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ΠΠ εε ρρ ίί λλ ηη ψψ ηη   

Η νέα στρατηγική της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), όπως αυτή διακηρύχθηκε στην Alma-Ata το 1978, στοχεύει 

στον αναπροσανατολισµό των στόχων του τοµέα της υγείας και στην στροφή προς 

την ΠΦΥ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του υγειονοµικού συστήµατος µιας 

χώρας. Η διακήρυξη βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 

ισότητας και στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινότητας 

εξασφαλίζοντας την προσπελασιµότητα, την αποδοτικότητα και τη συµµετοχή του 

πληθυσµού, καθώς οι άνθρωποι που χρειάζονται περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας 

είναι αυτοί που γίνονται λιγότερο αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών. 

 Η ΠΦΥ οριοθετείται ως το σύστηµα παροχής µιας δέσµης βασικών και 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο και αποτελεί 

το πρώτο σηµείο επαφής του πολίτη µε το σύστηµα υγείας. Τα τελευταία χρόνια η 

Γενική Οικογενειακή Ιατρική αποτελεί την ιατρική ειδικότητα που έχει κατεξοχήν 

πρωτεύοντα ρόλο στην ΠΦΥ έχοντας τη δυνατότητα αντιµετώπισης της πλειοψηφίας 

των νοσηµάτων που επιπολάζουν στον πληθυσµό. 

Η εξάρτηση του ιατρού από τη βιοιατρική τεχνολογία τον αναγκάζει συχνά να 

παραλείπει το ιστορικό του ασθενούς και ιδιαίτερα αυτό που αφορά στις συνήθειες 

του, την επαγγελµατική και κοινωνική ζωή του, µε συνέπεια την απώλεια 

σηµαντικών πληροφοριών που ίσως να συνέβαλαν αποτελεσµατικά στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος υγείας του. Σε αυτά δίνει έµφαση ο Γενικός 

Οικογενειακός Ιατρός ως ο κατεξοχήν προσωπικός ιατρός του ατόµου, της 

οικογένειάς του και της κοινότητας συνολικά.  

Στην παρούσα εργασία, αφού αναλύσουµε τις έννοιες «Πρωτοβάθµια Φροντίδα 

Υγείας» και «Γενική Οικογενειακή Ιατρική», θα στραφούµε στα ηθικά διλήµµατα 

που αντιµετωπίζει ένας Γενικός Ιατρός κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

Έπειτα, διαχωρίζοντάς τα από τις αντίστοιχες καταστάσεις που εγείρονται στην 

∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, θα τα αναπτύξουµε παραθέτοντας 

κλινικές περιπτώσεις όπου τα διλήµµατα αυτά εµφανίζονται. Προηγουµένως, όµως, 

θα παραθέσουµε τη βάση για την ανάλυση των ηθικών αυτών ζητηµάτων. Θα 

αναπτύξουµε τις θεωρητικές εκείνες προσεγγίσεις που βρίσκουν την εφαρµογή τους 

και στην ιατρική πρακτική. Ολοκληρώνοντας την εργασία θα παραθέσουµε κάποιες 

προτάσεις σχετικά µε την αναγκαιότητα για παροχή βιοηθικής εκπαίδευσης στους 

Γενικούς Ιατρούς. 
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ΚΚ ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   11 ΟΟ     

  

11 .. 11 ..   ΙΙ σσ ττ οο ρρ ιι κκ ήή   αα νν αα δδ ρρ οο µµ ήή   

Από τα αρχαία χρόνια είχε ήδη επισηµανθεί η σπουδαιότητα της σχέσης ιατρού-

ασθενούς. Ο Ιπποκράτης είχε τονίσει ανάµεσα στα άλλα τη σπουδαιότητα του 

κοινωνικού περιβάλλοντος ως αιτιολογικού παράγοντα της ασθένειας, καθώς και τη 

σηµασία της σχέσης ιατρού-ασθενούς ως θεραπευτικού εργαλείου. Αρκετά από τα 

βιβλία του ασχολούνται µε την αρµόζουσα συµπεριφορά του ιατρού, όπως τα 

«Παραγγελίαι και Αφορισµοί», «Περί τέχνης», «Νόµος», «Περί ευσχηµοσύνης», «Περί 

ιατρού», ενώ ο διάσηµος «όρκος του Ιπποκράτη» παραδοσιακά θεωρείται η επιτοµή 

της ιατρικής ηθικής1. 

Η ιατρική θεωρούνταν µία εκ των τεχνών, ο σκοπός της οποίας ήταν για την ελληνική 

σκέψη η επιβίωση και η ευτυχία του ανθρώπου. Το ιπποκρατικό µήνυµα σχετικά µε 

τις βάσεις των σχέσεων µεταξύ ιατρού και ασθενούς είναι δυνατό να συνοψιστεί σε 

µια φηµισµένη -αφοριστικού χαρακτήρα- φράση των Επιδηµιών ΙΙ: «Θα πρέπει να 

έχει κάποιος δύο πράγµατα υπόψη του αναφορικά µε την ασθένεια: να είναι χρήσιµος 

και να µη βλάπτει»2. Εάν ο ιατρός δε µπορεί να είναι χρήσιµος, οφείλει τουλάχιστον 

να µη χειροτερεύει την κατάσταση του ασθενούς µε µια ενδεχοµένως άστοχη 

παρέµβαση.  

Για πολλούς αιώνες κυριαρχούσε η άποψη ότι η αρρώστια είναι αποτέλεσµα της 

διαταραχής της αρµονίας ή της ισορροπίας του οργανισµού και των στοιχείων από τα 

οποία εθεωρείτο ότι αποτελείται. Η ιπποκρατική παράδοση, για παράδειγµα, όπως 

αποτυπώνεται ιδιαίτερα στο έργο «Περί φύσιος ανθρώπου» αναφέρεται στην 

ισορροπία των «τεσσάρων χυµών», του αίµατος, του φλέγµατος, της κίτρινης χολής 

και της µαύρης χολής. 

Από τα µέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισαν να συντελούνται 

τεράστιες αλλαγές όσον αφορά στην άσκηση της ιατρικής επιστήµης και στις ιατρικές 

αντιλήψεις για την αρρώστια. Αρχίζει η εποχή που από πολλούς έχει αποκληθεί 

                                                           

1
 Βλ. Jouanna 1998: 71-74. 

 
2
 Βλ. Ιπποκράτης (μτφ. Λυπουρλής) 2000: 5. 
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εποχή της νοσοκοµειακής ιατρικής. Η συγκέντρωση αρρώστων στα νοσοκοµεία, τα 

οποία αρχικά λειτουργούσαν ως πτωχοκοµεία, δίνει ώθηση στην κλινική παρατήρηση 

και στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης των νοσηµάτων. Επίκεντρο της ιατρικής 

προσοχής γίνεται η αρρώστια και όχι πια το άρρωστο άτοµο3. Το πρώτο µισό του 19ου 

αιώνα βλέπει την περιγραφή πληθώρας νοσολογικών οντοτήτων µε τρόπο πιο 

ορθολογικό και πιο ακριβή από ότι στο παρελθόν. Οι παθολογο-ανατοµικές 

διεργασίες που βρίσκονται κάτω από τα συµπτώµατα αναδεικνύονται ως το κρίσιµο 

στοιχείο της κάθε αρρώστιας. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής γνώσης οδήγησε σε 

πολυµερισµό της ιατρικής επιστήµης και στο διαχωρισµό της σε ειδικότητες. Για την 

αντιµετώπιση µιας ασθένειας, όπως ο καρκίνος, απαιτούνται πολλοί ιατροί διαφόρων 

ειδικοτήτων. Ο άνθρωπος προσεγγίζεται σε ατοµικό επίπεδο και µόνο από την 

πλευρά της ασθένειας αποσπασµατικά. Η σχέση του ιατρού µε τον ασθενή γίνεται 

απρόσωπη.  

Ωστόσο, η µικρή αποτελεσµατικότητα της θεραπευτικής ιατρικής σε σχέση µε το 

τεράστιο κόστος της και η ουσιαστική αδυναµία της µπροστά σε νόσους που 

µάστιζαν τις ανεπτυγµένες (καρδιαγγειακά νοσήµατα, καρκίνοι, ψυχικές παθήσεις)  

και τις αναπτυσσόµενες κοινωνίες (υποθρεψία, λοιµώδη νοσήµατα) οδήγησαν στην 

αναζήτηση εναλλακτικών µορφών υπηρεσιών υγείας, πιο αποτελεσµατικών σε σχέση 

µε το κόστος τους4. Έτσι, η ιστορική συνδιάσκεψη του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας και της UNICEF, που έγινε στην Άλµα Ατα της πρώην Ε.Σ.Σ.∆ το 1978, 

διακήρυξε ότι το κλειδί για την επίτευξη ενός επιπέδου υγείας που θα επιτρέπει στους 

πολίτες όλου του κόσµου να διάγουν µια κοινωνικά και οικονοµικά παραγωγική ζωή 

είναι η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦY):  

«Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τόσο του 

υγειονοµικού συστήµατος της χώρας, του οποίου είναι κεντρικός µοχλός και επίκεντρο, 

όσο και της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της κοινότητας σε όλη της την 

έκταση. Είναι το πρώτο επίπεδο επαφής των ατόµων, της οικογένειας και της 

κοινότητας µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, φέρνοντάς το πλησιέστερα εκεί όπου ζουν και 

εργάζονται οι άνθρωποι, και αποτελεί το πρώτο στοιχείο του προγράµµατος 

                                                           

3
 Βλ. Doyal 1979. 
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υγειονοµικής φροντίδας». Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, σύµφωνα µε την 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, θα είναι ο οδηγός για την επίτευξη του στόχου «Υγεία 

για όλους ως το 2000»5. 

Στην Ελλάδα το θέµα της αποκέντρωσης, του κοινωνικού ελέγχου και της οργάνωσης 

της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας τίθεται το 1980 µε το νοµοσχέδιο «Μέτρα 

προστασίας της Υγείας» µε υπουργό Υγείας τον καθηγητή Σ. ∆οξιάδη. Το 1983 ο 

Νόµος 1397 επί κυβερνήσεως Π.Α.Σ.Ο.Κ. αποτελεί την µεγαλύτερη νοµοθετική 

µεταρρύθµιση στον χώρο της υγείας, αφού για πρώτη φορά ορίζονταν τα πλαίσια 

ενός Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε στόχους την ισότητα και την καθολικότητα στην 

πρόσβαση, την αποκέντρωση, τον κοινωνικό έλεγχο, τη δικαιότερη κατανοµή των 

πόρων και την ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Τα επόµενα χρόνια 

ακολουθούν µεταρρυθµιστικές προτάσεις (Νόµος 2071, επί Νέας ∆ηµοκρατίας) µε 

κατάληξη την ψήφιση του Νόµου 2519/1997 και του ελπιδοφόρου 2889 τον Μάρτιο 

του 2001, όπου προτείνονται νέες αποκεντρωµένες οργανωτικές δοµές και θεσµοί για 

την δηµόσια υγεία και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων 

Πρωτοβάθµιας φροντίδας και πρόληψης. 

 

1.2. Ορισµός της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

 Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) εκφράζει µια στρατηγική που δίνει 

µεγαλύτερη έµφαση στον έξω-νοσοκοµειακό τοµέα ενός συστήµατος υγείας. Το έξω-

νοσοκοµειακό αυτό επίπεδο οργάνωσης προάγει όχι µόνο το τρίπτυχο της πρόληψης, 

της θεραπείας και της αποκατάστασης, αλλά παρέχει κι εκείνες τις υπηρεσίες που 

καθιστούν δυνατή την προαγωγή µιας ολοκληρωµένης και προσιτής σε όλους 

ιατρικής φροντίδας. ∆ιεθνείς µαρτυρίες υποδηλώνουν ότι τα συστήµατα υγείας που 

βασίζονται σε αποτελεσµατική Πρωτοβάθµια φροντίδα µε υψηλά εκπαιδευµένους 

Γενικούς ιατρούς, που ασκούν την Γενική Ιατρική στην κοινότητα, παρέχουν 

                                                                                                                                                                      

4
 Βλ. Abel-Smith 1981: 373-376. 

