ο αριθμός των κλινών και η δυνατότητα 

όσο λιγότερου συνωστισμού των ασθενών στα δωμάτια. Ουσιαστικά,  

χρειάζεται η κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη για να μπορεί έτσι ο ασθενής 

να είναι συνειδητοποιημένος και να μπορεί να αντιμετωπίσει την ασθένεια του 

με μια σχετική ψυχική ισορροπία.

Χαρακτηριστικά αναφέρει γιατρός A (12-10-08) 101 : 

«Σημαντικοί παράγοντες είναι ένα καλό περιβάλλον νοσηλείας που να 

επιτρέπει στον ασθενή να νοσηλεύεται με αξιοπρεπείς συνθήκες, ένα 

υποστηρικτικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό  που θα έχει την 

υπομονή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του και  να είναι δίπλα του 

καθώς επίσης και ένα συγγενικό περιβάλλον υποστηρικτικό  όχι όμως 

ασφυκτικό».

Ωστόσο, το βάρος δίνεται αλλού από το νοσηλευτικό προσωπικό, το 

οποίο επισημαίνει ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στις καλές συνθήκες όπως ο ιματισμός, τα καθαρά σεντόνια, τα καθαρά 

κρεβάτια αλλά και στο προσωπικό που πρέπει να ικανοποιεί τους αρρώστους 

όπως ο βοηθός θαλάμου, οι καθαρίστριες. 

Γίνεται, λοιπόν, εμφανές ότι η στενότητα χώρου στην συγκεκριμένη 

κλινική, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των περιστατικών και της συστέγασης της 

με την νεφρολογική κλινική, δεν βοηθά τον ίδιο τον ασθενή να έχει την ποιότητα 

ζωής που του αξίζει αλλά ούτε και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να 

προσφέρει τις απαραίτητες θεραπευτικές ενέργειες στον ασθενή. Όμως, 

                                                            
101 Χρησιμοποιούνται  κωδικοί  για τους γιατρούς και οι ημερομηνίες δεν είναι απόλυτα 
ακριβείς.
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λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες του χώρου και της υλικοτεχνικής 

δομής που προσφέρει η κλινική, προσφέρεται ένα αξιοπρεπές περιβάλλον 

νοσηλείας, που επηρεάζει  με θετικό τρόπο την ποιότητα ζωής του ασθενή 

τελικού σταδίου καθώς επίσης κα το έργο των ιατρών της συγκεκριμένης 

κλινικής.  

3.5.Λήψη αποφάσεων: ζητήματα ενημέρωσης 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συζητήθηκαν στην 

συγκεκριμένη εργασία αφορά τη λήψη των αποφάσεων των ιατρών σε σχέση με 

τα ιατρικά θέματα (Gordon and Levine, 2008). Οι γιατροί που ρωτήθηκαν στις 

συνεντεύξεις λαμβάνουν αποφάσεις καθώς θεωρούν ότι στην ιατρική πρέπει να 

λαμβάνονται πάντα πρωτοβουλίες. Λέει χαρακτηριστικά μία  γιατρός Δ (12-10-

08): 

«Οι αποφάσεις συνήθως παίρνονται με τη συνεργασία των υπολοίπων 

γιατρών και της καθηγήτριας της αιματολογίας αλλά πολλές φορές τις 

παίρνω μόνο εγώ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να ακούω πάντα την 

άποψη των ασθενών. Για παράδειγμα αν κάποιοι ασθενείς δεν θέλουν να 

γυρίσουν σπίτι τους, προσπαθώ να τους κρατήσω εδώ ώστε να μην 

νιώσουν ότι τους διώχνω και να ξέρουν ότι πάντα είναι ευπρόσδεκτοι εδώ 

και ότι πάντα έχουμε την διάθεση να τους δεχτούμε και να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τους. Όταν όμως βλέπω κάποια νέα 

παιδιά να δυσανασχετούν γιατί θέλουν να φύγουν,  όταν είναι οριακά να 

φύγουν ή να μην φύγουν να τους βγάλω πιο γρήγορα εξιτήριο και να 

βρισκόμαστε σε μια πιο στενή επικοινωνία γιατί πάντα δίνω το 

προσωπικό μου νούμερο γιατί θέλω οι ασθενείς μου ανά πάσα ώρα  και 

στιγμή  να με βρουν. Αυτό δηλαδή το κάνω, παίρνω τέτοιου είδους 

απόφαση.»

Αντίθετα, οι νοσηλεύτριες παίρνουν αποφάσεις που αφορούν το δικό 

τους αντικείμενο δηλαδή το νοσηλευτικό. Ποτέ δεν προβαίνουν σε πράξεις για 

παράδειγμα να δώσουν ένα φάρμακο ή έναν ορό αν δεν έρθουν πρώτα σε 

συνεννόηση με τον γιατρό. Μέλημα τους είναι να δίνουν διευκρινίσεις στις 
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οδηγίες σχετικά με τις ιατρικές αγωγές  που ακολουθούνται. Σύμφωνα με την 

νοσηλεύτρια Α (15- 10-08): 

«Αν δω ότι ο  ασθενής δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνος του εννοείται 

θα πάω να τον βοηθήσω, αν δω μια χαλασμένη φλέβα θα την βγάλω, αν 

χρειάζεται να βάλω αλουμινόχαρτο θα το βάλω, δεν θα ρωτήσω κανέναν 

γιατρό. Θα πάω να μιλήσω στον ασθενή, να του πάρω πιέσεις, δεν θα 

περιμένω το γιατρό να μου το πει. Εγώ θα κρίνω πότε θα πάω. 

Προσπαθούμε να τους διατηρήσουμε αξιοπρεπείς για παράδειγμα όταν 

κάνουν χημειοθεραπείες συνήθως μετά κάνουν εμετό, εμείς θα είμαστε 

εκείνοι θα τους βοηθήσουμε, όταν αλλάζουν, όταν πλένονται πάντα θα 

βάλουμε το παραβάν για να διατηρήσουμε την ατομικότητα τους».  

Επιπροσθέτως, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι όσον αφορά τις 

περιπτώσεις όπου ο ασθενής είναι σωματικά και νοητικά ανήμπορος, ως 

είθισται οι αποφάσεις, λαμβάνονται από το οικείο συγγενικό περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, η άποψη των ιατρών αλλά και των νοσηλευτριών εστιάζεται στο 

γεγονός ότι όταν είναι σωματικά ανήμπορος και όχι νοητικά τότε λαμβάνονται 

αποφάσεις με την συναίνεση του ίδιου του ασθενή, αφού προηγουμένως έχει 

ενημερωθεί πλήρως. Αν ο ασθενής είναι κάποιος ηλικιωμένος τότε λαμβάνονται 

αποφάσεις από το οικογενειακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα αναφέρει η  γιατρός 

Β (15-10-08) ότι : 

«Συνεννοούμαστε με το οικείο περιβάλλον ή μέσω μιας υπηρεσίας που 

εφόσον δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον και ο ασθενής δεν μπορεί να 

πάρει αποφάσεις, τον αναλαμβάνει.  Ουσιαστικά, οι αποφάσεις της 

κοινωνικής υπηρεσίας  λαμβάνονται για το αν χρήζει να νοσηλευτεί ο 

ασθενής κάπου αλλού, αν χρειάζεται να διακομιστεί σπίτι του και δεν 

υπάρχει κάποιος άλλος να τον υποδεχτεί». 

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι γιατροί και οι 

νοσηλεύτριες αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με τη θεραπεία που θα 

ακολουθήσει ο ασθενής τους. Συγκεκριμένα, μέσα από την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι  οι δυσκολίες σχετίζονται με το γεγονός ότι  δεν έχουν όλοι το 

επίπεδο για να κατανοήσουν. Οι γιατροί θεωρούν ότι μέχρι το σημείο που 
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υπάρχει δυνατότητα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτές 

αλλιώς ενημερώνουν κάποιον από το περιβάλλον που μπορεί να κατανοήσει 

καλύτερα αυτά που του λένε. Λέει χαρακτηριστικά ένας γιατρός Δ ( 15-10-08): 

«Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα άτομα κυρίως της τρίτης ηλικίας που 

δεν έχουν το επίπεδο της μόρφωσης να κατανοήσουν, όμως, αυτό που 

εφαρμόζουμε κατά κύριο λόγο είναι να μην αναλύουμε πάρα πολύ τα 

πράγματα, όταν βλέπουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τα λέμε με όσο το 

δυνατόν πιο απλό τρόπο. Βασικά, από την αρχή από το καλημέρα-

καλησπέρα, θα καταλάβεις το επίπεδο και ανάλογα θα πράξεις»

Άξια συζήτησης αποτελεί η σχέση γιατρού και ασθενή η οποία πρέπει να 

βασίζεται, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και ειλικρίνεια. Η ενημέρωση πολλές φορές προκαλεί άγχος και ψυχολογικό 

βάρος στους ασθενείς με αποτέλεσμα να αρνούνται την πραγματική κατάσταση  

κάτι το οποίο αποφέρει  αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη της ασθένειας του.

Σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (άρθρο 11), ο γιατρός έχει 

καθήκον να λέει την αλήθεια στον ασθενή και να τον ενημερώνει πλήρως  για 

την κατάσταση της υγείας του, τα αποτελέσματα και τους ενδεχόμενους  

κινδύνους της προτεινόμενης ιατρικής πράξης. Ωστόσο, όμως, ο ιατρός πρέπει 

να σέβεται την επιθυμία των ατόμων, τα οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα η απόκρυψη της αλήθειας αποτελεί μία 

σημαντική πρακτική που εφαρμόζεται από  κάποιους  επαγγελματίες υγείας. Σε 

μελέτη που έγινε στο Αρεταίειο  νοσοκομείο για τις απόψεις των  συγγενών 

καρκινοπαθών, μόνο το 23% πιστεύουν ότι πρέπει να μαθαίνει ο ασθενής τη 

διάγνωση και την πρόγνωση της νόσου του.  Από μελέτες  για τις απόψεις του 

νοσηλευτικού προσωπικού  φαίνεται ότι 75% των νοσηλευτών πιστεύει ότι μόνο 

ορισμένοι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τη διάγνωση του καρκίνου ενώ 

89% έχουν άποψη ότι πρέπει να ενημερώνονται και οι συγγενείς.102

                                                            
102 Ιωαννίδου, Γαλανάκης, 2008, «Ο πρόσφατος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, η ενημέρωση του 
ασθενούς με κακοήθεια και η εμπλοκή της ελληνικής οικογένειας», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 25(2), σελ. 
226
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Στην συγκεκριμένη έρευνα που διεξήχθη οι γιατροί θεωρούν ότι άλλοι 

ασθενείς επιθυμούν να γνωρίζουν την αλήθεια σχετικά με την ασθένεια τους  

γιατί έτσι μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τη ζωή τους, όπως να 

μεριμνήσουν για τα παιδιά τους και να τακτοποιήσουν κάποιες σημαντικές 

υποχρεώσεις (δάνεια) ενώ άλλοι ασθενείς προτιμούν την άγνοια. 