5
Bλ. Declaration of International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6—12. 

September 1978. Geneva, World Health Organization, 1978 (Health-for-All Series, No. 1). 
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περισσότερο αποδοτική κλινικά και οικονοµικά φροντίδα παρά εκείνα µε χαµηλό 

προσανατολισµό προς τη Πρωτοβάθµια φροντίδα6. Η σωστή λειτουργία της 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µειώνει τις εισαγωγές στα νοσοκοµεία και 

αποτρέπει τις άσκοπες επισκέψεις σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγµα του ασθενούς µε θωρακικό άλγος που επισκέπτεται καρδιολόγο. 

Αφού υποστεί µια σειρά πολυέξοδων εξετάσεων, κι εφόσον δεν παρουσιάζει κάποιο 

καρδιολογικό πρόβληµα, του συστήνεται να απευθυνθεί σε ιατρό κάποιας άλλης 

ειδικότητας. 

Η ιατρική ειδικότητα που έχει ταυτιστεί µε την ΠΦΥ είναι γνωστή στη χώρα µας ως 

Γενική Οικογενειακή Ιατρική
7. Ο ιατρός Γενικής Ιατρικής είναι ιατρός µε 

αναγνωρισµένη γενική εκπαίδευση, εµπειρία και δεξιότητες, ο οποίος παρέχει και 

συντονίζει την ολοκληρωµένη ιατρική φροντίδα σε άτοµα, οικογένειες και 

κοινότητες. Η Γενική Οικογενειακή Ιατρική είναι µια ειδικότητα που το γνωστικό της 

αντικείµενο αλλά και το πεδίο άσκησής της διαφέρουν από αυτά των υπόλοιπων 

κλινικών ειδικοτήτων. Το περιεχόµενό της χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο  

πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση, καθώς και από αυτό της φροντίδας του 

ασθενή, της οικογένειάς του και της κοινότητας εν γένει. Το ποσοστό των 

περιστατικών που αντιµετωπίζονται από τη Γενική Οικογενειακή Ιατρική κυµαίνεται 

σε διάφορες χώρες από 50% έως 85%. Σε πολλές περιπτώσεις η µαιευτική-

γυναικολογία, η παιδιατρική, η παθολογία λειτουργούν παράλληλα µε τη Γενική 

Ιατρική. Η περιγραφή αυτή δεν περιορίζεται σε όσα συµβαίνουν στην ελληνική 

πραγµατικότητα αλλά αναφέρεται σε πολλά κράτη. Στη Γαλλία, στη Γερµανία και 

στις ΗΠΑ τα ιδιωτικά ιατρεία των άλλων κλινικών ειδικοτήτων είναι ιδιαίτερα 

εξαπλωµένα. Στη Ρωσία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία πολύ-ιατρεία παρόµοια µε 

αυτά του ΙΚΑ έχουν κυρίαρχο ρόλο στην εξω-νοσοκοµειακή περίθαλψη. Τέλος, σε 

πολλές αναπτυσσόµενες χώρες αλλά και στη Φινλανδία η ΠΦΥ συµπεριλαµβάνει 

ακόµα και τα µικρά τοπικά νοσοκοµεία8.  

                                                           

6 Βλ. Starfield 1998. 
7
 Στο εξής θα αναφέρεται είτε με αυτόν τον τίτλο είτε απλώς ως Γενική Ιατρική ή Οικογενειακή 

Ιατρική. 

8
 World Health Organization, 1995 β. 
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Στην ΠΦΥ ο ασθενής συχνά προσέρχεται κατά την έναρξη των συµπτωµάτων, 

γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διάγνωση στο πρώιµο αυτό στάδιο. Αυτό σηµαίνει 

ότι σηµαντικές για τους ασθενείς αποφάσεις πρέπει να ληφθούν επί τη βάσει 

περιορισµένης πληροφόρησης, καθώς και ότι η προγνωστική αξία της κλινικής 

εξέτασης και των κλινικών δοκιµασιών είναι λιγότερο βέβαιη9. Ακόµα και όταν τα 

κλινικά σηµεία µίας συγκεκριµένης νόσου είναι γενικώς καλά γνωστά, αυτό δεν 

ισχύει για τα πρώιµα σηµεία της νόσου, τα οποία είναι συνήθως µη ειδικά και κοινά 

σε µία πλειονότητα παθήσεων. Η διαχείριση του κλινικού κινδύνου κάτω από αυτές 

τις περιστάσεις αποτελεί ένα κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του επιστηµονικού 

κλάδου της Γενικής Ιατρικής. Έχοντας αποκλείσει µία σοβαρή επείγουσα κατάσταση, 

η διάγνωση µπορεί να απαιτεί µία υστερότερη επανεξέταση. Στη διάρκεια µίας και 

µόνης συνάντησης του ιατρού µε τον ασθενή συχνά η κλινική εικόνα παραµένει στο 

επίπεδο ενός ή µερικών συµπτωµάτων, µερικές φορές στην υποψία µίας νόσου, αλλά  

σπάνια σε µία ολοκληρωµένη διάγνωση. Ο επιπολασµός και η επίπτωση των 

ασθενειών στην ΠΦΥ είναι διαφορετικός από τον επιφαινόµενο σε ένα νοσοκοµειακό 

ίδρυµα. Tο φαινόµενο αυτό απαιτεί µία ειδική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

βασισµένη στις πιθανότητες, η οποία διαµορφώνεται από τη γνώση των ίδιων των 

ασθενών και της κοινότητας.  

Η προγνωστική αξία, θετική ή αρνητική, ενός κλινικού σηµείου ή µίας διαγνωστικής 

δοκιµασίας φέρει ένα διαφορετικό βάρος στην Οικογενειακή Ιατρική σε σύγκριση µε 

το νοσοκοµειακό ίδρυµα. Συχνά οι Οικογενειακοί ιατροί πρέπει να καθησυχάσουν 

τους ασθενείς που εµφανίζουν άγχος για ασθένειες, αφού φυσικά έχουν πρώτα 

προσδιορίσει και βεβαιώσει τη µη παρουσία τέτοιων ασθενειών. Ο Οικογενειακός 

ιατρός που θέλει να  υπηρετεί άριστα το σύστηµα υγείας οφείλει να δίνει απάντηση 

στο ερώτηµα του πάσχοντος «τι έχω;» ή «τι να κάνω;». ∆εν µπορεί να απαντά, όπως 

για παράδειγµα ο ουρολόγος, «από εµένα δεν έχεις τίποτα», αλλά να εντοπίζει το 

πρόβληµα και να προτείνει τρόπους επίλυσής του. Στο νοσοκοµείο θα πάει ο ασθενής 

που έχει ανάγκη την εξειδικευµένη νοσηλεία ή που πρέπει να υποστεί τον ειδικό 

διαγνωστικό έλεγχο ή να χειρουργηθεί. Η νοσηλεία επιδιώκεται να διαρκεί όσο το 

                                                           

9
 Βλ. Starfield 1998. 
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δυνατόν λιγότερο χρόνο, έως ότου ολοκληρωθούν τα παραπάνω, και να συνεχίζεται 

έξω-νοσοκοµειακά. 

 

1.3. Χαρακτηριστικά της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιατρού Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής είναι τα 

παρακάτω
10: 

• Αποτελεί φυσιολογικά το σηµείο της πρώτης ιατρικής επαφής µέσα στο σύστηµα 

φροντίδας υγείας, παρέχοντας ανοικτή και απεριόριστη πρόσβαση στους 

χρήστες του ασχολούµενος µε όλα τα προβλήµατα υγείας ανεξάρτητα από 

ηλικία, φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ατόµου. 

• Κάνει αποδοτική χρήση των πόρων φροντίδας υγείας µέσα από τη συντονισµένη 

φροντίδα και συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες υγείας στον χώρο της 

πρωτοβάθµιας φροντίδας, ενώ διαχειριζόµενος την επικοινωνία µε άλλες 

ιατρικές ειδικότητες παίζει το ρόλο του συνήγορου υπέρ του ασθενούς, όταν 

αυτό χρειασθεί.  

• Αναπτύσσει µία µοναδική προσωποκεντρική προσέγγιση επικεντρωµένη στο 

άτοµο, την οικογένειά του και την κοινότητα τους.  

• Είναι υπεύθυνος για την παροχή µακροχρόνιας συνέχειας στη φροντίδα, όπως 

αυτό προσδιορίζεται από τις ανάγκες του ασθενούς.  

• ∆ιαθέτει µία µοναδική διαδικασία – τεχνική συµβουλευτικής συνέντευξης, µέσα 

από την οποία καθιερώνεται µια προσωπική σχέση πέρα από χρονικά όρια, µε 

τη βοήθεια αποτελεσµατικής επικοινωνίας ανάµεσα στον ιατρό και τον ασθενή.  

• ∆ιαθέτει µία ειδική διαδικασία λήψης αποφάσεων προσδιοριζόµενη από τις 

έννοιες του επιπολασµού και της επίπτωσης των ασθενειών στην κοινότητα.  

• ∆ιαχειρίζεται ταυτόχρονα και οξέα και χρόνια προβλήµατα υγείας των ασθενών 

του.  

                                                           

10
 Βλ. τον Ευρωπαϊκό Ορισμό Γενικής Ιατρικής. 
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• ∆ιαχειρίζεται ασθένειες, οι οποίες εµφανίζονται µε έναν µη διαφοροποιηµένο, 

µη ειδικό τρόπο σε κάποιο πρώιµο στάδιο της εξέλιξής τους και οι οποίες 

µπορεί να απαιτήσουν επείγουσα παρέµβαση.  

• Προάγει την υγεία και την ευεξία µέσα από κατάλληλες και αποτελεσµατικές 

παρεµβάσεις.  

• Έχει µία ιδιαίτερη ευθύνη για την υγεία της κοινότητας.  

• ∆ιαχειρίζεται προβλήµατα υγείας στις σωµατικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, 

πολιτισµικές και υπαρξιακές διαστάσεις τους. 
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ΚΚ ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   22 ΟΟ   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

ΥΓΕΙΑΣ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο κατεξοχήν «εκπρόσωπος» της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας είναι ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, ο οποίος αποτελεί το πρώτο σηµείο 

επαφής του ασθενούς µε το σύστηµα υγείας. Έπειτα από τη δική του κρίση και 

εφόσον θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, παραπέµπει τον ασθενή στον αντίστοιχο ειδικό 

ιατρό, που ο ίδιος κρίνει ότι θα παράσχει την απαιτούµενη εξειδικευµένη θεραπεία. 

Ωστόσο, το πεδίο της δικής του ιατρικής παρέµβασης δύναται να είναι αρκετά ευρύ, 

µε αποτέλεσµα να εναπόκειται και στον ίδιο η διάγνωση και θεραπεία ευρέως 

φάσµατος κλινικών περιπτώσεων. Υπάρχει, λοιπόν, διαφοροποίηση ανάµεσα στο 

Γενικό Ιατρό της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και στον νοσοκοµειακό ιατρό της 

∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας.  

Αυτή η διαφοροποίηση διαπιστώνεται και σε ηθικά ζητήµατα που εγείρονται και 

στους δύο τοµείς του συστήµατος υγείας. Η επαφή του ασθενή µε τον Γενικό Ιατρό 

δεν είναι πάντοτε απλή και εύκολη «δουλειά». Τα χαρακτηριστικά της σχέσης 

ιατρού-ασθενούς στην ΠΦΥ εγείρουν κάποια ηθικά διλήµµατα που είτε δεν 

εµφανίζονται ξεκάθαρα στην επείγουσα νοσοκοµειακή ιατρική φροντίδα ή στην 

περίπτωση που είναι κοινά και στους δύο τοµείς συµβαίνει να λαµβάνουν µια 

διαφορετική διάσταση στην ΠΦΥ. Ηθικά ζητήµατα στο πλαίσιο των υπηρεσιών της 

ΠΦΥ, όπως η ενήµερη συναίνεση, η τήρηση του ιατρικού απορρήτου και η 

διαχείριση των υγειονοµικών πόρων, ακόµα και η ίδια η σχέση ιατρού-ασθενούς, 

αποκτούν µια ξεχωριστή σηµασία, διαφορετική και πιο περίπλοκη, συγκριτικά µε τη 

∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Επιπλέον, οι Γενικοί Ιατροί είναι 

γεωγραφικά αποµονωµένοι από τις επιτροπές Βιοηθικής των νοσοκοµείων, οι οποίες 

παρέχουν στους νοσοκοµειακούς ιατρούς την ασφάλεια και τη δυνατότητα για 

συλλογικές αποφάσεις στα ηθικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν11. Στη λήψη της 

ηθικής απόφασης στην ΠΦΥ οι Γενικοί Ιατροί θα είναι µόνοι τους. Παρ’ όλα αυτά, τα 

βιοηθικά ζητήµατα που αναδύονται στην ΠΦΥ δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης έµφασης 

στη σύγχρονη βιβλιογραφία, πιθανότατα εξαιτίας της απουσίας οξέων δραµατικών 

                                                           

11
 Βλ. Oxford Textbook of Primary Medical Care 2005:572. 
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καταστάσεων που αντίστοιχα χαρακτηρίζουν την ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας, όπως η άµβλωση, η ευθανασία, η δωρεά οργάνων, η κλωνοποίηση 

και άλλα.12 13 

 

2.1. Σχέση ιατρού-ασθενούς στην ΠΦΥ 

Το κεντρικό στοιχείο που διαφοροποιεί την ειδικότητα της Γενικής Οικογενειακής 

Ιατρικής από τις υπόλοιπες ειδικότητες είναι η σχέση του ιατρού µε τον ασθενή του. 

Ο όρος «σχέση ιατρού-ασθενούς» στην ΠΦΥ αναφέρεται στην αλληλεπίδραση 

µεταξύ του Γενικού Ιατρού και του ασθενούς. Η φύση και η ποιότητα αυτής της 

αλληλεπίδρασης έχει αντίκτυπο στην παρεχόµενη φροντίδα. Η σηµασία της έγκειται 

στο ότι αποτελεί το υπόβαθρο, το θεµέλιο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ανάµεσα 

στα δύο µέρη η εµπιστοσύνη, που καθιστά ικανή τη στήριξη σε σηµαντικά γεγονότα 

και την παροχή φροντίδας σε σοβαρές, τόσο οξείες όσο και χρόνιες, καταστάσεις. 

Πρόκειται για τα «εργαλειακά» οφέλη της σχέσης ιατρού-ασθενούς: Μέσα από µια 

οµαλή σχέση είναι πιο εύκολο για το Γενικό ιατρό να παρέχει πιο αποτελεσµατική 

και πιο αποδοτική φροντίδα. Για αυτό το λόγο ερευνητικές προσπάθειες στα πλαίσια 

της ΠΦΥ επιχειρούν να αξιολογήσουν και να συσχετίσουν τη σχέση ιατρού-ασθενούς 

µε την ικανοποίηση του τελευταίου και τη συµµόρφωση του στη θεραπεία14 15.  

Η σχέση ιατρού-ασθενούς στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας χαρακτηρίζεται από 

το λεγόµενο «βιο-ψυχο-κοινωνικό µοντέλο», το οποίο σηµαίνει ότι ο ασθενής 

αντιµετωπίζεται σαν σύνολο16. Ο Γενικός Ιατρός, δηλαδή, ασχολείται µε ανθρώπους 

και τα προβλήµατά τους µέσα στο πλαίσιο των περιστάσεων της ζωής τους, και όχι 

µε απρόσωπες παθολογίες ή απλώς «περιστατικά». Το σηµείο αναφοράς της 

διαδικασίας είναι ο ασθενής. Είναι σηµαντικό να γίνεται κατανοητό το πώς οι 

ασθενείς βλέπουν και αντιµετωπίζουν την ασθένειά τους, καθώς και το πώς 
                                                           

12
 Βλ. Christie and Hoffmaster 1986. 

13
 Βλ. Robillard et al 1989. 

14
 Βλ. Stewart 1995. 

15
 Βλ. Winefield et al 1995. 

16
 Βλ. Smith 1987. 
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διαχειρίζονται την ίδια την διεργασία της ασθένειας. Ο κοινός παρονοµαστής είναι τα 

άτοµα µε τις πεποιθήσεις, τους φόβους, τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους.  Τα 

προβλήµατα του ασθενούς µπορεί να είναι φυσικά, ψυχολογικά ή κοινωνικά. Συχνά η 

διάγνωση είναι αβέβαιη, το πρόβληµα σχετίζεται µε ψυχοκοινωνικά ζητήµατα και δεν 

υπάρχει µια προφανής «ιατρική λύση». Οι διαθέσιµες εργαστηριακές εξετάσεις 

υστερούν από τεχνολογικής άποψης σε σχέση µε αυτές της ∆ευτεροβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας, ενώ η έκβαση της θεραπείας δεν µπορεί πάντοτε να προσδιορισθεί 

πλήρως
17. Έτσι, ο Γενικός Ιατρός προσεγγίζει τον ασθενή λαµβάνοντας υπόψη και 

άλλες παραµέτρους, όπως τις συνθήκες διαβίωσης, την οικογένεια, την εργασία, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και τις προσωπικές σκέψεις. Πολλά προβλήµατα υγείας έχουν 

την αιτία τους στις συνθήκες που επικρατούν µέσα στην οικογένεια. Για παράδειγµα, 

η ανεργία ενός γονέα µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα υπόλοιπα µέλη της 

οικογένειας και οι συνθήκες κατοικίας µπορεί να έχουν γενικότερα αρνητικό 

αντίκτυπο στην υγεία. Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός είναι σε πιο πλεονεκτική 

θέση, ώστε να αντιλαµβάνεται τα προβλήµατα αυτής της µορφής.  

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται από τον Ε. Pellegrino στην ξεχωριστή θέση που κατέχει ο 

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός στο θεραπευτικό λειτούργηµα: «Πολλοί ασθενείς 

έχουν κάνει το γύρο όλων των ειδικοτήτων αλλά τα ερωτήµατα που είχαν 

παραµένουν, εξακολουθούν να νοσούν και χρειάζονται απαντήσεις. Ένας χειρουργός 

µπορεί να διαφύγει µε τεκµηριωµένες επιστηµονικά απαντήσεις. Ο Γενικός Ιατρός 

ποτέ…»18. Ο Γενικός Ιατρός (General Practitioner) οφείλει να βοηθήσει και να 

ανακουφίσει, τη στιγµή που ο ιατρός της ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει. Αποτελεί τον προσωπικό ιατρό 

που καλείται να αντιµετωπίσει όλες τις διαστάσεις -ψυχολογικές, κοινωνικές- που 

λαµβάνει µια ασθένεια. ∆εσµεύεται για µια συνεχή και ολιστική προσέγγιση στη 

φροντίδα του ασθενούς, γεγονός που απαιτεί επαρκή γνώση και κατανόηση όλων των 

προσωπικών και εξατοµικευµένων παραµέτρων, κι αυτό τον βοηθάει τόσο 

διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Από την σκοπιά αυτή αποτελεί τον κατεξοχήν 

προσωπικό ιατρό, που έχει µια πιο οικεία σχέση µε τις θεραπευτικές λειτουργίες της 

ιατρικής, σε αντίθεση µε τον ιατρό της οξείας νοσοκοµειακής φροντίδας που 
                                                           

17
 Βλ. Slowther et al 2004. 

18
 Βλ. Pellegrino 1983. 
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αναλαµβάνει να ασκήσει το θεραπευτικό λειτούργηµα µέσα από ένα περιορισµένο 

µοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζεται από το «πάσχον όργανο» και την εξειδικευµένη 

τεχνολογία.  

Οι ιατροί της οξείας νοσοκοµειακής φροντίδας συνήθως εκπληρώνουν την 

υποχρέωσή τους προς τον ασθενή αντιµετωπίζοντας µεν την αιτία προσέλευσής του, 

αλλά αγνοώντας συχνά την κοινωνική διάσταση του προβλήµατος. Μέσα σε αυτό το 

βιο-ιατρικό µοντέλο ο ασθενής αντιµετωπίζεται σαν «πάσχον όργανο» και 

θεραπεύεται αντίστοιχα. Ο φρενήρης ρυθµός που παρουσιάζουν σε όλες τις 

δραστηριότητές τους µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας µειώνει το χρόνο 

που αφιερώνουν στον ασθενή τους και ούτε φυσικά η συνέχεια στη φροντίδα 

εξασφαλίζεται
19. 

Επιπρόσθετα, η εξάρτηση του ιατρού της ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας από τη 

βιο-ιατρική τεχνολογία συχνά τον αναγκάζει να παραλείπει το ιστορικό του ασθενούς 

και ιδιαίτερα αυτό που αφορά στις συνήθειές του, την επαγγελµατική και κοινωνική 

ζωή του, µε συνέπεια την απώλεια σηµαντικών πληροφοριών που ίσως να συνέβαλαν 

αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος υγείας του. Αυτό είναι το 

µοντέλο της επείγουσας νοσοκοµειακής φροντίδας που δίνει έµφαση στη γρήγορη 

διάγνωση και θεραπεία. ∆ιαγιγνώσκεται και θεραπεύεται το σύµπτωµα, για το οποίο 

ο ασθενής επισκέπτεται το νοσοκοµείο, ενώ η βαθύτερη αιτία του προβλήµατος –

ενδεχοµένως ψυχο-κοινωνική- δεν αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη σηµασία, µε 

αποτέλεσµα ο ασθενής να προσέρχεται κατά διαστήµατα µε την ίδια ή παρεµφερή 

συµπτωµατολογία, που πηγάζει από το ίδιο αδιάγνωστο πρωταρχικό πρόβληµα. 

Για παράδειγµα, σε ένα τµήµα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) ένας χειρουργός θα 

αποκαταστήσει χειρουργικά ένα εκτεταµένο θλαστικό τραύµα κάποιας ασθενούς 

αδιαφορώντας για το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο θα µπορούσε να 

αποκαλύψει µια ενδεχόµενη κακοποίησή της, πληροφορία που o Γενικός Ιατρός θα 

µπορούσε να γνωρίζει και που θα του έδινε τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέµβασης, 

στοχεύοντας στη ρίζα του προβλήµατος. Το πεδίο δράσης του ιατρού της οξείας 

νοσοκοµειακής φροντίδας φαίνεται να οριοθετείται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να 

µετατρέπεται ο ίδιος περισσότερο σε έναν τεχνοκράτη.  

                                                           

19
 Βλ. Weatherall 1994. 
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Στο πλαίσιο της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ο άνθρωπος προηγείται της 

ασθένειας. Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός αποτελεί το µοναδικό ιατρό που µπορεί 

και οφείλει να συνεργαστεί µε το άτοµο, την οικογένεια και την κοινότητα, πριν την 

έλευση της ασθένειας, και να παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεται, έτσι ώστε να 

συνεισφέρει οµοίως στην προστασία της υγείας του ασθενούς και στην καλύτερη 

αντιµετώπιση της ασθένειας αυτού. Ο ασθενής µπορεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να γίνει 

συνειδητός συµπαραγωγός της υγείας του20. Επιπλέον, η δέσµευση του Γενικού 

Ιατρού για αντιµετώπιση του ασθενή ως άτοµο, πέρα από απρόσωπες παθολογίες και 

«περιστατικά», προσεγγίζοντας τη ρίζα του προβλήµατος, µπορεί να βοηθήσει τόσο 

στη διάγνωση όσο και σε αποτελεσµατικές θεραπευτικές παρεµβάσεις. 

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο κλινικό παράδειγµα.  

 

Κλινική Περίπτωση  

Η κ. Χ είναι µια 35χρονη µητέρα 2 ανήλικων παιδιών που εργάζεται σε τράπεζα και 

που πρόσφατα έχει λάβει προαγωγή στη θέση της προϊσταµένης. Ο σύζυγος της, 

ναυτικός, ζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα µακριά από το σπίτι. Το µεγαλύτερο παιδί 

της οικογένειας παρουσιάζει µια επιθετική συµπεριφορά, για την οποία έχει ζητηθεί 

υποστηρικτική παρέµβαση από παιδοψυχίατρο, ενώ το µικρότερο παιδί λόγω κρίσεων 

βρογχικού άσθµατος επισκέπτεται το ΤΕΠ (2 φορές την τελευταία εβδοµάδα). Η κ. Χ 

επισκέπτεται το Γενικό Οικογενειακό Ιατρό της λόγω επαναλαµβανόµενων 

επεισοδίων κεφαλαλγίας. Λαµβάνοντας ένα αναλυτικό ατοµικό και οικογενειακό 

ιστορικό και εξετάζοντας την κ. Χ, ο προσωπικός ιατρός της θέτει τη διάγνωση της 

«κεφαλαλγίας τύπου τάσεως επιδεινούµενη από τις πρόσφατες εντάσεις» στη ζωή 

της. 