Συγκεκριμένα αναφέρει η γιατρός Γ (15-10-08)  ότι 

« ο άρρωστος μαθαίνει την αλήθεια είτε την πεις είτε όχι. Θα καταλάβει ότι 

κάτι κακό του συμβαίνει. Δεν μπορεί να παίρνει κάποιος άλλος απόφαση 

γι’ αυτόν και δεν μπορεί να του κρύβει κάποιος την αλήθεια που την 

βλέπει, την νιώθει και την ζει κάθε μέρα μέσα στο νοσοκομείο. Βλέπει ότι 

τα φάρμακα του είναι ίδια με του διπλανού του γι’ αυτό είναι καλύτερα να 

του την πεις την αλήθεια από την αρχή». 

Εξίσου σημαντική είναι η επισήμανση μίας γιατρού Β (18-10-09),  η οποία 

τονίζει ότι, 

«εμείς δεν αποκρύπτουμε την αλήθεια ειδικά σε νεότερους ασθενείς γιατί 

πρέπει να προγραμματίσουν ανάλογα τη ζωή τους. Όταν πρόκειται για 

παθήσεις όπως λευχαιμία ή καρκίνωση, αποφεύγουμε αυτούς τους όρους 

και συνήθως τους αντικαθιστούμε με άλλους όπως μία πάθηση του 

αίματος που θα φτιάξει. Υπάρχουν φορές που δίνουμε και ψεύτικες 

ελπίδες σε περιπτώσεις που πιστεύουμε πως  θα υπάρξει έντονη 

ψυχολογική πτώση».

Από την άλλη πλευρά, οι νοσηλεύτριες θεωρούν ότι είναι καλό να 

αποκρύπτουν οι γιατροί την αλήθεια κάποιες φορές γιατί αυτό συνεπάγεται  

καλά αποτελέσματα. Ο ασθενής, μη έχοντας αίσθηση της σοβαρότητας,  

αισιοδοξεί κάτι το οποίο βοηθάει την πορεία της υγείας του. Η νοσηλεύτρια Β 

(15-10-08) επισημαίνει ότι,  

«Οι γιατροί είναι εκείνοι που θα κρίνουν το βαθμό της ενημέρωσης γιατί 

είναι και μερικοί ασθενείς που με το που ακούν κάτι κακό είναι έτοιμοι να 
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πηδήξουν από το μπαλκόνι. Επομένως, οι γιατροί κρίνουν την όλη 

κατάσταση».

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν περιπτώσεις, σύμφωνα με τα 

στοιχεία, όπου δεν αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια καθώς οι γιατροί κρίνουν ότι 

κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ψυχολογική κατάπτωση, συναισθήματα πανικού στον 

ασθενή και έλλειψη συνεργασίας με τους γιατρούς, κάτι το οποίο θα έχει 

αρνητικές συνέπειες στην μετέπειτα εξέλιξη της ασθένειας. Επίσης, οι γιατροί 

προτιμούν να μην χρησιμοποιούν λέξεις που θα προκαλέσουν άγχος στον 

ασθενή (όπως αντί για λευχαιμία χρησιμοποιούν την έκφραση πάθηση του 

αίματος καθώς επίσης δεν χρησιμοποιούν τις λέξεις καρκίνος ή καρκινογένεση). 

Εδώ, το οικογενειακό περιβάλλον για μία ακόμη φορά καλείται, αφού έχει 

ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση της υγείας του, να λάβει αποφάσεις που 

αφορούν την εξέλιξη της υγείας του, προστατεύοντας τον από τα άσχημα νέα 

και συμβάλλοντας στην ψυχολογική αποφόρτιση του. Διαπίστωσα ότι οι γιατροί 

κάνουν προσπάθειες να διατηρούν τους ασθενείς τους την ποιότητα ζωής τους, 

προσπαθώντας να μην τους δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα 

προσφέροντας τους την καλύτερη ιατρική φροντίδα.

Γενικότερα, οι σχέσεις  που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ασθενείς και τους 

γιατρούς είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς οι μεν γιατροί καταβάλλουν μεγάλες 

προσπάθειες προκειμένου να διαγνώσουν, να αντιμετωπίσουν και τα ελέγξουν 

τα συμπτώματα των πόνων των ασθενών από την άλλη όμως υπάρχουν φορές 

όπου οι ασθενείς δεν συνεργάζονται, δεν εμπιστεύονται και εκφράζουν 

δυσπιστία προς τους  ιατρούς. Ρωτώντας τους ιατρούς σχετικά με το αν οι  

ασθενείς συνεργάζονται με τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες, οι απαντήσεις 

που  ελήφθησαν ήταν καταφατικές τονίζοντας συγκεκριμένα μία γιατρός Δ (18-

10-08) ότι  κάποιες φορές,  

«το πρόβλημα υπάρχει με τις νοσηλεύτριες γιατί οι ασθενείς νομίζουν 

πως μόνο αυτοί έχουν πρόβλημα και θέλουν η νοσηλεία τους να γίνεται 

εκείνη την ώρα. Έτσι, λοιπόν, το  πεντάλεπτο ή το δεκάλεπτο που θα 

αργήσει η νοσηλεύτρια δημιουργεί στον ασθενή άγχος και πρόβλημα 

συνάμα με το ιατρικό προσωπικό».  
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Αναφορικά με το θέμα της έκφρασης εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας, οι 

γιατροί επισημαίνουν ότι κατά κύριο λόγο οι ασθενείς δείχνουν σημάδια 

εμπιστοσύνης καθώς οι ασθενείς στη συγκεκριμένη μονάδα, της κλινικής, είναι  

μακροχρόνιοι και αυτό συνεπάγεται ότι και η σχέση γιατρών και ασθενών θα 

είναι μακροχρόνια. Η έκφραση εμπιστοσύνης αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

ώστε να βοηθηθεί ο ασθενής και να θεραπευτεί  όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.  

Βέβαια, υπάρχουν ασθενείς, αναφέρουν οι γιατροί, που στην αρχή δεν 

εμπιστεύονται γιατί δεν γνωρίζουν καλά τους γιατρούς τους και γι’ αυτό το λόγο 

επιθυμούν να πάρουν μία δεύτερη ή τρίτη ιατρική γνώμη  προκειμένου να 

σιγουρέψουν τα αποτελέσματα. Δυσπιστία, ωστόσο, εκφράζεται κυρίως στους 

ειδικευόμενους γιατρούς   κάτι το οποίο 

«είναι φυσιολογικό γιατί εμείς τώρα αρχίζουμε να μαθαίνουμε. Οι ασθενείς 

προτιμάνε τον γιατρό τον ειδικευμένο. Επειδή εδώ ο κάθε γιατρός έχει τον 

δικό του ασθενή δεν δέχονται άλλο γιατρό να τους κοιτάξει. Δηλαδή η 

σχέση γιατρού και ασθενή είναι πολύ δεμένες γιατί έχουν έναν γιατρό που 

τους παρακολουθεί και αυτόν μόνο εμπιστεύονται», αναφέρει 

χαρακτηριστικά μία ειδικευόμενη γιατρός (12-10-08).

Όσον αφορά τις νοσηλεύτριες, και εκείνες θεωρούν ότι κατά γενική ομολογία οι 

ασθενείς συνεργάζονται μαζί τους και αυτό γιατί οι ασθενείς τις γνωρίζουν 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο, όταν νοσηλεύονται για πρώτη φορά στην 

κλινική είναι λογικό να εκφράζουν  δυσπιστία. Η  νοσηλεύτρια Γ (12-10-08).

επισημαίνει πως 

«οι ασθενείς έχουν την αίσθηση ότι θα πέσουν θύματα ιατρικού  λάθους

και γι’ αυτό το λόγο είναι ανήσυχοι και πολλές φορές δυσπιστούν τόσο 

απέναντι στους γιατρούς όσο  απέναντι σε εμάς».

Η σχέση εμπιστοσύνης των ασθενών με τους γιατρούς είναι ουσιαστική 

στη μονάδα. Χαρακτηριστικές φράσεις των ασθενών,  όπως «εσύ ξέρεις, 

γιατρέ», «εσείς είστε ειδικοί, εσείς γνωρίζετε καλύτερα τι πρέπει να κάνω»,  

δείχνουν ότι έχει αναπτυχθεί μία σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη  αλλά 

συγχρόνως στην ασυμμετρία γνώσης μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό είναι ένα 
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περιστατικό, το οποίο αξίζει να αναφερθεί, που αφορά έναν ασθενή, ο οποίος 

θα υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες και η γιατρός(κωδικός και ημερομηνία)  

του συνέστησε να κάνει συντήρηση σπερματοζωαρίων. Η γιατρός τόνισε ότι στο 

μέλλον δεν θα μπορεί να τεκνοποιήσει μην αφήνοντας πολλά περιθώρια 

άρνησης από την πλευρά του ασθενή. Η γιατρός, ωστόσο, ανέλυσε διεξοδικά 

την ιατρική αγωγή που θα ακολουθήσει αλλά και τις δυσκολίες που θα 

ανέκυπταν σε περίπτωση άρνησης του, μη χρησιμοποιώντας ιατρικούς όρους 

που ενδεχομένως δεν θα γίνονταν αντιληπτοί, θα προκαλούσαν σύγχυση και θα 

τον οδηγούσαν σε μη πραγματικές υποθέσεις για την υγεία του. Επίσης, ο 

ασθενής όντας σ’ αυτήν την ευάλωτη θέση και καθώς η γιατρός βρίσκεται εκ 

των πραγμάτων σε ισχυρότερη θέση, της έδειξε εμπιστοσύνη, την οποία η ίδια 

χρησιμοποίησε ως ένα βαθμό προκειμένου να τον πείσει. Αυτή η στάση της 

γιατρού δείχνει ουσιαστικά την πρόθεση της να καθοδηγήσει τον ασθενή να 

πράξει, κατά την κρίση της, για το βέλτιστο συμφέρον του, σεβόμενη όμως την 

αυτονομία του και χωρίς να τον εξαναγκάσει. 