Σε αυτή την περίπτωση η προσωπική γνωριµία µε την ίδια την ασθενή και η γνώση 

των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικογενειακών περιστατικών βοήθησε τον ιατρό να 

φτάσει σε µια γρήγορη διάγνωση χωρίς να υποβάλει την ασθενή του στη δοκιµασία 

µιας περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης και εξετάσεων. Εξηγώντας στην ασθενή του 

την πιθανή συσχέτιση του εργασιακού και οικογενειακού φόρτου µε τα επεισόδια 

                                                           

20
 Βλ. Hart 1995. 
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κεφαλαλγίας, µπορεί να τη βοηθήσει να συνειδητοποιήσει τη ρίζα του προβλήµατος 

και να ανακαλύψει πρακτικούς τρόπους να διαχειριστεί το άγχος στη ζωή της. 

 

Το επόµενο ξεχωριστό στοιχείο της σχέσης Γενικού Ιατρού-ασθενούς είναι ότι 

συνεχίζεται µέσα στο χρόνο και δεν περιορίζεται σε διακριτές και µεµονωµένες 

ασθένειες. Η συνέχεια αυτή τροφοδοτείται από την ίδια τη σχέση, η οποία επιτρέπει 

στον ιατρό να γνωρίζει τον ασθενή του τόσο κατά την περίοδο που νοσεί όσο και 

κατά την υπόλοιπη ζωή του, που διάγει όντας υγιής. Η συνεχόµενη παροχή φροντίδας 

µέσα στο χρόνο επιτρέπει την αµοιβαία γνωριµία ασθενούς και Γενικού 

Οικογενειακού Ιατρού, στοιχείο θεµελιώδες για την ανάπτυξη εµπιστοσύνης στη 

µεταξύ τους σχέση. Ο Γενικός Ιατρός βλέπει τον άρρωστο ως µια πολύπλευρη 

οντότητα και αυτό συνεπάγεται βαθιά γνώση για το κάθε άτοµο και όχι µόνο για τη 

νόσο. Μέσα από τη µακροχρόνια επαφή και φροντίδα αποκτά µια εµπεριστατωµένη 

γνώση για τη ζωή των ασθενών του, η οποία µπορεί να αποβεί χρήσιµη και στη 

µετέπειτα διαγνωστική λειτουργία. Ο προσανατολισµός του προς την κοινότητα τού 

προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο οικειότητας µε τον ασθενή. Οι επισκέψεις του µπορεί 

να πραγµατοποιούνται κατ’ οίκον δίνοντας τη δυνατότητα περισσότερης αµεσότητας 

και εγγύτητας στη µεταξύ τους σχέση, η οποία είναι σπάνια σε άλλες ιατρικές 

ειδικότητες της οξείας φροντίδας. Η γνώση της προσωπικότητας, της συµπεριφοράς 

και των συνηθειών των ασθενών του µέσα στο χρόνο αποτελεί ένα χρήσιµο όπλο στη 

φαρέτρα του για παρεµβάσεις πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.  

Αντιθέτως, η σχέση των νοσοκοµειακών ιατρών µε τους ασθενείς τους 

χαρακτηρίζεται από τον χρονικό περιορισµό, πράγµα που αντιλαµβάνονται και οι δύο 

πλευρές (ιατρός-ασθενής). Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τους ιατρούς του 

Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών ενός νοσοκοµειακού ιδρύµατος αφορούν στη 

διάγνωση και στην άµεση παροχή θεραπευτικής αγωγής. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο µετά 

την έξοδο των ασθενών από το νοσοκοµείο το πιο πιθανό είναι να µη ξαναδούν ποτέ 

τους νοσοκοµειακούς ιατρούς που τους φρόντισαν. Πρόκειται για µια 
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βραχυπρόθεσµη σχέση µεταξύ δυο «ξένων»21, γεγονός το οποίο επηρεάζει σηµαντικά 

την µεταξύ τους επικοινωνία.  

 

2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις ηθικών ζητηµάτων 

Στην ΠΦΥ, όπως και στην ιατρική γενικότερα, εγείρονται ποικίλα ζητήµατα 

βιοηθικού περιεχοµένου. Η βιοηθική αποτελεί ένα κλάδο της φιλοσοφίας που 

προσπαθεί -εµπλέκοντας και τις κοινωνικές επιστήµες- να δώσει λύσεις σε ηθικά 

ερωτήµατα και διλήµµατα που αναπτύσσονται κατά τις βιολογικές και ιατρικές 

εφαρµογές. Η µελέτη της βιοηθικής επιστήµης, ωστόσο, µπορεί να γίνει µε ποικίλες 

προσεγγίσεις ανάλογα µε τις αρχές (principles), τους κανόνες (rules) και τα 

κανονιστικά πρότυπα (norms) που χρησιµοποιούνται κάθε φορά. Η λήψη µιας 

απόφασης σχετικά µε ένα βιοηθικό ζήτηµα απαιτεί την εύρεση των ηθικών αρχών 

που τη διέπουν. Οι ηθικές αποφάσεις χρειάζονται επίσης την παρουσία ηθικών αξιών 

από την πλευρά του υποκειµένου που στοχεύει στη λήψη µιας τέτοιας απόφασης.  

Οι αρχές εκφράζουν υψηλής αξίας απόψεις για το ευ ζην, και από τις αρχές πρέπει να 

συγκροτούνται σ’ ένα δεύτερο στάδιο οι κανόνες. Η προσέγγιση που βασίζεται σε 

αρχές (principle-based approach) οφείλει να δέχεται, κατ’ ελάχιστο, την ύπαρξη 

ορισµένων κανονιστικών προτύπων ή κατευθυντήριων οδηγιών δράσης ως 

πρωταρχικό θεµέλιο ηθικής αιτιολόγησης22. Μερικά κανονιστικά πρότυπα µπορεί να 

συνιστούν αρχές, ενώ άλλα µπορεί να συνιστούν κανόνες. Τόσο οι αρχές όσο και οι 

κανόνες αποτελούν «γενικές οδηγίες δράσης που επιτρέπουν τη διάκριση του εάν ένα 

είδος δράσης απαγορεύεται, απαιτείται ή επιτρέπεται σε συγκεκριµένες 

καταστάσεις»23. 

Στην κανονιστική ηθική διακρίνεται η προσέγγιση του απόλυτου κανόνα και η 

ωφελιµιστική προσέγγιση. Η προσέγγιση του απόλυτου κανόνα (absolute rule 

approach) βρίσκει εφαρµογή στην ηθική φιλοσοφία του Kant. Το χαρακτηριστικό σε 

                                                           

21
 Βλ. Doyal 1999:49. 

22
 Bλ. Childress 1998: 61.  

23
 Βλ. Solomon 1978: Vol 1: 408. 



 19

αυτή την περίπτωση είναι ότι ο βασικός ηθικός κανόνας ή αρχή γίνεται αποδεκτός 

χωρίς εξαιρέσεις. Ο καθολικός ηθικός κανόνας ή αρχή µπορεί να έχει απόλυτο βάρος 

σε σχέση µε άλλες αρχές, ωστόσο απαιτεί την ύπαρξη µιας περιγραφής του είδους της 

δράσης του σε κανονιστικό επίπεδο24.  

Η ωφελιµιστική προσέγγιση (utilitarian approach), από την άλλη πλευρά, δέχεται ότι 

εκείνο που προσδιορίζει την ηθική ποιότητα µιας δράσης, δηλαδή εκείνο που 

καθορίζει ότι κάτι είναι σωστό ή εσφαλµένο, είναι οι συνέπειές του. Η επίτευξη της 

µεγαλύτερης ευτυχίας για το µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων θεωρείται κριτήριο της 

ορθής δράσης25. Μία µείζων κριτική που ασκείται κατά της θεωρητικής αυτής 

προσέγγισης και ξεκινάει από την εγγενή δυσκολία να αποφασίσουµε τι εννοούµε µε 

τον όρο ευτυχία και πώς αυτή µετράται είναι ότι µπορεί να οδηγήσει σε ηθικώς 

αντίθετα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Η ηθική προσέγγιση που βασίζεται στην αρετή (virtue-based approach) αποτελεί 

έκφραση του φιλοσοφικού ενδιαφέροντος για την αρχαία αντίληψη περί αρετής. Η 

προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από την διαφορά της τόσο µε την ωφελιµιστική 

προσέγγιση όσο και µε την καντιανή ηθική θεώρηση, για τις οποίες υποστηρίζει ότι 

εστιάζουν στην ηθική διάσταση των πράξεων των υποκειµένων και όχι στην ηθική 

διάσταση των ίδιων των υποκειµένων σε συγκεκριµένες καταστάσεις και συνθήκες. 

Η συγκεκριµένη θεωρία ενδιαφέρεται για τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του χαρακτήρα 

του ατόµου παρά για τις πράξεις του. Χαρακτηριστικά όπως η ευγένεια, η µέριµνα 

για τους άλλους, ο σεβασµός, η εντιµότητα και η συµπάθεια συνιστούν το «µοντέλο 

ηθικής συµπεριφοράς».  

Η περιπτωσιολογική προσέγγιση (case approach), τέλος, επιτρέπει την εφαρµογή 

θεωρητικών αρχών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αν και η περιπτωσιολογία έχει µια 

µακρά ιστορική πορεία ως ηθική προσέγγιση, αναδύθηκε εκ νέου τα τελευταία χρόνια 

ως εναλλακτική µορφή σε σχέση µε την κυρίαρχη προσέγγιση της βιοηθικής που 

δίνει έµφαση στη σηµασία των ηθικών αρχών. 

                                                           

24
 Βλ. Donagan 1977: 66-68. 

25
  Βλ. Mackie 1990. 
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Η διαµάχη ανάµεσα στην καντιανή και µιλλιανή φιλοσοφική προσέγγιση οδήγησε 

στην ανάπτυξη ηθικών αρχών βάσει των οποίων εξετάζονται τα ζητήµατα που 

αναδύονται στην ιατρική πρακτική. Κατά τους Beauchamp και Childress υπάρχουν 

τέσσερις αρχές που διέπουν την ιατρική πρακτική: η αρχή της αγαθοποιίας, η αρχή 

της αυτονοµίας, η αρχή της µη βλάβης και η αρχή της δικαιοσύνης. Με αυτές θα 

ασχοληθούµε στο κεφάλαιο αυτό. 

Άλλοι δευτερεύοντες κανόνες που έχουν αναφερθεί από τους Beauchamp και 

Childress στο βιβλίο τους Principles of Biomedical Ethics και διέπουν την ιατρική 

ηθική είναι η υποχρέωση της παροχής αλήθειας στον ασθενή (telling the truth), η 

προστασία της ιδιωτικότητας (protect the privacy), η τήρηση του ιατρικού απορρήτου 

(confidentiality) και η ενήµερη συναίνεση (informed consent). Ζητήµατα αυτής της 

µορφής θα πραγµατευθούµε στο τρίτο µέρος της εργασίας. 

 

2.2.1. Αρχή της αγαθοποιίας 

Η αρχή αυτή υποστηρίζει την ηθική άποψη της ωφέλειας του άλλου και ταυτόχρονα  

την αποφυγή βλάβης του. Από την αρχή της αγαθοεργίας απορρέει η υποχρέωση για 

προστασία και υποστήριξη των δικαιωµάτων, καθώς και η παροχή βοήθειας σε 

ανθρώπους που κινδυνεύουν (Beauchamp and Childress, 2001). Στο παρελθόν η 

αγαθοεργία από υπερβάλλοντα ζήλο έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης του ιατρικού 

πατερναλισµού (medical paternalism).  

 

Πατερναλισµός-Θεµελίωση του Πατερναλισµού 

Πατερναλισµός είναι η παρέµβαση ενός ατόµου στη θέληση και τις επιθυµίες ενός 

άλλου µε σκοπό την επίτευξη του καλού αυτού του ατόµου26. Ο πατερναλισµός 

αποτελεί µια πρακτική σύµφωνα µε την οποία ο πατέρας παραδοσιακά έχει δικαίωµα 

και υποχρέωση να προσδιορίζει τις προτιµήσεις των παιδιών του και να ρυθµίζει τη 

συµπεριφορά τους στο όνοµα του πραγµατικού συµφέροντός τους, το οποίο λόγω της 

ανωριµότητάς τους δεν είναι σε θέση να διακρίνουν27. Προέκταση της σχέσης αυτής 

                                                           

26
 Βλ. Childress 1979: 18 κ.ε. 

27
 Βλ. Πελεγρίνης 2004: 460. 
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µεταξύ πατέρα και παιδιών αποτελεί ο πατερναλισµός στην ιατρική πρακτική, όπου ο 

ιατρός αποφασίζει για τους ασθενείς του, οι οποίοι οφείλουν να τον εµπιστεύονται 

σαν πατέρα τους κι εκείνος αντίστοιχα να φροντίζει για το δικό τους καλό. 

Προσπαθώντας να ορίσουµε ακριβώς στο τι συνίσταται ο πατερναλισµός θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι αναφέρεται στη πρακτική που προϋποθέτει τον περιορισµό 

της αυτόνοµης λειτουργίας ενός ατόµου, χωρίς τη συγκατάθεση του, µε απώτερο 

σκοπό να ωφελήσει αυτό το άτοµο. Παρόλο που αυτός ο ορισµός είναι αρκετά 

περιγραφικός δεν µας δηλώνει εάν ο πατερναλισµός περιλαµβάνει απαραίτητα µια 

σύγκρουση µεταξύ δύο αρχών, της αυτονοµίας και της ωφέλειας. 

Ο Gerald Dworkin όρισε τον πατερναλισµό ως την παρεµβολή στην ελευθερία της 

πράξης ενός προσώπου, παρεµβολή που δικαιολογείται από λόγους που σχετίζονται 

αποκλειστικά µε το καλό, την ευτυχία, τα ενδιαφέροντα, και τις ανάγκες για τις 

οποίες το πρόσωπο εξαναγκάζεται28. Οι Culver και Gert αναφέρουν ότι ο απλοϊκός 

καθορισµός του πατερναλισµού ως εξαναγκασµός και περιορισµός της ελεύθερης 

δράσης ενός ατόµου είναι ανεπαρκής, επειδή υπάρχουν πολυάριθµες περιπτώσεις στις 

οποίες ο αποδέκτης ούτε εξαναγκάζεται ούτε η ελευθερία των πράξεων του 

περιορίζεται. Για παράδειγµα, κάποιος θα µπορούσε να δράσει πατερναλιστικά προς 

ένα άτοµο χωρίς αισθήσεις, το οποίο προηγουµένως όντας αυτόνοµο είχε 

διαµορφώσει ένα προσωπικό σχέδιο ζωής, χωρίς να φαίνεται ότι παρεµβαίνει στην 

ατοµική ελευθερία του. 

Το κρίσιµο ερώτηµα που ανακύπτει από τον εν λόγω προβληµατισµό είναι εάν ο 

πατερναλισµός θα πρέπει να γίνεται δεκτός ως πρακτική µόνο σε περιπτώσεις µη 

αυτόνοµων ατόµων, όπως για παράδειγµα παιδιών, ή ακόµα ως πρακτική που 

επεµβαίνει στην αυτονοµία ενός έλλογου ατόµου. Ο ορισµός του Dworkin φαίνεται 

να εµπεριέχει περιπτώσεις εµφανώς δικαιολογηµένου πατερναλισµού, για 

παράδειγµα πρακτικές που ένας πατέρας θα µπορούσε να εφαρµόσει για το καλό του 

παιδιού του. Αλλά οι πιο ενδιαφέρουσες ηθικά και νοµικά  περιπτώσεις είναι εκείνες 

όπου οι πρακτικές του πατερναλισµού απευθύνονται σε αυτόνοµα ή στο παρελθόν 

αυτόνοµα άτοµα. Ο Dworkin σε µεταγενέστερο σύγγραµµά του επισηµαίνει ότι αυτές 

οι πρακτικές αφορούν τον πατερναλισµό µε την αρνητική χροιά του όρου, που 
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είθισται να µας απασχολεί. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρχει παραβίαση 

της αυτονοµίας, για να θεωρηθεί ότι αντιµετωπίζουµε κάποιον πατερναλιστικά29.  

Αφού η αρχή της αυτονοµίας ορίζει ποια πράξη χαρακτηρίζεται ως πατερναλιστική, 

θα πρέπει, προκειµένου να εφαρµοστεί σωστά, να διαχωριστεί από την ελευθερία 

δράσης, όπως αρχικά αναφέρθηκε από τον Dworkin. H αυτονοµία επεκτείνεται πέρα 

από την ελευθερία δράσης περικλείοντας την ιδέα του αυτοκαθορισµού. Ο καθένας 

που σκόπιµα επιλέγει µια πράξη από µια άλλη είναι αυτόνοµος, ανεξάρτητα από το 

εάν η επιλογή του θεωρείται σωστή. Μια παρόµοια περίπτωση έχουµε στο 

παράδειγµα όπου κάποιος κάνει µετάγγιση αίµατος σε ένα µάρτυρα του Ιεχωβά που 

έχει πέσει σε κώµα αντίθετα από την προηγούµενη εκφρασµένη επιθυµία του να µην 

του παρασχεθεί αίµα. Επειδή δεν είναι πλέον αυτόνοµος, µπορεί να υποστηριχθεί ότι 

η αυτονοµία του δεν µπορεί να παραβιαστεί. Σε κάθε περίπτωση όµως µπορούµε να 

µιλάµε για επέκταση της προηγούµενης αυτονοµίας ενός ατόµου στην περίοδο που 

δεν είναι αυτόνοµος, όπως ακριβώς θα αναγνωρίζαµε µετά το θάνατο του. Ο 

πατερναλισµός, λοιπόν, προϋποθέτει την παραβίαση της αυτονοµίας ενός προσώπου 

χωρίς τη ρητή ή εικαζόµενη συναίνεσή του, µε άµεσο σκοπό να ωφεληθεί το άτοµο 

αυτό. 

∆ιάκριση του πατερναλισµού  

 Ο Joel Feinberg30 προσπαθώντας να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

δικαιολογούνται οι παρεµβάσεις στην κρίση ενός προσώπου, διέκρινε τον 

πατερναλισµό σε ήπιο (weak) και σε ισχυρό (strong). Ο ήπιος πατερναλισµός 

υποστηρίζει ότι κάποιες παρεµβάσεις µπορούν να δικαιολογηθούν, όταν η 

παρέµβαση γίνεται για το συµφέρον ενός ατόµου, το οποίο για έναν οποιοδήποτε 

λόγο δεν είναι ικανό να λάβει αποφάσεις για τον εαυτό του έλλογα και αυτόνοµα. 

Αυτός ο τύπος του πατερναλισµού θέτει ως προϋπόθεση για την παρέµβαση στην 

κρίση ενός άλλου προσώπου το πρόσωπο αυτό να µην είναι έλλογο και ικανό να 

αποφασίσει ή να είναι σε κρίσιµη κατάσταση και να χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε 

να διαπιστώσουµε αν είναι ικανό ή όχι. Ο ήπιος πατερναλισµός βασίζεται είτε στη 

µόνιµη ανικανότητα κάποιου να λάβει αποφάσεις ή σε προσωρινές καταστάσεις 
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έλλειψης έλλογης κρίσης, όπως για παράδειγµα σε άτοµα υπό την επήρεια 

ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, σε ανηλίκους, σε άτοµα που έχουν µερική ή ολική 

έλλειψη µνήµης µετά από ατύχηµα και γενικά σε άτοµα χωρίς ικανότητα για έλλογο, 

αυτόνοµο και αναστοχαστικό συλλογισµό12. Σε αρκετές περιπτώσεις η ασθένεια 

µπορεί να αποβεί καταστρεπτική στην ικανότητα λήψης απόφασης του ασθενούς. 

Καθώς ο ασθενής γίνεται ασθενέστερος και χάνει την εγρήγορση του και την 

ικανότητα να κατανοεί όλες τις πληροφορίες για την κατάστασή του, η εµπιστοσύνη 

προς το γιατρό του αυξάνει12. Ένα µεγάλο µέρος των ιατρών, το οποίο πράττει προς 

το συµφέρον του ασθενούς χωρίς τη συγκατάθεσή του, δικαιολογούν τις πράξεις τους 

µε βάση τον ήπιο πατερναλισµό. Για παράδειγµα, σε επείγουσες καταστάσεις δεν 

καταναλώνεται πολύτιµος χρόνος σε διαδικασίες συναίνεσης, προκειµένου να σωθεί 

η ζωή του ασθενούς, ενώ σε περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας, δεν ερωτάται ο 

ασθενής εάν πρέπει να τον σώσουν ή όχι αλλά ο ιατρός δρα προς την κατεύθυνση της 

διατήρησης της ζωής. 

Οι ιατροί θεωρούν ότι οι πράξεις αυτές δεν είναι καν πατερναλιστικές, καθώς δεν 

έχουµε αυτόνοµα άτοµα για να παραβιαστεί η αυτονοµία τους31. Αντιθέτως, ο 

ισχυρός πατερναλισµός (δηλαδή η παραβίαση της ατοµικής ελευθερίας κάποιου λόγω 

του ότι αυτός λαµβάνει λανθασµένες αποφάσεις σχετικά µε τον εαυτό του ή 

αποφάσεις που µπορεί να τον βλάψουν) εφαρµόζεται πιο γενικά και υποστηρίζει 

παρεµβάσεις στην αυτονοµία του άλλου επιδιώκοντας να ωφελήσει ένα πρόσωπο, 

του οποίου οι επιλογές και οι πράξεις είναι έλλογες και αυτόνοµες13. Εντούτοις, αυτή 

η παραβίαση της ατοµικής ελευθερίας δε θεωρείται ηθικά δικαιολογηµένη, ώστε να 

αγνοηθεί η αυτονοµία του ασθενούς. Ο ισχυρός πατερναλισµός σφετερίζεται την 

αυτονοµία περιορίζοντας τις διαθέσιµες πληροφορίες ή παραβλέποντας γενικότερα 

την ενηµέρωση και τις υπεύθυνες επιλογές ενός προσώπου13. Για παράδειγµα, ο 

ισχυρός πατερναλισµός υποστηρίζει ότι οι παρεµβάσεις είναι δικαιολογηµένες, όταν 

δεν υπάρχει άλλη αποδεκτή εναλλακτική πράξη εκτός από τον πατερναλισµό ή όταν 

ένα πρόσωπο κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη και τα οφέλη ξεπερνούν τους 

κινδύνους
13. Σε αντίθεση µε τον ήπιο πατερναλισµό, ο ισχυρός δεν θέτει ως 

προϋπόθεση κάποια νοητική κατάσταση, όπως στην περίπτωση ενός µη έλλογου 
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προσώπου ή προσωρινά µη ικανών ατόµων ή ανηλίκων, για την παρέµβαση στην 

αυτονοµία και στην ελευθερία ενός προσώπου13. 

Οι υπέρµαχοι του πατερναλισµού, είτε του ήπιου είτε του ισχυρού, συχνά 

επικαλούνται το επιχείρηµα της λογικής ή της µη συγκατάθεσης ή το επιχείρηµα της 

αγαθοεργίας, για να δικαιολογήσουν τη θέση τους. Ο G. Dworkin32 δικαιολογώντας 

τον πατερναλισµό υποστηρίζει ότι θα πρέπει να θεωρείται σαν µια µορφή 

«κοινωνικής πολιτικής ασφαλείας» πλήρως λογικών ατόµων, µε σκοπό την 

προστασία τους. Κάποιο πρόσωπο είναι πιθανό να οδηγηθεί κάποτε στο να κάνει κάτι 

που είναι ριψοκίνδυνο αγνοώντας τις πιθανές επιπτώσεις, όπως για παράδειγµα το 

κάπνισµα ή το αλκοόλ, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του και την ζωή του. 