Αναφορικά με  την ασυμμετρία γνώσης μεταξύ ασθενών και γιατρών,  

γίνεται ορατή όταν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι γιατροί χρησιμοποιούν 

ιατρική ορολογία, η οποία δεν γίνεται κατανοητή από τους ασθενείς. Οι ασθενείς 

συνήθως απαντούν λέγοντας «αφού τα είπατε με ιατρικούς όρους, πείτε  μου 

τώρα τι συμβαίνει με την υγεία μου με απλά λόγια». Οι γιατροί είναι πάντα 

πρόθυμοι και  διαθέτουν  τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να δοθούν όλες 

οι διευκρινήσεις.

Επιπλέον, ένα από τα κυριότερα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τους 

επαγγελματίες υγείας είναι όταν οι ασθενείς έχουν λάβει την ενημέρωση  

σχετικά με  την ιατρική αγωγή  και τους πιθανούς κινδύνους που αυτή ενέχει και  

εκείνοι αρνούνται να λάβουν τη θεραπεία. Σ’ αυτό το σημείο, οι γιατροί  απλά 

σέβονται την επιθυμία του ασθενή τους αφού όμως πρώτα γίνει η προσπάθεια 

προκειμένου να αλλάξουν άποψη. Συγκεκριμένα αναφέρει μία γιατρός (Β,  24-

10-08) πως 

«υπάρχουν περιπτώσεις  όπου ο ασθενής αρνείται να πάρει τη θεραπεία 

γιατί πιστεύει  ότι αυτή θα αλλάξει την ποιότητα ζωής του και ψάχνει άλλες 

λύσεις πέρα  απ’ αυτήν που του έχει πει ο γιατρός».  
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Οι νοσηλεύτριες θεωρούν ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα να αρνείται ένας 

ασθενής να λάβει τη θεραπεία και γι’ αυτό το λόγο αφού  επαναληφθούν οι 

συνέπειες αυτής της απόφασης τους, απλά σέβονται την επιθυμία. Μία 

νοσηλεύτρια επισημαίνει ότι «όταν αρνείται ο ασθενής να του βάλουμε  τα 

φάρμακα, πάντα ενημερώνουμε το γιατρό, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη 

θεραπεία αφού βέβαια πρώτα του πούμε για τις συνέπειες που έχει αυτό στην 

υγεία του».

Καθημερινά στη συγκεκριμένη κλινική γίνονται  προσπάθειες από την 

πλευρά του ιατρικού προσωπικού να αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο τους 

ασθενείς έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τον αυτοπροσδιορισμό τους. Ένα από τα 

σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες υγείας είναι η 

άρνηση θεραπείας από την πλευρά των ασθενών που έχουν λάβει ενημέρωση 

σχετικά  την ιατρική αγωγή και τους πιθανούς κινδύνους που αυτή ενέχει. Ένας 

από τους σημαντικότερους λόγους που συμβαίνει αυτό  είναι ο φόβος για το 

θάνατο που πολλές φορές δεν επιτρέπει στον ασθενή να αποδεχτεί την 

κατάσταση  στην οποία βρίσκεται, κάτι το οποίο δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα τόσο στο συγγενικό περιβάλλον όσο και στο ιατρικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, οι γιατροί μέσα από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έδειξαν 

προθυμία στο να σέβονται αυτή τη στάση των ασθενών, που συνδέεται με την 

αξιοπρέπεια, μετά βέβαια από τη συνεχή επανάληψη ενημέρωσης σχετικά με 

τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Μ’ αυτήν τη στάση τους, οι γιατροί 

αποσκοπούν στο να  σέβονται την αυτονομία του ασθενή στην απόφαση του να 

μην ακολουθήσει την ιατρική αγωγή. 

3.6. Ο φόβος του θανάτου

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν αρνητικά την 

ποιότητα ζωής του αρρώστου με καρκίνο είναι ο φόβος του οδυνηρού θανάτου. 

Ο φόβος του θανάτου  είναι ιδιαίτερα έντονος στη συγκεκριμένη μονάδα. 

Εκφράσεις όπως « γιατρέ, ευχαριστώ πολύ για τη φροντίδα σας αλλά οδεύω 
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προς το τέλος», «γιατρέ δεν είμαι καλά, το ξέρω ότι…» είναι χαρακτηριστικές. Οι 

γιατροί από την άλλη προσπαθούν να εμψυχώσουν τον ασθενή στο άκουσμα 

τέτοιων εκφράσεων τονίζοντας το ηθικό  λέγοντας τους «θα προσπαθήσουμε, 

θα μείνετε στο νοσοκομείο και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, θα 

εφαρμόσουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία», « είσαι δυνατός, θα τα 

καταφέρουμε».

Ο φόβος του θανάτου μπορεί να επιδράσει στη συνολική ζωή  αλλά και 

στην εκτίμηση που έχει ο ασθενής για τον εαυτό του.  Κατά την διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων οι γιατροί ερωτήθηκαν πως αντιδρούν οι ασθενείς στο άκουσμα 

των «κακών νέων» και συγκεκριμένα αναφέρουν «στο άκουσμα των κακών 

νέων νιώθουν τρόμο, χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και νιώθουν πως θα 

ανατραπεί όλη τους η ζωή, τα πάντα. Σιγά σιγά όμως αρχίζουν να το 

συνειδητοποιούν και το παλεύουν». Μία άλλη γιατρός ( Β, 20-10-08) αναφέρει 

«στο άκουσμα των κακών νέων ταράσσονται και αρνούνται να το 

δεχτούν. Στην αρχή πανικοβάλλονται και στην συνέχεια προσαρμόζονται 

στην καινούρια κατάσταση. Κλαίνε, στενοχωριούνται, πιστεύουν ότι 

έφαγαν χαστούκι». 

Οι νοσηλεύτριες επισημαίνουν πως οι ασθενείς όταν τους 

ανακοινώνονται τα άσχημα νέα συνήθως αντιδρούν βουβά επαναλαμβάνοντας 

συγκεκριμένες  φράσεις όπως «γιατί συμβαίνει αυτό σε  εμένα, δεν μπορεί να 

μου συμβαίνει εμένα αυτό». 

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά τις αντιδράσεις που έχουν οι ασθενείς 

κατά το τελικό στάδιο οι απόψεις είναι ποικίλες. Οι γιατροί θεωρούν ότι οι 

ασθενείς τελικού σταδίου πιστεύουν μέχρι τελευταία στιγμή πως μπορούν να 

αντιμετωπίσουν την ασθένεια. Συγκεκριμένα, αναφέρει η  γιατρός Ζ (20-10-08) 

πως  

«στο τελικό στάδιο  όλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μέχρι να 

αρχίσουν τα πράγματα να βαραίνουν πολύ οι ασθενείς ανάλογα με το 

επίπεδο τους κατανοούν περισσότερο ή λιγότερο την σοβαρότητα του 

προβλήματος»



71

Από την άλλη πλευρά οι νοσηλεύτριες θεωρούν ότι υπάρχει τουλάχιστον 

στην αρχή μία έντονη άρνηση, θεωρούν ότι κάποιος άλλος φταίει που 

βρίσκονται σ’ αυτή την κατάσταση και όχι ο οργανισμός τους. Συγκεκριμένα,  

αναφέρει η νοσηλεύτρια Γ (12-10-08) ότι 

«επικαλούνται τα θεία αναφέροντας εκφράσεις όπως – σώσε με Θεέ μου, 

γιατί μου το έκανες αυτό Θεέ μου - τον βλέπουν τον Θεό ως σωτήρα ή 

τιμωρό. Γενικότερα γίνονται δύστροποι και τους φταίνε τα πάντα» 

Η νοσηλεύτρια Β  (12-10-08) αναφέρει ότι 

«υπάρχουν όμως και άρρωστοι που δεν καταλαβαίνουν και πολλά 

πράγματα και το οικογενειακό περιβάλλον, όταν βλέπει τον άρρωστο να 

φτάνει στο τέλος και όταν ενημερωθεί σωστά, δηλαδή για την κατάληξη, οι 

αντιδράσεις τους είναι ήπιες».

3.7. Η οικογένεια

Μία από τις διαστάσεις που καλύπτονται στην παρούσα εργασία είναι 

αυτή της σχέσης μεταξύ του ιατρικού προσωπικού και της οικογένειας του 

ασθενούς στο τέλος της ζωής, για την οποία υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

μελετών (Cherlin, Prigerson, Schulman-Green Johnson-Hurzeler, Bradley

2005). Σύμφωνα με τα πορίσματα πρόσφατης έρευνας με ανοιχτά 

ερωτηματολόγια, η ύπαρξη μη-αποτελεσματικής επικοινωνίας σχετικά με 

ζητήματα που αφορούν το τέλος της ζωής πιθανόν να οφείλεται από την 

έλλειψη συζήτησης από την πλευρά των  γιατρών και τη δυσκολία αποδοχής 

του προβλήματος από την πλευρά της οικογένειας. (Cherlin et al 2005). 

Σύμφωνα μία άλλη εθνογραφική έρευνα (Hebert, Schulz, Copeland, Arnold.  

2008)  οι οικογένειες ασθενών τελικού σταδίου χρειάζονται περισσότερη 

ενημέρωση απ’ότι  συνήθως έχουν στη διάθεσή τους, κάτι που τους προκαλεί 

περισσότερη αγωνία. 

Ο οικογενειακός περίγυρος του ασθενούς, παίζει σημαντικό ρόλο στο 

στάδιο αυτό. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, συμβάλλει στην 

ψυχολογική αποφόρτιση και την ενίσχυση του ασθενούς. Το οικογενειακό 

περιβάλλον προσφέρει υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας καθώς είναι εκείνο 
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που φροντίζει τον ασθενή. Ωστόσο όμως μέσα από την  έρευνα που διεξήχθη 

αυτό που εντοπίστηκε είναι ότι οι συγγενείς είναι ιδιαίτερα φορτικοί τόσο στους 

γιατρούς όσο και στους ασθενείς τους. Συγκεκριμένα  ένας γιατρός αναφέρει 

ένα περιστατικό όπου οι συγγενείς ανά δέκα λεπτά πήγαιναν στο γραφείο του 

και τον ρωτούσαν για την κατάσταση του ασθενή τους. Μία γιατρός (Γ, 20-10-

08) επισημαίνει πως 

«υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν αποδεχτεί την κατάσταση και είναι 

ήρεμοι αλλά έχουν ένα επίμονο περιβάλλον το οποίο διαταράσσει αυτήν 

την ισορροπία».

Από την άλλη πλευρά μία νοσηλεύτρια Β (12-10-08) θεωρεί ότι 

«οι ασθενείς επηρεάζονται από τους συγγενείς αλλά και οι γιατροί είναι 

εκείνοι που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τους ασθενείς και τους 

συγγενείς». 

Το συγγενικό περιβάλλον  όταν συνειδητοποιεί ότι  το οικείο τους πρόσωπο έχει 

φτάσει σε καταληκτικό στάδιο αντιδρά πιο έντονα και σπασμωδικά και από τον 

ίδιο τον ασθενή. Συγκεκριμένα, αναφέρει μία γιατρός Δ (20-10-08)  ότι  

«οι συγγενείς όσο καλά και αν έχουν ενημερωθεί, όταν φτάνει το τέλος, 

αγχώνονται, δεν πιστεύουν αυτά που λέει ο γιατρός, πιστεύουν ότι μπορεί 

να γίνει κάτι καλύτερο και στο τέλος μπορεί να συμβιβαστούν και να 

αποδεχθούν αυτά που λέει ο γιατρός αλλά τις περισσότερες φορές είναι 

δύσκολο να το δεχθούν». 

Χαρακτηριστική είναι και η επισήμανση μίας άλλης γιατρού (Ε, 20-10-08) η 

οποία τονίζει ότι  

«οι συγγενείς κλαίνε και κάποιες φορές φωνάζουν δυνατά. Ωστόσο, 

όμως, ακόμη και όταν έρθει το αναπόφευκτο, πάντα μα πάντα όταν πλέον 

φεύγουν έρχονται και μας λένε ευχαριστώ για όλα όσα τους 

προσφέραμε».



73

Κεφάλαιο 4

Συμπεράσματα

Η συγκεκριμένη εργασία στόχο είχε να θέσει τα θεμέλια τριών αρχών, της 

αξιοπρέπειας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής που διέπουν αποφάσεις 

που αφορούν ασθενείς τελικού σταδίου καθώς επίσης να γίνει η αξιοποίηση 

τους στην ιατρική κλινική ηθική με τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας σε κλινική 

ενός ελληνικού  περιφερειακού νοσοκομείου.

Λαμβάνοντας υπόψη βασικά ζητήματα που αφορούν την παρηγορητική 

φροντίδα, τη λήψη αποφάσεων, τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρών και 

ασθενών καθώς επίσης και το οικογενειακό περιβάλλον που παίζει σημαντικό 

ρόλο στην πορεία της ασθένειας του ασθενή, αναδείξαμε την αυτονομία 

σημαντική βιοηθική αρχή, η οποία προβάλλει την άποψη ότι τα άτομα είναι 

ικανά να ορίζουν τις πράξεις τους και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις. 

Η αξιοπρέπεια είναι άνευ όρων ηθική αξία  στη ζωή του ανθρώπου, ως  

προσώπου δηλαδή  φορέα αυτοπροσδιορισμού που αξίζει το σεβασμό της 

αξιοπρέπειας του από εμάς  καθώς όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια αξίωση 

συμμετοχής στη ζωή ως πρόσωπα. Συμπληρωματικά, η ποιότητα ζωής παίζει 

καθοριστικό ρόλο στους ασθενείς που βρίσκονται σε καταληκτικό στάδιο και γι’ 

αυτό το λόγο πρέπει να παραμερίζονται πράξεις που προσβάλλουν την 

αξιοπρέπεια τους. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει μόνος του να βρει τι δίνει στη ζωή 

του αξία, τι είναι γι’ αυτόν σημαντικό, είναι δηλαδή κύριος της δικής του ζωής. 

Έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η αξιοπρέπεια, η αυτονομία και η ποιότητα 

ζωής είναι αρχές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν προκειμένου να  

διαλευκάνουμε αποφάσεις που αφορούν ασθενείς τελικού σταδίου.  

Εν συνεχεία, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η μελέτη περίπτωσης που 

διεξήχθη έτεινε  να εξετάσει τα ηθικά ζητήματα  που προαναφέραμε τόσο μέσα 

από τις παρατηρήσεις που κρατήθηκαν όσο και με τη διεξαγωγή  συνεντεύξεων 

σε γιατρούς και νοσηλευτές προκειμένου να αντιληφθούμε αν αυτά που 

εντοπίζουμε μέσα στη βιβλιογραφική έρευνα εφαρμόζονται ουσιαστικά στο 

νοσοκομειακό περιβάλλον.  
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Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι ασθενείς στη συγκεκριμένη μονάδα 

εκφράζουν έντονα τον φόβο του θανάτου, ωστόσο, το συγγενικό και 

οικογενειακό περιβάλλον στέκεται αρωγός προκειμένου να αποφορτίσει τον 

ασθενή από δυσάρεστα συναισθήματα. Οι σχέσεις συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρών και ασθενών, η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής 

που προσπαθούν να προσφέρουν οι γιατροί αλλά και το νοσηλευτικό 

προσωπικό καθώς επίσης και οι αξιοπρεπείς στάσεις που κρατούν οι ασθενείς 

απέναντι στην έκβαση της ασθένειάς τους εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων. Έπειτα, η διεξαγωγή των συνεντεύξεων στους γιατρούς και τους 

νοσηλευτές έδωσε έμφαση στις απόψεις τους σχετικά με τα παραπάνω κρίσιμα  

ζητήματα.   

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι κάποια ζητήματα που είχαν τεθεί 

στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα, 

αναθεωρήθηκαν  μετά τη διεξαγωγή της έρευνας. Συγκεκριμένα, έγινε σαφές ότι 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θεωρεί ότι οι παράγοντες που 

καθορίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών είναι οι συνθήκες υγιεινής, το 

αξιοπρεπές περιβάλλον νοσηλείας καθώς επίσης και ένα συγγενικό περιβάλλον 

υποστηρικτικό. Η στενότητα χώρου, στην συγκεκριμένη κλινική, εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού των περιστατικών, δεν βοηθά τον ίδιο τον ασθενή να έχει την 

ποιότητα ζωής που του αξίζει αλλά ούτε και το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό να προσφέρει τις απαραίτητες θεραπευτικές ενέργειες στον ασθενή.  

Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι οι συγγενείς είναι φορτικοί και οι αντιδράσεις τους 

είναι έντονες, κάτι το οποίο μόνο άγχος και πίεση μπορεί να προσφέρει και 

συνεπώς δεν  αποφορτίζεται  ψυχολογικά ο ασθενής. Οι συγγενείς 

αντιμετωπίζουν την ασθένεια με τέτοιο τρόπο που αποδυναμώνουν πολλές 

φορές τον ίδιο τον ασθενή. 

Επίσης,  επισημάνθηκε μέσα από την έρευνα ότι σχέσεις συνεργασίας 

ενυπάρχουν στο νοσοκομειακό περιβάλλον όμως η εμπιστοσύνη είναι κάτι το 

οποίο προκύπτει με την πάροδο του χρόνου. Οι ασθενείς τείνουν κάποιες 

φορές να δείχνουν σημάδια δυσπιστίας σε ειδικευόμενους γιατρούς, ωστόσο 

δείχνουν εμπιστοσύνη στο γιατρό που τους παρακολουθεί από την αρχή της 

νοσηλείας τους στο νοσοκομείο καθώς έχουν σχηματίσει μια πιο στενή σχέση.  



75

Οι γιατροί στη συγκεκριμένη μονάδα δεν αποκρύπτουν την αλήθεια από 

τους ασθενείς γιατί θεωρούν ότι πρέπει να γνωρίζουν προκειμένου να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν καλύτερα τη ζωή τους.  Ωστόσο, οι γιατροί κάποιες 

φορές δίνουν ψεύτικες ελπίδες στους ασθενείς όταν θεωρούν πως θα υπάρξει 

ψυχολογική κατάπτωση από την μεριά των ασθενών. Χρησιμοποιούν εκφράσεις 

καθησυχαστικές και αποφεύγουν λέξεις όπως «καρκίνος, καρκινογένεση», 

λέξεις που μόνο άγχος δημιουργούν στον ίδιο τον ασθενή. Ωστόσο, όταν ο 

ασθενής επιλέγει να μη γνωρίζει, τότε  ουσιαστικά ενημερώνεται το συγγενικό 

περιβάλλον. Αλλά οι γιατροί είναι εκείνοι που κρίνουν το βαθμό ενημέρωσης σε 

κάθε περίπτωση.  Από την άλλη μεριά, οι νοσηλεύτριες  επισημαίνουν ότι η 

άγνοια σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών φέρει καλύτερα αποτελέσματα σε 

σχέση με την εξέλιξη της υγείας τους. 

Εν κατακλείδι, η βιοηθική έχει το διεπιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο 

απαιτείται ως προϋπόθεση για την προσέγγιση ζητημάτων, τα οποία 

διαμορφώνουν μια σύνθετη εικόνα με πολυδιάστατες όψεις, έχοντας η κάθε μία  

τη δική της σημασία. Η κοινωνιολογική και η φιλοσοφική  διάσταση της 

βιοηθικής μας παρότρυνε, σ’ αυτή την εργασία, να προσεγγίσουμε ζητήματα 

ηθικά που ανακύπτουν στις υπηρεσίες υγείας με τη διεξαγωγή της επιτόπιας 

έρευνας.  Η διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας με βοήθησε να προσεγγίσω το 

νοσοκομειακό χώρο, να κατανοήσω και να μελετήσω τις καθημερινές πρακτικές 

που αφορούν τις αρχές της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας και της ποιότητας 

ζωής  και σχετίζονται με την καθημερινή εμπειρία τόσο των ασθενών που 

βρίσκονται σε καταληκτικό στάδιο όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού. Γίνονται αντιληπτές από τους γιατρούς καθώς ενεργούν και 

δείχνουν προθυμία να σεβαστούν την αυτονομία των ασθενών και να 

λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να θίγουν την αξιοπρέπεια τους. Στις ιατρικές 

πρακτικές, όμως, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχει δυσκολία  στον 

εντοπισμό περιστατικών όπου οι  αρχές αυτές εμφανίζονται με σαφήνεια. Όμως, 

στην υπο-μελέτη κλινική με ασθενείς τελικού σταδίου γίνεται προσπάθεια από 

την πλευρά του ιατρικού προσωπικού να δίνουν στους ασθενείς τη δυνατότητα 

να φύγουν από τη ζωή με τους δικούς τους όρους.
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Παράρτημα

Παρακάτω δίδονται κάποια από τα σημαντικότερα αποσπάσματα από το 

ημερολόγιο που κράτησα κατά την παραμονή μου στην κλινική.