Μια πατερναλιστική πολιτική για την υγεία θα περιόριζε τη διαθεσιµότητα του 

καπνού και του αλκοόλ33. Σε άλλες περιπτώσεις τα άτοµα µπορεί να µην έχουν 

κατανοήσει απόλυτα τους κινδύνους που ενέχει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά τους 

ή να τους έχουν κατανοήσει απόλυτα ή να έχουν εσφαλµένες και διαστρεβλωµένες 

πληροφορίες για αυτές τις καταστάσεις.  

 

2.2.2. Αρχή του µη βλάπτειν 

Η αρχή του µη βλάπτειν επιτάσσει την αποχή από ενέργειες που βλάπτουν τον 

ασθενή. Στην τυπική της µορφή η βλάβη µπορεί να είναι σωµατική ή διανοητική. 

Ωστόσο, µπορεί να σχετίζεται και µε άλλες διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής και 

ευηµερίας, όπως µε µια ιδιότητα ή ένα δικαίωµα που µε άδικο τρόπο δεν αποδίδεται 

στον κάτοχο του ή µε παρόµοιο τρόπο αφαιρείται από αυτόν34. Η βλάβη µπορεί 

επίσης να αποδεικνύεται µε βάση τις συνέπειες από συγκεκριµένες πράξεις ή να είναι 

δυνητική. Στη λατινική παράφραση του ιπποκρατικού «µη βλάπτειν», «primum non 

nocere» (πρώτα και πριν απ’ όλα, µη βλάπτεις), η επιταγή αυτή αναβιβάζεται σε 

πρώτιστο µέληµα του ιατρού.  
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Η αρχή του µη βλάπτειν έχει τις ρίζες της στα ιπποκρατικά κείµενα (ωφελέειν ή µη 

βλάπτειν) (Επιδηµιών το Πρώτον, ΙΙ, 11), και θεωρείται ως µια από τις πιο 

παραδοσιακές αρχές της ιατρικής ηθικής35. Κατά την άσκηση της ιατρικής ο ιατρός 

θα πρέπει να προσφέρει βοήθεια στον ασθενή προσπαθώντας ταυτόχρονα να µην 

προσθέτει τα λάθη του στο «κακό» της νόσου36. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η αρχή 

του µη βλάπτειν φαίνεται να είναι απλά το αντίθετο της αρχής της αγαθοεργίας. 

Ωστόσο, η δεύτερη επενδύεται µε ιδιαίτερη έµφαση, υπενθυµίζοντας στον 

επαγγελµατία υγείας την ανάγκη αξιολόγησης του κινδύνου και εκτίµησης του 

κινδύνου έναντι του οφέλους37. Παραδοσιακά, η υποχρέωση εφαρµογής της αρχής 

του µη βλάπτειν περιλαµβάνεται στα αρνητικά καθήκοντα, δηλαδή στα καθήκοντα 

που εκφράζουν απαγόρευση, σε αντίθεση µε τα θετικά καθήκοντα που εκφράζουν 

προαγωγή ή αρετή38.  

Η παροχή ιατρικής φροντίδας σύµφωνα µε ορισµένα πρότυπα, όπως είναι οι 

κατευθυντήριες οδηγίες, αποτρέπει ή µειώνει την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης 

στον ασθενή. Από την άλλη πλευρά, έχει υποστηριχθεί ότι η αύξηση του όγκου των 

κατευθυντήριων οδηγιών µπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα και σύγχυση
39. 

Παραδείγµατα εφαρµογής της αρχής του µη βλάπτειν αποτελούν η αποφυγή 

πρόκλησης θανάτωσης (do not kill) και η αποφυγή πρόκλησης πόνου σε άλλους40. 

Τυπικά στο χώρο της υγείας η αρχή του µη βλάπτειν σχετίζεται µε ζητήµατα που 

αφορούν στην άµβλωση και την ευθανασία (Veatch, 2003). Ένας από τους 

κυριότερους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την άσκηση της ιατρικής και βρίσκει 

εφαρµογή σε ζητήµατα αυτού του είδους είναι το ονοµαζόµενο «επιχείρηµα της 

ολισθηρής πλαγιάς» (the slippery slope argument). Η κεντρική ιδέα του 

επιχειρήµατος συνίσταται στο ότι όταν ένα άτοµο αποδεχτεί µια συγκεκριµένη 
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κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο έως πραγµατικά αδύνατο να µην αποδεχτεί πιο 

ακραίες καταστάσεις από την αρχική41. 

 

 

2.2.3. Αρχή της δικαιοσύνης 

Η αρχή της δικαιοσύνης (principle of justice) αφορά κυρίως στην κατανοµή των 

αγαθών και των υπηρεσιών προς τους ανθρώπους. Σύµφωνα µε τον Rawls, «η έννοια 

της δικαιοσύνης ορίζεται από το ρόλο των αρχών της στην απονοµή δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων και στον προσδιορισµό του καταµερισµού των κοινωνικών 

πλεονεκτηµάτων»42. Συχνά η εφαρµογή της αρχής της δικαιοσύνης βασίζεται σε 

ορισµένα κριτήρια. Ο καθορισµός της µορφής και του περιεχοµένου των κριτηρίων 

αυτών έχει απασχολήσει τις κοινωνίες από αρχαιοτάτων χρόνων. Σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη
43(1129a,b), η ιδιαίτερη σηµασία της δικαιοσύνης έγκειται τόσο στη µη 

παράβαση του νόµου όσο και στην αποχή από την πλεονεξία, δηλαδή στην αποφυγή 

του ιδίου οφέλους είτε µε τη µορφή υφαρπαγής ενός αγαθού που ανήκει σε άλλο 

άτοµο είτε µε τη µορφή της άρνησης της απόδοσης ενός αγαθού σε κάποιον, στον 

οποίο αυτό ανήκει.  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες δικαιοσύνης και γενικά υποστηρίζεται ότι κάθε 

θεωρία περί ηθικής µπορεί να µετασχηµατιστεί σε θεωρία της δικαιοσύνης. Ο 

ωφελιµισµός, η φιλελεύθερη παράδοση και οι υποστηρικτές της ισονοµίας έχουν 

αναπτύξει αντίστοιχες θεωρίες της δικαιοσύνης. Για τον ωφελιµισµό, το κριτήριο της 

δικαιοσύνης συνίσταται στην επίτευξη του µεγαλύτερου αγαθού για το µεγαλύτερο 

αριθµό ατόµων. Σύµφωνα µε τον πρακτικό ωφελιµισµό (act utilitarianism), µια πράξη 

είναι δίκαιη αν και µόνο αν µεγιστοποιεί τη συνολική ευηµερία στην κοινωνία. Στον 

κανονιστικό ωφελιµισµό (rule utilitarianism), µια πράξη είναι δίκαιη αν και µόνο αν 

ακολουθεί κάποιον κανόνα, του οποίου η εξάσκηση µεγιστοποιεί τη συνολική 

ευηµερία στην κοινωνία44. Η ωφελιµιστική ιδέα ενισχύεται επίσης από τον τρόπο 
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σύνδεσης δύο βασικών εννοιών της ηθικής, δηλαδή της έννοιας του ορθού και της 

έννοιας του αγαθού. Σύµφωνα µε τον τρόπο σύνδεσης που υιοθετεί η τελειοκρατία, 

το αγαθό ορίζεται ανεξάρτητα από το ορθό και στη συνέχεια ως ορθό ορίζεται αυτό 

που µεγιστοποιεί το αγαθό45. Ως εκ τούτου, µεταξύ των υφιστάµενων εναλλακτικών 

λύσεων προτείνεται εκείνη η πράξη που παράγει το περισσότερο αγαθό ή 

τουλάχιστον τόσο αγαθό όσο και οποιαδήποτε άλλη πράξη46. Προϋπόθεση για την 

επίτευξη αυτή, υποστηρίζει ο Ρώλς, είναι να αποδοθεί στην κοινωνία ως σύνολο η αρχή της 

ορθολογικότητας, που διέπει τις επιλογές ενός και µόνο ατόµου. 

 Η φιλελεύθερη παράδοση εστιάζει στην ατοµική ελευθερία και δέχεται ότι µια πράξη 

είναι δίκαιη αν δεν παραβιάζει τα δικαιώµατα κανενός ελεύθερου ατόµου, 

δικαιώµατα που πηγάζουν από την πλήρη κυριότητα του εαυτού και τη δυνατότητα 

απόκτησης και ιδιοκτησίας πραγµάτων. Η κεντρική ιδέα της πλήρους κυριότητας του 

εαυτού συνοψίζεται στην ιδέα ότι το άτοµο έχει την πλήρη κυριότητα του εαυτού του 

µε τον τρόπο που µπορεί να έχει την κυριότητα των άψυχων αντικειµένων. Κατά τον 

παραδοσιακό φιλελευθερισµό, οι φυσικοί πόροι, οι οποίοι δεν αποτελούν προϊόν 

ανθρώπινης δραστηριότητας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα µέλη της 

κοινωνίας, χωρίς τη λήψη άδειας ή την καταβολή σηµαντικού τιµήµατος (Nozick, 

1974, Rothbard, 1978). 

Ο Rawls προσεγγίζει το ζήτηµα της διανεµητικής δικαιοσύνης µε εξισωτικό τρόπο. 

Στο έργο του Θεωρία της ∆ικαιοσύνης διατυπώνει δύο βασικές αρχές του δικαίου, µε 

βάση τις οποίες λειτουργούν οι πολιτικές κοινότητες47. Η πρώτη είναι ότι η ελευθερία 

κάθε προσώπου θα πρέπει να σχετίζεται µε την ύπαρξη µιας αντίστοιχης ελευθερίας 

για όλους31. Κάθε πρόσωπο έχει ίσα δικαιώµατα πάνω σε θέµατα των βασικών 

ελευθεριών, προσαρµοσµένα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ελευθερίας που ισχύει για 

όλους. Κάθε άτοµο έχει ίσα δικαιώµατα, όσον αφορά στις βασικές ελευθερίες του, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει, όµως, ότι θα πρέπει να παραβιαστούν οι ελευθερίες των 

άλλων. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αρχή η κοινωνική ανισότητα θα πρέπει να υπάρχει 

µόνο στο µέτρο που εφαρµόζεται προς όφελος των φτωχότερων µελών της κοινωνίας. 
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O Rawls εισήγαγε την αρχή της διαφοράς48. Οι κοινωνικές και οικονοµικές 

ανισότητες θα πρέπει να ρυθµίζονται µε τέτοιο τρόπο που να ευνοηθούν οι λιγότερο 

ευκατάστατοι, θεωρώντας ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ανισότητα για να δίνονται 

περισσότερα κίνητρα για εργασία. Αναγνωρίζει δηλαδή κάποιο µέτρο της 

ανισότητας. Η δικαιοσύνη για να είναι δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί υπέρ των πιο 

αδυνάτων πάντα στα πλαίσια της επιείκειας. 