7-12-07103

Ο κύριος A. κάθεται στην καρέκλα και όχι στο κρεβάτι. Οι δύο γιατροί τον 

καλημερίζουν και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους.  Η ειδικευόμενη γιατρός έχει 

ανοίξει τον φάκελο του ασθενούς και αναφέρει στην άλλη γιατρό τα 

αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων. Ο ασθενής απλά τις παρακολουθεί. 

Πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάνε. Αρχίζουν να τον εξετάζουν. 

Κάτι για μια λοίμωξη λένε και ότι θα κόψουν τα αντιβιοτικά. Έκανε αιμορραγία 

στους πνεύμονες. Ο σπλήνας του είναι διογκωμένος. Του λένε ότι θα κάνει 

εξέταση μυελού. Η γιατρός του λέει δεν πρέπει να ξυρίζεται ή να φυσάει την 

μύτη του γιατί λόγω των χαμηλών αιμοπεταλίων αιμορραγεί. «Ευχαριστώ πολύ 

για την φροντίδα σας, γιατρέ, αλλά, οδεύω προς το τέλος….»

Η κυρία Ε. είναι μια γυναίκα 60 χρονών. Οι γιατροί αρχίζουν να μιλάνε. 

Για μία ακόμη φορά η ασθενής δεν καταλαβαίνει περί τίνος συζητάνε αφού οι 

γιατροί χρησιμοποιούν ιατρικό λεξιλόγιο και κοιτάει απορημένη. «Αν είναι 

καλύτερα να πάει σπίτι της», λέει η γιατρός. «Όποτε είναι καλύτερα  να φύγω», 

λέει η ασθενής. Η γιατρός την εξετάζει, είναι πολύ πρόθυμη. Κανένας συγγενής 

δεν βρίσκεται δίπλα της. 

Η κυρία Β. είναι μια νεαρή κοπέλα. Έχει σωληνάκια στη μύτη της. «Ζεστή 

είμαι», λέει στην γιατρό. Δύο γιαγιάδες είναι ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια, 

οι οποίες είναι πάρα πολύ χλωμές. Η ασθενής αρχίζει να λέει για το πώς ένιωθε 

το προηγούμενο βράδυ. Η γιατρός την εξετάζει. Έχει λέμφωμα χότζτσικνγς. Θα 

αρχίσει θεραπεία. Η γιατρός εξηγεί στην ασθενή την κατάσταση της υγείας της. 

«Το πετσον είναι μια καινούρια μέθοδος θεραπείας  προκειμένου να μην κάνει 

ακτινοβολία», λέει η γιατρός στην ασθενή και στις φοιτήτριες. Κανένας δεν είναι 

                                                            
103 Οι ημερομηνίες δεν είναι πραγματικές. 
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γύρω της. Κανένας συγγενής. Η γιατρός εξηγεί τη θεραπεία που θα 

ακολουθήσει στην ασθενή. 

Η κυρία Γ. είναι περίπου 75 χρονών. Οι γιατροί μπαίνουν στο δωμάτιο 

και παρακαλούν τον σύζυγό της να βγει για λίγο έξω για να την εξετάσουν. Οι 

γιατροί συζητούν για την πορεία της υγείας της, βλέποντας τις εξετάσεις της. Η 

ασθενής κοιτάει και απαντάει στις ερωτήσεις των γιατρών. Δεν βελτιώνεται η 

κατάσταση της. Η γιατρός εξηγεί στην ασθενή ότι τα αιμοπετάλια της πέφτουν. 

«Πρέπει να προσπαθήσουμε, κυρία Γ.», λέει η γιατρός. «Πρέπει να μείνετε στο 

νοσοκομείο». 

10-12-07

Ο κύριος Δ.πάσχει από λευχαιμία. Πριν μπούμε στο δωμάτιο οι γιατροί 

μας λένε να βάλουμε μάσκες για να μην μεταφέρουμε κάποιο μικρόβιο στον 

ασθενή. Κανένας άλλος δεν είναι στον θάλαμο. Η γυναίκα του κάθεται δίπλα 

του. Τον εξετάζουν, κοιτάνε τις  εξετάσεις του. «Πώς αισθάνεστε?» ρωτάει η 

γιατρός.  «Έτσι και έτσι», απαντάει. Φαίνεται απογοητευμένος. Η γιατρός του 

λέει «είσαι δυνατός κύριε Χ, θα τα καταφέρουμε!». Η γυναίκα του κατεβάζει το 

κεφάλι της και αρχίζει να δακρύζει, μη θέλοντας να το δείξει. Το κατάλαβα  γιατί 

στεκόμουν δίπλα της. Και μετά με πιο έντονη φωνή λέει « εννοείται πως θα τα 

καταφέρουμε! !»

Δεύτερη επίσκεψη στην κυρία Γ. Έχει χαμηλά αιμοπετάλια. Η γιατρός 

λέει «Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, πρέπει να κάνουμε χημειοθεραπεία. 

Θέλουμε την καλύτερη λύση για εσάς, κυρία Ρο». « Εσείς είστε ειδικοί , εσείς 

ξέρετε.», λέει η ασθενής. Η ασθενής ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένη και 

σκεπτική. Ο σύζυγός της στέκεται δίπλα της και ακούει τους γιατρούς να λένε 

για την κατάσταση της γυναίκας του. Είναι στενοχωρημένος στο άκουσμα της 

απόφασης των γιατρών να ακολουθήσουν χημειοθεραπεία.

Δεύτερη επίσκεψη στον κύριο Δ. Τον εξετάζουν και συγχρόνως του 

εξηγούν για την κατάσταση του. Έπειτα, κοιτάνε τις εξετάσεις του. «Ο κύριος 

Αλέξ δικαιούται το καλύτερο. Θα τα καταφέρουμε.», λένε οι γιατροί 

απευθυνόμενοι στον ίδιο και τη γυναίκα του.
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14-12-07 

Περιμένω στον διάδρομο. Οι  γιατροί έχουν  συνάντηση κάθε πρωί 8:30 

με 9:30 για την ενημέρωση της κατάστασης των ασθενών το βράδυ. Ένας 

κύριος στον διάδρομο περπατάει. Μάλλον περιμένει κάποιον γιατρό. Είναι τόσο 

πρησμένος στον λαιμό! Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Υποθέτω πως  μάλλον 

έχει όγκο. Είναι τεράστιος ο λαιμός Έρχεται ο γιατρός και του λέει ότι πρέπει να 

κάνει μια δεύτερη παρακέντηση γιατί η πρώτη δεν ήταν επιτυχής. Ο κύριος 

ρωτάει τον γιατρό «γιατρέ, να κόψω τα μαλλιά μου από τώρα γιατί με τις 

χημειοθεραπείες θα μου πέσουν?» ο γιατρός του λέει ότι μπορεί να περιμένει 

λίγο και έπειτα να τα κόψει.  

15-1-08

Με το που μπαίνω στην κλινική, μένω έκπληκτη από τον κόσμο. 

Υπάρχουν πάρα πολλά κρεβάτια με ασθενείς στους διαδρόμους, κάτι το οποίο 

δεν συνέβαινε πριν τις γιορτές. Στέκομαι στο διάδρομο και παρατηρώ τις 

νοσηλεύτριες να τρέχουν να αλλάζουν τα σεντόνια στα κρεβάτια για τις νέες 

εισαγωγές. Ένας κύριος προσπαθεί να μεταφέρει την  ηλικιωμένη μητέρα του, η 

οποία με δυσκολία περπατάει. Αποφασίζει να την βάλει να καθίσει σε μια 

καρέκλα και μαζί με τη γυναίκα του προσπαθούν να την μετακινήσουν για να 

μπει στο θάλαμο. Δύο άλλοι κύριοι πηγαίνουν στην αίθουσα αναμονής  και 

ζητάνε τον γιατρό τους, ήρθαν για μετάγγιση. 

Τρίτη επίσκεψη στην κυρία Γ. « Δεν πρόκειται να σηκωθώ από εδώ ποτέ, 

γιατρέ?», λέει η ασθενής με το που βλέπει τους γιατρούς. Κάνει μετάγγιση 

αίματος. Είναι χλωμή και φαίνεται καταβεβλημένη. Λέει στους γιατρούς ότι είχε 

πυρετό όλο το βράδυ. Οι γιατροί βλέπουν τις εξετάσεις και συζητούν για τα 

αποτελέσματα. Η ασθενής απλά κοιτάει απορημένη σαν να μην καταλαβαίνει τι 

λένε. Η γιατρός την εξετάζει  και  ψηλαφεί  την κοιλιά της. «Όλα θα πάνε καλά 

και θα προσπαθήσουμε! Έτσι?», λέει η γιατρός. Εκείνη την στιγμή ακούγεται μια 

τσιρίδα από ένα διπλανό θάλαμο.«Βγάλτε μου τους ορούς. Θέλω να φύγω!»
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Εκείνη την στιγμή επισκεπτόμαστε αυτή την κοπέλα. Μια κοπέλα με 

ειδικές ανάγκες  γύρω στα 30 με ένα σωρό ορούς στα χέρια της. Ήταν ήρεμη, 

διάβαζε περιοδικά. Η μητέρα της μπαίνει μέσα και της λέει « έλα, Ε, ήρθαν οι 

γιατροί να σε εξετάσουν». Προσπαθεί να την καθησυχάσει. Εκείνη πρόθυμη 

αφήνει τους γιατρούς να την εξετάσουν. Βλέπουν τα εξανθήματα που έβγαλε 

στα πόδια της. Φεύγοντας από το δωμάτιο η μία γιατρός λέει στην άλλη «αυτή η 

μητέρα είναι ηρωίδα, μπράβο της για το κουράγιο της και για τη δύναμη που 

έχει». Στενοχωρήθηκα πολύ βλέποντας αυτό το κορίτσι. Θαύμασα αυτή την 

μάνα που είναι δίπλα του κάθε στιγμή.

24-1-08

Η γιατρός Α μιλάει στον διάδρομο με έναν κύριο και ακούω να του λέει 

«μπορεί να αποκατασταθεί σε μια εβδομάδα και να φύγετε, η γυναίκα σας είναι 

σε καλή κατάσταση, είναι σε κατάσταση που μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, 

πηγαίνετε λίγο στο σπίτι σας να ξεκουραστείτε και εσείς, εμείς είμαστε εδώ! Δεν 

χρειάζεται να απελπίζεστε, μπορεί να το ξεπεράσει και πλήρως,  να έχετε 

κουράγιο! Δεν είναι η γυναίκα σας τελικού σταδίου!»

Μια γυναίκα βγαίνει από τον θάλαμο, πλησιάζει τρέχοντας στην reception

και φωνάζει με έντονη φωνή «Παπαδοπούλου (ψευδώνυμο), Παπαδοπούλου! ! 

γρήγορα ένας γιατρός, γρήγορα! ! !» Κλαίει. Μάλλον πέθανε. Βγαίνουν έξω όλοι 

από το θάλαμο και κλαίνε. Τρεις γιατροί μπαίνουν αμέσως στον θάλαμο και 

κλείνουν την πόρτα. Στον διάδρομο ψιθυρίζουν ο ένας με τον άλλο «πέθανε η 

μαμά της κοπέλα;»

Μία γιατρός εξηγεί στην κόρη μιας ασθενούς ότι δεν λειτουργεί ο μυελός 

της μητέρας της. Η κοπέλα έχει πανικοβληθεί! Η γιατρός της λέει ότι της 

κάνουνε υποστηρικτική αγωγή. 

Επισκέψεις σε ασθενείς

Ο κύριος Ζ. είναι ένας κύριος γύρω στα 85. η γιατρός του λέει «δεν πας 

να βγεις έξω, θα στα βγάλω όλα τα μαραφέτια και θα βγεις έξω, εντάξει;» Τον 
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εξετάζουν.  Του λένε να σηκώσει το χέρι του γιατί εχθές πονούσε πάρα πολύ. 

«Θα καταφέρετε να πιείτε λίγο νερό ή πορτοκαλάδα για να βγάλουμε τον ορό;» 

λέει η γιατρός. Από δίπλα του ο γιος του του λέει «άντε, μπαμπά, να 

προσπαθήσουμε να πιούμε λίγο νεράκι, έτσι?»  Ο γιος του απευθύνεται στην 

γιατρό «Μην αγχώνεστε, γιατρέ, θα τον βάλω με το ζόρι να πιει.» Τον 

ακροάζονται. Είναι πάρα πολύ χλωμός και η κοιλιά του είναι μελανιασμένη. 

«Τον ορό θα του τον βγάλουμε για να μπορεί να κινείται πιο εύκολα», λέει η 

γιατρός. Ο ασθενής με κοιτάει και γουρλώνει τα μάτια του σαν να θέλει να μου 

πει ότι εγώ δεν σηκώνομαι και αυτούς ασ’ τους να λένε.

Στον διάδρομο ένα  ζευγάρι ηλικιωμένων έρχεται και κάθεται απέναντι 

μου. Ο σύζυγος βάζει την γυναίκα του να καθίσει σε μια καρέκλα  και της 

χαϊδεύει το χέρι της. 

Επίσκεψη στον κύριο Η « Το παλικάρι μας!», λέει η γιατρός. «Πρέπει να 

φτιάξουμε τα ποδαράκια  γι’ αυτό θα έρθει φυσικοθεραπευτής για να 

δυναμώσουν τα ποδαράκια, για να έχεις, καλέ μου , μια ποιότητα ζωής. Θα 

αποκτήσεις την ποιότητα ζωής που είχες χάσει. Σε έναν δύο μήνες θα είσαι 

εντάξει.  Οι κορτιζόνες φταίνε. Θέλω να είσαι δυνατός.» Ο κύριος Η βάζει τα 

κλάματα, η γυναίκα του του λέει να μην στενοχωριέται και ότι όλα θα πάνε καλά. 

Του χαϊδεύει το χέρι και το κεφάλι. «Για να δω και το οξυγόνο του παιδιού μου»,  

λέει η γιατρός. Συνεχίζει να κλαίει ο ασθενής. «θα τα φτιάξουμε όλα με τις 

φυσικοθεραπείες.»

Μπαίνουμε σε έναν θάλαμο και  βλέπω τον κύριο Α παραλίγο να μην τον 

γνωρίσω, ήταν εκείνος ο ομιλητικός κύριος που πριν τα Χριστούγεννα έλεγε 

αστεία στους γιατρούς και σε μένα. Κάθεται στην καρέκλα είναι 

τουμπανισμένος, μελανιασμένος σε όλο του το σώμα. Μια νοσηλεύτρια 

προσπαθεί να βρει φλέβα για να του βάλει την αντιβίωση και είναι απίστευτο 

γιατί δεν βρίσκει φλέβα. Πετάγονται αίματα παντού. Η κόρη του είναι δίπλα του. 

Η γιατρός λέει στην νοσηλεύτρια να κάνει ότι μπορεί. «Βρισκόμαστε σε 

αδιέξοδο! Έχει οιδήματα ανα σάρκας»,  λέει η γιατρός στην νοσηλεύτρια.

Πραγματικά, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ βλέποντας τον κύριο  σε αυτήν 

την κατάσταση. Συνειδητοποιώ  πόσο γρήγορα εξελίσσεται η ασθένεια μέσα σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  
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Ο γιατρός ενημερώνει την ειδικευόμενη για την εξέλιξη της πορείας του 

ασθενής. «καπετάν Ζ! ! !», λέει ο γιατρός. «Πώς νιώθεις σήμερα, πώς είσαι;» Η 

αδερφή του και ο ασθενής κοιτάνε τον γιατρό. «Θα κάνετε αξονική εδώ ή σε 

άλλο νοσοκομείο;», ρωτάει ο γιατρός την αδερφή του ασθενή. «Εδώ!», απαντά. 

«Ωραία, θα κάνετε και μία γενική  και θα με πάρετε τηλέφωνο να μου πείτε τα 

αποτελέσματα. Θα πάρετε εξιτήριο σήμερα!» 

Επίσκεψη στον κύριο Η. «Θέλω να φύγω από εδώ μέσα, κρούβωμαι 

εδώ, είμαι χάλια», λέει ο ασθενής. «Δεν έχεις σπουδαία ακροαστικά, έφτιαξε και 

η πίεση σου, πρέπει να πας σπίτι σου,  μην κολλήσεις κανένα μικρόβιο.» Ο 

κύριος Η  είναι κατακόκκινος. 

Επίσκεψη στην κυρία Θ  «Τι έγινε; Πώς είσαι;», ρωτάει η γιατρός. «Είναι 

απύρετη, την κρατάμε για να ολοκληρώσει την αντιβίωση.», λέει η ειδικευόμενη. 

«Την έριξε πολύ αυτή η θεραπεία, δεν ξέρω αν έχει νόημα να την 

συνεχίσουμε.», λέει η γιατρός στην ειδικευόμενη.  «Της έπεσε πολύ βαριά η 

θεραπεία», συνεχίζει η γιατρός. Η ασθενής στέλνει φιλιά στην γιατρό. 

Επίσκεψη στην κυρία Η «Πώς είμαστε;», λέει η γιατρός. «Έκανε 40 

πυρετό, πρέπει να έχει κάνει ισχαιμία στο έντερο. Βελτιώνεται η κοιλιά της», λέει 

η γιατρός. Η ασθενής με κοιτάει με απορία. «Μεταγγίζεται με αιμοπετάλια», λέει

η γιατρός στην ειδικευόμενη. Την εξετάζουν στην κοιλιά. Μπορώ να διακρίνω ότι 

η κοιλιά της είναι πάρα πολύ μεγάλη. «Όλα αυτά με πονάνε», λέει η ασθενής. 

«Καλύτερα πάμε», λέει η γιατρός στην ασθενή. « Χάλια είμαι, δεν μπορώ άλλο», 

απαντά η ασθενής. 

Ξαφνικά ο διάδρομος γέμισε με κόσμο. Είναι οι προγραμματισμένες 

επισκέψεις που έχουν οι ασθενείς με τους γιατρούς τους. Μια νοσηλεύτρια 

βοηθάει μια γυναίκα να πάει στο δωμάτιο της. Της κουβαλά τα πράγματα της. 

Μπαίνει ένα ζευγάρι με ένα γιατρό και ρωτάνε τη γνώμη ενός γιατρού. Η κοπέλα 

είναι έγκυος και έχει πολύ χαμηλά αιμοπετάλια. «Ίντα γράφεις μπρε κοπελιά;», 

με ρωτάει ένας κύριος που νοσηλεύεται. «Κρατώ σημειώσεις», του απαντώ.  « 

Α Α  Α  μάλιστα  γράφεις ότι βλέπεις, ε;» Του απαντώ καταφατικά. «Να τα 

γράψεις όλα και τα κακά και τα καλά που βλέπεις», μου λέει.
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30-1-2008

Μια κυρία έρχεται στην reception  και ζητάει από τις νοσηλεύτριες μια 

κουβέρτα. «Δεν μας έχουν έρθει ακόμη ούτε οι κουβέρτες ούτε τα σεντόνια. Τα 

περιμένουμε». «Μόλις θα μας τα φέρουν, θα σας ενημερώσουμε και θα σας τα 

δώσουμε αμέσως», λέει η νοσηλεύτρια.   

«Τους προσφέρεις υπηρεσία βγάζοντας τους έξω, δίνοντας τους 

εξιτήριο», λέει μια γιατρός σε μια ειδικευόμενη  στο διάδρομο. Εννοεί ότι 

καλύτερα να βγαίνουν γιατί εδώ στην μονάδα μπορεί να κολλήσουν κάποιο 

μικρόβιο. 