Υποστήριξε την ιδέα της αναδιανοµής και της κοινωνικής πρόνοιας δίνοντας έµφαση 

στην αρχή της ισότητας ως δικαιοσύνη49. «Για να είναι µια κοινωνία δίκαιη είναι 

αναγκαία η ανακατανοµή του πλούτου από ένα κράτος πρόνοιας µε σκοπό οι 

λιγότερο εύποροι να ενισχυθούν και να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε 

να µειωθεί η ανισότητα µε τις εύπορες τάξεις. Αν οι άνθρωποι δεν έδιναν σηµασία 

στην κοινωνική τους θέση και στις κοινωνικές περιστάσεις, θα θεωρούσαν µια 

εξισωτική κοινωνία πιο δίκαιη από µια µη εξισωτική κοινωνία. Η επιθυµία να πάψει 

να υπάρχει η φτώχεια είναι πιο ισχυρή από την ελκυστική ιδέα του πλούτου». Με 

αυτόν τον τρόπο ο Rawls δίνει µια νέα κατεύθυνση στη θεωρία του φιλελευθερισµού. 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να δεσµεύονται µε ένα 

ιδεώδες αγαθού βίου και έχουν ανάγκη να απολαµβάνουν κάποια πράγµατα για να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις δεσµεύσεις. Αυτά τα πράγµατα είναι για τον Rawls τα 

πρωταρχικά αγαθά. Υπάρχουν τα κοινωνικά πρωταρχικά αγαθά που διανέµονται 

άµεσα από τους κοινωνικούς θεσµούς (το εισόδηµα, οι ευκαιρίες, τα δικαιώµατα, οι 

ελευθερίες) και τα φυσικά πρωταρχικά αγαθά (η υγεία, η ευφυΐα, η φαντασία, τα 

φυσικά χαρίσµατα) τα οποία επηρεάζονται από τους κοινωνικούς θεσµούς και δε 

διανέµονται άµεσα από αυτούς.50 ∆εν αφαιρούµε όµως όλες τις ανισότητες αλλά 

µόνο αυτές που κάνουν τους ανθρώπους να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Οι 

ανισότητες εκείνες που ωφελούν όλους θα πρέπει να είναι αποδεκτές. Οι ανισότητες 

είναι επιτρεπτές, εφόσον στοχεύουν στη βελτίωση του αρχικού ίσου µεριδίου. ∆εν 

επιτρέπονται, όταν παραβιάζεται το ακριβοδίκαιο µερίδιο. Αν ο Rawls αποδεχόταν 

την παραβίαση του ακριβοδίκαιου µεριδίου, θα έπρεπε να ασπάζεται τις αρχές του 

ωφελιµισµού.  
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Η επιλογή των αρχών της δικαιοσύνης γίνεται πίσω από ένα πέπλο άγνοιας, τη µη 

γνώση της κοινωνικής µας θέσης και των κοινωνικών περιστάσεων.51 Το να ζητηθεί 

από τους ανθρώπους να αποφασίσουν το καλύτερο γι’ αυτούς έχει τις ίδιες συνέπειες 

µε το να τους ζητηθεί να αποφασίσουν αµερόληπτα το καλύτερο για τον καθένα. Με 

το πέπλο άγνοιας βάζω τον εαυτό µου στη θέση κάθε προσώπου της κοινωνίας και 

µπορώ να δω τι συµφέρει εµένα τον ίδιο, αφού µπορεί να θεωρηθεί ότι είµαι κάποιος 

όµοιός του. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι κανένας δεν πλεονεκτεί ή µειονεκτεί κατά την 

επιλογή των αρχών λόγω των συνεπειών της φυσικής τυχαιότητας ή της συγκυρίας 

των κοινωνικών περιστάσεων. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον εαυτό του 

πίσω από αυτό το πέπλο άγνοιας. Το πέπλο άγνοιας εξασφαλίζει ότι αυτός που µπορεί 

να επηρεάσει τη διαδικασία επιλογής προς όφελός του λόγω της καλύτερης θέσης 

στην οποία βρίσκεται δεν µπορεί να το πράξει. Αν οι περισσότεροι άνθρωποι δε 

γνώριζαν τα ταλέντα και τις ικανότητες τους θα ήθελαν να ζουν σε µια κοινωνία 

ισότητας και όχι ανισότητας.52 Επιλέγοντας οι άνθρωποι τις αρχές της δικαιοσύνης 

ενδιαφέρονται να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στα πρωταρχικά αγαθά που 

διανέµονται από τους κοινωνικούς θεσµούς. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικαιοσύνης. Η συγκριτική δικαιοσύνη (comparative 

justice) υποστηρίζει ότι το µερίδιο που αναλογεί σε ένα άτοµο ή οµάδα ατόµων 

εξαρτάται από το µερίδιο που αναλογεί σε άλλα άτοµα ή οµάδες και την 

εξισορρόπηση των απαιτήσεων των διαφόρων µερών. Η διανοµή των αγαθών µπορεί 

να γίνεται µε βάση το ίσο µερίδιο, τις υφιστάµενες ανάγκες, την καταβληθείσα 

προσπάθεια και το επίπεδο ικανοτήτων των ατόµων. Η µη συγκριτική δικαιοσύνη 

(non-comparative justice) πραγµατοποιεί τη διανοµή των αγαθών µε κριτήρια 

ανεξάρτητα από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ατόµων. Στην περίπτωση αυτή τα 

κριτήρια είναι αριθµητικά και η αναλογία καθορίζεται από τη νοµική θεώρηση ότι 

όλοι είναι ίσοι στη διανοµή του αγαθού έως αποδείξεως του εναντίου, δηλαδή η 

διανοµή γίνεται µε βάση τη θεώρηση και όχι µε βάση την ανάγκη. Η δικαιοσύνη 

διακρίνεται επίσης σε διανεµητική (distributive justice) και διορθωτική δικαιοσύνη 

(corrective justice). Η πρώτη σχετίζεται µε την κατανοµή των αγαθών και των 

υποχρεώσεων εν τη απουσία προηγούµενης αδικοπραξίας, ενώ η δεύτερη έχει να 
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κάνει µε την αντιµετώπιση κάποιας υφιστάµενης άδικης πράξης κατά το παρελθόν, 

όπως µε επιβολή τιµωρίας ή αποζηµίωσης.  

 

2.2.4. Αρχή του σεβασµού της Αυτονοµίας 

Η αρχή του σεβασµού της αυτονοµίας αποτελεί χαρακτηριστικό της ελευθερίας χωρίς 

όµως αυτή να είναι και απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξής της. Έτσι, για 

παράδειγµα, τα ζώα µπορούν να θεωρηθούν ελεύθερα όχι όµως και αυτόνοµα, 

εφόσον η αυτονοµία συνεπάγεται και την ύπαρξη του Λόγου, της λογικής. Η 

αυτονοµία µπορεί να οριστεί ως η ικανότητα του ανθρώπου να σκέπτεται, να 

αποφασίζει και να πράττει µε τέτοιο τρόπο, ώστε η σκέψη και η πράξη του να είναι 

ελεύθερες, ανεξάρτητες, χωρίς δεσµεύσεις ή εµπόδια53. 

Για τον Kant η αυτονοµία ορίζεται ως η ανεξάρτητη ικανότητα δράσης µε βάση την 

αποτελεσµατική σκέψη, οδηγηµένη πάντα από ορθολογισµό και ποτέ από 

συναισθήµατα, καταναγκασµό ή καθοδήγηση από τρίτους. Σύµφωνα µε τον Kant, 

όλα τα έλλογα όντα ως τέτοια µπορούν να νοµοθετούν και να αυτό-υποτάσσονται 

στον ίδιο τους το νόµο από καθήκον. Η αυτό-υποταγή στον ηθικό νόµο από καθήκον, 

η αυτονοµία, βασίζεται στην ιδιότητα της διυποκειµενικότητας του ατοµικού 

γνώµονα, ο οποίος µε τον τρόπο αυτό ισχύει ως καθολικός νόµος. Κάθε γνώµονας, 

υποστηρίζει ο Kant, προσδιορίζει τις ανθρώπινες πράξεις, ενώ ο ηθικός νόµος 

προσδιορίζει αυτό που οφείλει ο  άνθρωπος να πράττει, το οποίο λαµβάνει 

χαρακτήρα αυτοσκοπού. Ο ίδιος ο άνθρωπος ως έλλογο όν -και κατ’ επέκταση 

ολόκληρη η ανθρωπότητα- συνιστά αυτοσκοπό. Υπό την έννοια αυτή, υποστηρίζει ο 

Kant, κανένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως µέσο54. Για την 

επίτευξη της ηθικότητας απαιτείται µια αυτή καθ’ εαυτήν καλή θέληση ως 

αποτέλεσµα του αληθινού προορισµού της λογικής. Η καλή θέληση δεν είναι το µόνο 

αγαθό, είναι όµως το ανώτατο αγαθό για την ύπαρξη και την επίτευξη οποιουδήποτε 

άλλου, και κυρίως του καθήκοντος55. Προϋπόθεση της αυτονοµίας, κατά τον Kant, 
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είναι η ελευθερία56. Η ιδέα της ελευθερίας είναι επίτευγµα της κεκαθαρµένης από 

κάθε εµπειρικό στοιχείο λογικής και συµµετέχει στη σύσταση ενός νοητού κόσµου, ο 

οποίος υπερβαίνει τον αισθητό κόσµο και αποτελεί ηθικό αίτηµα57. Ως προϊόν 

ελευθερίας ο ηθικός νόµος «εξαναγκάζει» τη θέληση να επεκτείνει τον υποκείµενο 

γνώµονα, έτσι ώστε αυτός να αποκτήσει καθολικό κύρος58. 

Στο τοµέα της ιατρικής φροντίδας, ο σεβασµός στην αυτονοµία επιτρέπει την 

ελεύθερη και χωρίς καταναγκασµό λήψη αποφάσεων για την υγεία του ασθενούς, 

µετά από κατάλληλη ενηµέρωση. Η θεµελιώδης αρχή της αυτονοµίας στην 

περίπτωση αυτή σηµαίνει αναγνώριση του ασθενούς ως προσώπου που έχει 

πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα στην ενηµέρωση, 

το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα, το δικαίωµα στη λήψη φροντίδας και θεραπείας.  

Ο Γενικός Ιατρός έχει την ευθύνη να διασφαλίζει το σεβασµό της αυτονοµίας των 

ασθενών του σε ότι αφορά τόσο την ενηµέρωση αυτών για την κατάσταση της υγείας 

τους και την απόσπαση της συγκατάθεσής τους για τυχόν παρεµβάσεις όσο και την 

τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Αναπτύσσεται µάλιστα µία σύγκρουση ανάµεσα 

στο καθήκον της αγαθοποιίας και στο σεβασµό της αυτονοµίας στην περίπτωση της 

ενήµερης συγκατάθεσης. Παράλληλα ελλοχεύει και ο κίνδυνος πατερναλιστικής 

συµπεριφοράς από µέρους του ιατρού. Τέτοιες περιπτώσεις θα αναπτύξουµε στη 

συνέχεια της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ 

3.1. Η ενήµερη συναίνεση (informed consent) 

Η ενήµερη συναίνεση είναι η δυνατότητα ενός επαρκώς πληροφορηµένου ασθενούς 

να συµµετέχει στην επιλογή των αποφάσεων και των ενεργειών που απαιτούνται για 

τη φροντίδα της υγείας του. Η πρακτική της ενήµερης συναίνεσης αποτελεί το νοµικό 

υπόµνηµα της αρχής της αυτονοµίας και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι 

ασθενείς δεν εξαπατώνται και δρουν ελεύθερα χωρίς εξαναγκασµό59. Η ηθική 

θεµελίωση της ενήµερης συναίνεσης στηρίζεται στην αρχή της αυτονοµίας ή του 

αυτοκαθορισµού, βάσει του οποίου το άτοµο µπορεί να σχεδιάζει τη ζωή του και να 

την εξελίσσει σύµφωνα µε τα δικά του σχέδια. Έχει αναγνωρισθεί σαν ένα χρήσιµο 

εργαλείο που επιτρέπει στον ιατρό το σεβασµό της αυτονοµίας του ασθενούς60 και 

την εξασφάλιση της ελεύθερης δράσης των ανθρώπων γενικότερα61. 

 Η έννοια αυτή δεν αναφέρεται σε ιατρικά ή σε άλλα κείµενα από τα αρχαία χρόνια, 

δεδοµένου ότι η λήψη της απόφασης για θεραπεία ήταν ηθική υποχρέωση του ιατρού. 

Το πατερναλιστικό πρότυπο του ιατρού έχει σταδιακά εγκαταλειφθεί. Τα τελευταία 

50 χρόνια άρχισε να αναγνωρίζεται στους ασθενείς το δικαίωµα περισσότερου λόγου 

όσον αφορά στη θεραπεία. Ο σεβασµός του δικαιώµατος του ασθενούς για 

αυτοπροσδιορισµό έχει οδηγήσει στη σηµερινή άσκηση της ιατρικής κατά τρόπο 

τέτοιο, ώστε ο άρρωστος να λαµβάνει ο ίδιος τις οριστικές αποφάσεις για την υγεία 

του, ακόµη και στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις αυτές συγκρούονται µε τις 

επιλογές που ο ιατρός θεωρεί ότι υπηρετούν το πραγµατικό συµφέρον του ασθενούς.  

Σήµερα ο ιατρός είναι αρωγός, σύµβουλος και συνεργάτης του ασθενούς (patient–

physician partnership) σε αποφάσεις που τελικώς ανήκουν στον ίδιο τον άρρωστο. 