Στην reception συνάντησα μία γιατρό και την ρώτησα που βρίσκεται ο  

κύριος Α  και εκείνη μου απάντησε πως είχε πεθάνει. «Ο κύριος Α δεν ήθελε να 

μείνει στο νοσοκομείο, ήθελε να πάει σπίτι του να πεθάνει με αξιοπρέπεια, έτσι 

έλεγε, ώσπου κατέληξε μετά από πολλούς μήνες νοσηλείας. Οι συγγενείς του 

δεν τον άφηναν όμως να πάει σπίτι του, ήθελαν να το παλέψουν. Ήταν πολύ 

καλός κύριος και πάντα χαμογελαστός, να ακούσεις αστεία που μας έκανε, είχε 

αποδεχθεί αυτό που είχε», λέει χαρακτηριστικά η γιατρός.

21-2-08

Επίσκεψη στην κυρία Θ. Είναι μία κοπέλα γύρω στα 32. Την εξετάζουν. 

Δεν έχει μαλλιά. Υπάρχει μία περούκα στο κομοδίνο. Έχει στρωμένα τα δικά της 

σεντόνια. Κάνει διάφορες ερωτήσεις στους γιατρούς. Έχει μία αισιοδοξία αυτή η 

κοπέλα, είναι γελαστή  και αστειεύεται με τους γιατρούς. 

   Φεύγοντας από την κλινική  η σκέψη μου ανατρέχει σε εκείνη την νεαρή 

κοπέλα (η οποία δεν είχε μαλλιά) που έχει λευχαιμία και κάνει χημειοθεραπείες. 

Απ’ ότι έμαθα εκ των υστέρων νοσηλεύεται μεγάλο χρονικό διάστημα στην 

κλινική. Είχε διαμορφώσει το χώρο που της αναλογεί στο θάλαμο με δικά της 

πράγματα και όμως ήταν γελαστή και χαρούμενη παρόλο το πρόβλημα της 

υγείας της. 
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25-02-08

Επίσκεψη στον  κύριο Ι (Ο κύριος Ι έχει Τ- λέμφωμα. Του είχε 

παρουσιαστεί ένα εξάνθημα και από εκεί οι γιατροί κατάλαβαν ότι κάτι 

συμβαίνει. Το προσδόκιμα ζωής του είναι ενάμισης χρόνος. Λόγω της 

κορτιζόνης που παίρνει δεν μπορεί να περπατήσει).  «Έκανα βήματα με το πι 

σήμερα», λέει ο ασθενής. «Για να δούμε τα πόδια σας», λέει η γιατρός. Τα 

πόδια του είναι πάρα πολύ αδύνατα και η κοιλιά του είναι πολύ μεγάλη. «Η 

κυρία τι γράφει;», απευθύνεται σε μένα. «Κάνει μία μελέτη», απαντάει η γιατρός 

αντί για μένα. Η γυναίκα του στέκεται δίπλα του και αναφέρει στους γιατρούς 

πώς τα πήγε το προηγούμενο βράδυ.  Αυτός ο ασθενής έχει πάρα πολύ καιρό 

στο νοσοκομείο. Τον ακροάζονται.  Στέκεται  όρθιος. «Μπράβο, Θ, έχεις θέληση 

άλλες φορές αμέσως ξαπλώνεις ενώ τώρα κάθεσαι αρκετή ώρα».

Επίσκεψη στην κυρία Κ «Τι κάνεις; Σου πήρανε αίμα;» λέει η γιατρός. 

«Γιατρέ έχω χάσει κι άλλα κιλά», λέει  η ασθενής. «Εδώ θα σε αδυνατίσουμε» 

απαντάει ο γιατρός. «Για ξάπλωσε να δούμε και την κοιλίτσα» της λέει η 

γιατρός.   «Δεν έχω πρόβλημα, γιατρέ, να καθίσω και 10 και 20 μέρες αρκεί να 

έχω την υγεία μου. Μία κυρία από δίπλα στρώνει το κρεβάτι της 

σιγοτραγουδώντας  γιατί πήρε  εξιτήριο. Φαίνεται πολύ χαρούμενη. 

27-2-08 

Επίσκεψη στον κύριο Λ.  Μπαίνουμε με μάσκες. Είναι μόνος του στο 

θάλαμο. Η γυναίκα του κλαίει. Αυτός ο ασθενής νοσηλεύεται πάρα πολύ καιρό. 

Είναι ιδρωμένος και βήχει έντονα. Η γυναίκα του τον βοηθάει.  Έχει σωληνάκια 

στη μύτη και πάρα πολλούς ορούς. Οι γιατροί κοιτάνε τις εξετάσεις του. Απ’ ότι 

μπορώ να αντιληφθώ η κατάσταση του δεν είναι και πολύ καλή. «Παναγιά μου, 

Παναγιά μου», λέει ο ασθενής αναστενάζοντας. «Πάρε βαθειά ανασούλα. 

Σήμερα βήχετε πιο πολύ; »  τον ρωτά  η γιατρός. Τον σηκώνουν όλοι μαζί για 

να τον ακροαστούν. Όταν βγήκαμε στο διάδρομο, ρώτησα τη γιατρό από τι 

πάσχει και μου είπε ότι έχει Β- χρόνια λευχαιμία, η οποία έχει εκτραπεί σε 

κακοήθειες ανεβάζοντας συνεχώς πυρετό. Οι γιατροί φοβούνται για λοίμωξη. 
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Επίσκεψη στον κύριο Μ. Τον εξετάζουν. Είναι χλωμός. Τα πόδια του 

είναι πρησμένα. «Θα καθίσουμε όσο πρέπει στο νοσοκομείο», λέει η γυναίκα 

του. Οι γιατροί μιλάνε μεταξύ τους. «Αφού τα είπατε με ιατρικούς όρους, πείτε 

μου τώρα τι συμβαίνει με απλά λόγια», λέει ο ασθενής. «Άκουσε με κύριε Μ. 

έχεις νόσημα αιματολογικό που τα έχει πειράξει όλα. Εμείς θα προσπαθήσουμε 

να φτιάξουμε τους πόνους γιατί πειράζει τα νεφρά, τα πάντα. Δεν θα είναι 

επώδυνη η θεραπεία. Μην ανησυχείτε. Προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτά 

που χαλάσανε», λέει η γιατρός. «Σε όλα πάντως, γιατρέ, πέσατε μέσα», απαντά 

η σύζυγος του ασθενούς. «Είναι παλικάρι ο άνδρας σου! Μη μου το πειράζετε 

το καλό μου το παιδί», λέει η γιατρός. 

Επίσκεψη στην κύριο  Ν. «Να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ. Με 

πονούσε πάρα πολύ η καρδιά μου. Αλλά να σας ρωτήσω, γιατί μου παίρνουν 

αίμα αντί να μου βάζουν;», ρωτάει η ασθενής. «Γιατί είναι κακοί άνθρωποι!» 

απαντάει η γιατρός. Η γιατρός αρχίζει να φωνάζει «βγείτε έξω όλοι, κάνω 

εξέταση, δεν είναι δυνατόν να μην μπορώ να ακούω  την ασθενή  και να ακούω 

τις ομιλίες των διπλανών!». Όλοι βγήκαν έξω. «Θα φτιάξουμε το πνευμόνι και 

θα κάνουμε εξετάσεις και μετά να δείτε πως θα αρχίσετε να περπατάτε», λέει η 

γιατρός στην ασθενή. 

Επίσκεψη στον κύριο Ξ. «Θα τον στείλουμε σπίτι σήμερα», λέει η 

γιατρός. Τον εξετάζουν και αισθάνονται ικανοποιημένες. «Όλοι σας αγαπάνε 

κύριε Κ και οι κόρες σας τρελαίνονται για εσάς. Δεν στον έκανα πιο όμορφο;» 

λέει η γιατρός απευθυνόμενη στη γυναίκα του.  Βγαίνοντας από το θάλαμο ένας 

ασθενής σταματάει μία γιατρό και της λέει «Σ’ αγαπάω πολύ ρε γιατρέ»! «Κάνεις 

τη βολτίτσα σου; Πήγαινε να ξαπλώσεις για να μην σε χάσουν οι δικοί σου» 

απαντάει η γιατρός.

7-3-08

Απ’ ότι μπορώ να καταλάβω σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Λόγω της 

απουσίας μου για μία εβδομάδα διακρίνω καινούργιους ασθενείς. Πάρα πολύς 

κόσμος βρίσκεται στο διάδρομο. Ασθενείς στα κρεβάτια, συγγενείς  στέκονται 

δίπλα τους, νοσηλεύτριες δίνουν τα φάρμακα, καθαρίστριες ξεσκονίζουν και 
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σφουγγαρίζουν. Κάποιοι ασθενείς περπατάνε πάνω- κάτω με τον ορό στο χέρι. 

Ασθενείς καταφθάνουν για τα προγραμματισμένα ραντεβού που έχουν με τους 

γιατρούς τους. 

Επίσκεψη στον κύριο Α. Βρίσκεται μόνος του στο θάλαμο. Του έχουν 

πέσει τα μαλλιά. Κλαίει. Η γυναίκα του προσπαθεί να συγκρατηθεί. Ο ασθενής 

κοιτάει τη γυναίκα του στα μάτια. «Κάτσε να δούμε τι θα πει η γιατρός», λέει η 

γυναίκα του στο σύζυγό της. Τον εξετάζουν. «Βαθειά ανασούλα» του λέει η 

γιατρός. Ο ασθενής φαίνεται πάρα πολύ εξαντλημένος. Τον σηκώνουν με 

δυσκολία για να τον ακροαστούν. «Φυσικοθεραπεία θα κάνει τώρα γιατί θέλει να 

σηκωθεί και να περπατήσει. Τώρα θα σου φέρω εγώ, παλικάρι μου, 

φυσικοθεραπεύτρια. Εμείς θα σε βοηθήσουμε, μη στενοχωριέσαι», λέει η 

γιατρός. «Θα πληρώσουμε;» απαντάει ο ασθενής κλαίγοντας. «Όχι, αγάπη μου, 

εμείς θα τα κάνουμε όλα.  Δεν θα πληρώσετε, ψυχή μου. Όλα εμείς θα τα 

κάνουμε. Μην κλαις αγόρι μου καλό. Θα έρθει η φυσικοθεραπεύτρια και θα σε 

βοηθήσει να περπατήσεις. Θα πάνε όλα καλά, παλικάρι μου. Ο κύριος Α  

συνεχίζει να κλαίει. Η γυναίκα του του πιάνει το χέρι και του λέει να μην 

στενοχωριέται γιατί είναι εκείνη δίπλα του. 

Επίσκεψη στον κύριο Π. «Γιατί θέλετε να φύγετε;», τον ρωτάει η γιατρός. 

«Θέλω να φύγω σήμερα, δεν φεύγω αύριο. Θέλω σήμερα σας λέω» λέει με 

έντονη φωνή ο ασθενής. 

15-3-08  

Δύο νοσηλεύτριες μιλάνε στο διάδρομο και η μία  εκ των δύο  αναφέρει 

στην άλλη ότι ο πατέρας της έχει λευχαιμία και ότι δεν μπορούσαν να βρουν 

δότη αλλά τελικά βρέθηκε στην Ιταλία. Της λέει ότι τώρα μετά από ένα χρόνο 

είναι καλά και κάθε δεκαπέντε μέρες έρχεται από Θεσσαλονίκη για να τον δουν 

οι γιατροί  στην συγκεκριμένη κλινική. 

Επίσκεψη στον κύριο Ρ. «Δεν είμαι καλά», λέει ο ασθενής. «Η βραδιά δεν 

ήταν καθόλου καλή. Τα πνευμόνια μου δεν είναι καλά». «Καλύτερα να φύγεις τη 

Δευτέρα», λέει η γιατρός. «Όχι θα γίνω πρώτα εντελώς καλά και μετά θα 

φύγω». Τον εξετάζουν και η ειδικευόμενη γράφει τα φάρμακα που πρέπει να 
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πάρει ο ασθενής.  Όταν βγήκαμε από το θάλαμο, η γιατρός μου εκμυστηρεύτηκε 

ότι αυτός ο ασθενής λέει ψεματάκια ότι δεν είναι καλά αλλά στην 

πραγματικότητα  είναι μια χαρά. 

18-3-08  

Δύο γιατροί συζητούν για ένα περιστατικό και σκέφτονται να δώσουν 

εξιτήριο σε έναν κύριο. Μια κυρία παίρνει με το γιο της που κάθεται σε 

καροτσάκι και κατεβαίνουν στην πυρηνική ιατρική. Μια καλόγρια πήρε εξιτήριο 

και μαζεύει τα πράγματα της. Ένας τραυματιοφορέας την πλησιάζει και της λέει 

«Βάλτε μας  στις προσευχές σας, αγία ηγουμένη». Μία γιατρός περπατώντας 

στο διάδρομο τσιμπάει το μάγουλο ενός ασθενή που κοιμάται. Ακούω το 

διάλογο δύο ασθενών στο διάδρομο. «Ήσουν χλωμός αλλά τώρα είσαι μια 

χαρά, σε βλέπω εγώ», «και εσύ ήσουν χλωμός!» «Ναι αλλά τώρα είμαστε μια 

χαρά, αποκτήσαμε και καλύτερο χρωματάκι προς το παρόν τουλάχιστον».

4-4-08

Ρώτησα μία γιατρό να μάθω  αν είναι καλύτερα ο κύριος Ι. αλλά μου είπε 

ότι βρίσκεται στην μονάδα Εντατικής και από στιγμή σε στιγμή τον περιμένουν 

να πεθάνει. Είναι  νέος και έχει δύο μικρά παιδιά. Μου λέει η γιατρός ότι η 

γυναίκα του δεν έφυγε στιγμή  από δίπλα του παρά μόνο τα σαββατοκύριακα 

για να δει τα παιδιά της. 

Επίσκεψη στην κυρία  Λ. Της λέει η γιατρός ότι αυτή η ιστορία με την 

ασθένεια της μπορεί να κρατήσει και χρόνια. «Θα πρέπει να μεταγγίζεσαι για 

πολλά χρόνια. Θα ενημερώνεσαι για όλα αφού έχεις σώας τας φρένας. Ο 

μυελός σου δεν λειτουργεί καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει οξεία 

λευχαιμία. Αλλά το βασικό είναι ότι όσο θα ζεις θα εξαρτάσαι από το αίμα», λέει 

η γιατρός στην ασθενή. Η ασθενής την κοιτάει και σκύβει το κεφάλι. 

Έπειτα από λίγη ώρα ρώτησα την ειδικευόμενη με την οποία είχαμε  

αναπτύξαμε μια πολύ καλή σχέση που βρίσκονται δύο  συγκεκριμένοι ασθενείς. 

Η απάντηση της με πάγωσε κυριολεκτικά. «Α α α, αυτοί έχουν πεθάνει εδώ και 
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καιρό. Ήταν τελικού σταδίου. Απλά  η ασθένεια τους εξελίχθηκε σε πάρα πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς σε αυτή την κλινική συμβαίνουν αυτές οι 

δυσάρεστες καταστάσεις». 

9-10-08

Μετά από έξι μήνες επισκέφτηκα τη μονάδα προκειμένου να διεξαχθούν 

οι  συνεντεύξεις με τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες. Με το που μπήκα στην 

μονάδα, σκέφτηκα ότι κάποια πράγματα δεν άλλαξαν καθόλου. Η 

χαρακτηριστική μυρωδιά ήταν έντονη. Υπήρχαν πάρα πολλοί ασθενείς στα 

κρεβάτια στους διαδρόμους. Οι νοσηλεύτριες βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση, 

δίνουν τα φάρμακα, βάζουν ορούς. Εκείνη την στιγμή φτάνει ένας κύριος που 

εργάζεται στο νοσοκομείο και ρώτησε την προϊσταμένη των νοσηλευτριών αν 

πρέπει εκείνη τη στιγμή να φέρει τα αιμοπετάλια. Εκείνη του απάντησε ότι οι 

ασθενείς δεν είναι ακόμη έτοιμοι.  

Στο διάδρομο συνάντησα  ένα ζευγάρι, όπου ο σύζυγος νοσηλεύεται από 

τον περασμένο Οκτώβρη. Η γυναίκα του με κοιτάζει και μου χαμογελά. «Τι 

κάνεις εσύ εδώ? Στα ίδια μέρη?» με ρωτάει η σύζυγος του ασθενή. Την ρώτησα 

πως είναι ο σύζυγος της και μου απάντησε πως την μια είναι καλά  και την άλλη 

όχι. Πηγαινοέρχονται στην συγκεκριμένη κλινική εδώ και ενάμιση χρόνο και 

εκείνη την ημέρα που τους είδα έκαναν για πολλοστή φορά εισαγωγή. Η 

σύζυγος του ασθενή φαινόταν καταβεβλημένη, κουρασμένη αλλά όταν κοιτούσε 

τον σύζυγό της ήταν πάντα χαμογελαστή. 

Περιμένοντας στην reception, ακούω μία γιατρό να λέει στην 

ειδικευόμενη ότι έρχεται ένα επείγον περιστατικό από  διπλανό νομό. Μετά από 

λίγη ώρα καταφθάνει ένας κύριος, η γυναίκα του και η μητέρα του. Ο κύριος 

είναι 39 ετών και έχει ένα μικρό παιδάκι. Οι γιατροί τον χαιρετούν και του δίνουν 

κάποια φάρμακα προκειμένου να πάει να κάνει αξονική τομογραφία.  Η γιατρός 

ενημερώνει τον ασθενή για την ασθένεια που έχει. « Κύριε Ψ,  έχετε Β-

λέμφωμα που  είναι μία πάθηση στο αίμα, θα πρέπει να σας κάνουμε εισαγωγή 

σήμερα και να αρχίσουμε αμέσως θεραπεία. Θα πρέπει να σας ενημερώσω εκ 

των προτέρων ότι τα μαλλιά σας  θα αρχίσουν να πέφτουν.» Εκείνος την κοιτάει 



92

καθισμένος στην καρέκλα και παίρνοντας τα φάρμακα του. Η γυναίκα του  δεν 

ήταν παρούσα σ’ αυτή την συζήτηση γιατί  έπρεπε να πάει στο φαρμακείο για 

να πάρει κάποια φάρμακα για τον σύζυγο της. Ο ασθενής κοιτάζει την γιατρό 

στα μάτια. «Μην ανησυχείτε, κύριε Ψ, αυτή η θεραπεία που θα ακολουθήσουμε 

έχει επιτυχία 80%. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να γίνεται καλά αλλά 

θα πρέπει να το παρακολουθείτε συνεχώς.»  Ο ασθενής την ρωτάει πότε θα 

βγει από το νοσοκομείο. Η γιατρός του απαντά πως αν δεν ανεβάσει πυρετό  

θα βγει σε περίπου πέντε ημέρες. Εκείνη την στιγμή η μητέρα του ασθενούς 

απευθυνόμενη στην γιατρό λέει «γιατρέ, καρκίνο έχει ο γιος μου? Καλοήθης ή

κακοήθης?» Ο γιος της την κοιτάει με γουρλωμένα τα μάτια και εκείνη τη στιγμή 

η γιατρός της λέει «Σας παρακαλώ, κυρία  μου, αφήστε μας να κάνουμε την 

ενημέρωση. Η θεραπεία που θα ακολουθήσουμε έχει 80% επιτυχία». Αυτό το 

τόνισε αρκετές φορές η γιατρός. «Θα πρέπει να σας πω, κύριε Ψ, ότι θα είναι 

προτιμότερο να κάνουμε φύλαξη σπερματοζωαρίων, γιατί αύριο μεθαύριο 

μπορεί να θέλετε να κάνετε παιδί με τη γυναίκα σας». «Ναι, ναι βέβαια»,  

απάντησε εκείνος. 

Έπειτα από λίγο πηγαίνω στο γραφείο των  γιατρών, οι γιατροί και οι 

ειδικευόμενοι μιλάνε για κάποια πολύ σοβαρά περιστατικά και σπάνια επίσης. Η 

γιατρός που έκανε την ενημέρωση  στον κύριο λίγη ώρα πριν, αναφέρει το 

περιστατικό σε μια άλλη γιατρό και σχολιάζουν το γεγονός ότι ακόμη και σε πιο 

απλά περιστατικά προτείνουν οι γιατροί την συντήρηση σπερματοζωαρίων για 

να μην τους καταλογίσουν ευθύνες  σε περίπτωση που οι ασθενείς ξεπεράσουν 

το πρόβλημα και θελήσουν να κάνουν παιδί στο μέλλον. 