Είναι πλέον αναγνωρισµένο το δικαίωµα του ασθενούς να έχει µια πλήρη ενηµέρωση 

σχετικά µε την κατάσταση της υγείας του, να γνωρίζει όλες τις πιθανές εναλλακτικές 
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µορφές θεραπείας και τις ενδεχόµενες παρενέργειές τους, καθώς και να συναινεί ή 

και να αρνείται την προτεινόµενη από τον ιατρό θεραπεία. Η ενήµερη συναίνεση έχει 

τις ρίζες της στο νοµικό και  ηθικό δίκαιο, σύµφωνα µε το οποίο ο ασθενής είναι 

υπεύθυνος για οτιδήποτε συµβαίνει στο σώµα του και το ηθικό καθήκον του ιατρού 

είναι να εµπλέκει τον ασθενή στη φροντίδα της υγείας του (Edwards, 1999). 

Σύµφωνα µε τον Βeauchamp62, µια πράξη µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αποτέλεσµα 

ενήµερης συναίνεσης εάν ο ασθενής συµφωνεί µε την παρέµβαση στο σώµα του 

έχοντας κατανοήσει την σχετική παρεχόµενη πληροφορία, κι ακόµη εφόσον η 

συναίνεση δεν επηρεάζεται από ενέργειες και δράσεις που οδηγούν στη συγκεκριµένη 

παρέµβαση. Τέλος, εφόσον η συναίνεση που δίδεται είναι ουσιαστική και 

χαρακτηρίζεται ως άδεια για την εφαρµογή της συγκεκριµένης παρέµβασης. Η 

διαδικασία της ενήµερης συναίνεσης πρέπει να διεξάγεται πριν την εµπλοκή σε 

οποιαδήποτε θεραπευτική διαδικασία. Στα πλαίσια των επιλογών του ασθενούς είναι 

και η άρνηση της θεραπείας, ακόµα κι όταν αυτό συνεπάγεται το θάνατο. Εφόσον ο 

ασθενής έχει πλήρη ικανότητα λήψης αποφάσεων, ο σεβασµός στην αυτονοµία του 

επιβάλλει την αποδοχή της απόφασής του.  

Τα στάδια της ενήµερης συναίνεσης περιλαµβάνουν: 

1. Παροχή πλήρους και επαρκούς πληροφόρησης. Ο ασθενής πρέπει να 

ενηµερωθεί σε γλώσσα κατανοητή από τον ιατρό για τη φύση της αρρώστιας 

του ή της κατάστασής του για τη διαδικασία των προτεινόµενων διαγνωστικών 

βηµάτων, τη θεραπευτική διαδικασία, την πιθανότητα επιτυχίας, την ύπαρξη 

και φύση ενδεχόµενων κινδύνων, την πιθανότητα εναλλακτικής θεραπείας και 

τους κινδύνους και τα οφέλη από την επιλογή της θεραπείας αυτής. Ακόµα και 

η ελάχιστη πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού κινδύνου πρέπει  να αναφερθεί 

στον ασθενή, εφόσον ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ή η σωµατική του 

ακεραιότητα σε τέτοιο σηµείο που να ξεπερνά σε σοβαρότητα την υπάρχουσα 

παθολογική κατάστασή του. Ως µοναδική εξαίρεση της αναγκαιότητας 

πληροφόρησης του ασθενούς αναγνωρίζεται η περίπτωση στην οποία ο 

ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του και υπάρχει ανάγκη να εφαρµοστεί κάποια 
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θεραπεία για να σωθεί η ζωή του63. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο απλουστευµένες και να µην εµπεριέχουν µόνο ιατρικούς όρους. 

Μέσα στο πλαίσιο της σχέσης ιατρού-ασθενούς ο ιατρός οφείλει να περιγράψει 

την κατάσταση µε κατανοητά λόγια και να ενηµερώσει για όλες τις 

εναλλακτικές προτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν φαινόµενα 

όπου ο ιατρός χρησιµοποιώντας ιατρική ορολογία και γλώσσα καθοδηγεί τον 

ασθενή σε θεραπείες που ο ίδιος θεωρεί σωστές, δρώντας στην ουσία 

πατερναλιστικά. Πολλά βέβαια εξαρτώνται από τις πληροφορίες που δίνει ο 

ιατρός στους ασθενείς του ή καλύτερα αυτά που αφήνει να εννοηθούν ή να 

αιωρούνται. Η όσο το δυνατόν σαφέστερη µετάδοση των πληροφοριών έχει 

θετικό αντίκτυπο την κατανόησή τους από τον ασθενή. 

2. Εκτίµηση της κατανόησης όλης αυτής της πληροφορίας από τον ασθενή. 

Το ζήτηµα της ικανότητας κατανόησης της παρεχόµενης πληροφορίας από τον 

ασθενή έχει επιφέρει ιδιαίτερη διαµάχη64. Η κατανόηση και αξιολόγηση των 

πληροφοριών έχει θεωρηθεί από τα πιο δύσκολα στοιχεία στην διαδικασία της 

ενήµερης συναίνεσης. Η κατανόηση εκ µέρους του ασθενούς είναι υψίστης 

σηµασίας, καθώς το τι ακριβώς θα καταλάβει ή αντιθέτως θα διαστρεβλώσει, 

θα επηρεάσει τη µετέπειτα απόφαση του. Επίσης, δε θα πρέπει να λησµονείται 

το γεγονός ότι οι ασθενείς είναι πολλές φορές ψυχολογικά φορτισµένοι 

εξαιτίας της κατάστασής τους και δεν είναι σε θέση να εκτιµήσουν σωστά τις 

πληροφορίες που τους παρέχονται65. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει επίσης να 

είναι υποχρέωση των ιατρών η κατανόηση των πληροφοριών εκ µέρους των 

ασθενών, οι οποίοι µάλιστα θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τον ιατρό να 

απευθύνουν ερωτήσεις, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση 

των πληροφοριών και να αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα της γενικής 

τους κατάστασης. Παρ’ όλα αυτά, σήµερα φαίνεται ότι οι ιατροί δίνουν 
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µεγαλύτερη έµφαση στην αποκάλυψη των πληροφοριών παρά στην κατανόηση 

τους από τον ασθενή66.  

3. Εκτίµηση της ικανότητας του ασθενούς ή του αντιπροσώπου του να πάρει 

µια τέτοια απόφαση. Η έννοια της ενήµερης συναίνεσης αφορά στο άτοµο 

που έχει πλήρη ικανότητα για λήψη αποφάσεων (competence). Αυτή η 

ικανότητα, όταν είναι πλήρης και αναγνωρίζεται σε νοµικό επίπεδο, 

περιγράφεται µε τον όρο «competence». Για να µπορούµε να συζητούµε για 

αυτόνοµη επιλογή του ασθενούς και για ενήµερη συναίνεση, θα πρέπει το 

άτοµο να είναι έλλογο και ικανό να κατανοήσει πρώτα την κατάστασή του και 

ακολούθως τις πληροφορίες και τις εναλλακτικές λύσεις που θα του δώσει ο 

ιατρός. Η ύπαρξη έλλογης ικανότητας είναι θεµελιώδης για την αυτονοµία και 

για το δικαίωµα ενός ατόµου να αυτο-καθορίζεται και να λαµβάνει αποφάσεις 

σύµφωνα µε ένα σχέδιο που έχει για τη ζωή του. Οι παράµετροι που 

περιορίζουν και οριοθετούν την ικανότητα αυτή για αυτοδιάθεση οφείλουν να 

οριοθετούνται µε σαφήνεια. Ανάµεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ικανότητα για λήψη αποφάσεων είναι:  

I. Η συνείδηση 

Με τον όρο συνείδηση εννοούµε την επικοινωνία του ατόµου µε το 

περιβάλλον του, τη συναίσθηση του χώρου, του χρόνου και των συνθηκών, 

στις οποίες βρίσκεται. Ένα αναίσθητο άτοµο δεν έχει προφανώς την 

ικανότητα της αυτοδιάθεσης. Ακόµα κι αν η κατάσταση αυτή είναι 

προσωρινή, δεν µπορεί να εκφράσει τις επιθυµίες του, οπότε είναι -προσωρινά 

τουλάχιστον- εντελώς ανίκανο (incompetent). Η άρση του δικαιώµατος της 

αυτονοµίας του ρυθµίζεται ανάλογα µε το χρόνο που προβλέπεται να µείνει σε 

αυτή την κατάσταση.  

II.   Η διανοητική ικανότητα 

Πρόκειται για µια παράµετρο που επηρεάζει σηµαντικά την ικανότητα της 

αυτοδιάθεσης. Στο ένα άκρο βρίσκεται το καθυστερηµένο άτοµο που, αν και 
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διατηρεί την επικοινωνία του µε το περιβάλλον, δεν µπορεί λόγω της 

περιορισµένης νόησης να λάβει σηµαντικές αποφάσεις. Σε  αυτό το επίπεδο, 

παρόλο που η γλωσσική επικοινωνία δεν είναι υπαρκτή, το εµπόδιο στην 

αυτονοµία δεν είναι η γλώσσα, όπως στην περίπτωση του αναίσθητου 

ασθενούς, αλλά η ανικανότητα του ατόµου να εκτιµήσει και να προσδιορίσει 

τα συµφέροντα του. Όσο το διανοητικό επίπεδο ανεβαίνει παρουσιάζονται 

πάλι αµφιλεγόµενα ζητήµατα, όπως στην περίπτωση ασθενούς µε οριακό 

δείκτη νοηµοσύνης. 

III.   Η γνώση και αντίληψη 

Η διαστρεβλωµένη αντίληψη του περιβάλλοντος εξαιτίας µιας αναπηρίας, 

όπως, για παράδειγµα, της τύφλωσης, µπορεί να οδηγήσει σε άρση της 

αυτονοµίας του ατόµου. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαταραχής της 

ψυχικής υγείας. Όταν κάποιος έχει παραλήρηµα, ψύχωση, κατάθλιψη ή 

παραισθήσεις, είναι επόµενο να περιορίζεται η ελευθερία λήψης και 

εκτέλεσης αποφάσεων, για όσο διάστηµα βέβαια διαρκούν οι παραπάνω 

καταστάσεις. Ακόµη, όταν η γνώση πάνω σε ένα αντικείµενο είναι 

περιορισµένη, η αντίληψη είναι επίσης δυνατό  να περιοριστεί. 

IV. Η εµπειρία 

Η έλλειψη εµπειρίας µπορεί να εµποδίσει την ικανότητα οποιουδήποτε 

ατόµου να σταθµίσει τα συµφέροντα του και να πάρει αποφάσεις, όσο κι αν 

διαθέτει συνείδηση, ορθολογισµό και αντίληψη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

ενός ατόµου που αντιπροσωπεύει την παραπάνω οµάδα είναι ο έφηβος που 

ενώ διαθέτει τις παραπάνω ιδιότητες, στερείται εµπειριών, µε αποτέλεσµα να 

υποβαθµίζονται σοβαρά ζητήµατα, στα οποία δεν έχει προσωπική εµπειρία.  

V. Η ηλικία 

Με την πάροδο της ηλικίας εξασφαλίζεται η συνύπαρξη διανοητικής 

επάρκειας, εµπειρίας, ορθής κρίσης και αντίληψης. Κάθε κοινωνία έχει ένα 

ηλικιακό όριο, στο οποίο  θεωρείται ότι µπορεί να πάρει το ρίσκο της εισόδου 

του παιδιού στον κόσµο των ενηλίκων. 
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4. Εξασφάλιση ότι ο ασθενής επιλέγει ανάµεσα στις εναλλακτικές λύσεις 

ελεύθερα και αβίαστα, χωρίς εξωτερικές πιέσεις και χειρισµούς. Ο ασθενής 

θα πρέπει να είναι ελεύθερος τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς 

περιορισµούς. Ως εξωτερικοί περιορισµοί της ελευθερίας νοούνται η 

απόκρυψη ή η διαστρέβλωση των πληροφοριών από τους ιατρούς και η 

επιρροή που µπορούν να ασκήσουν µε σκοπό να καθοδηγήσουν τον ασθενή σε 

µια επιλογή που οι ίδιοι θεωρούν ορθότερη. Σε αυτή την περίπτωση, όµως, δε 

µπορούµε να µιλάµε για αυτόνοµη επιλογή του ασθενούς και για έγκυρη 

ενήµερη συναίνεση. Εσωτερικούς περιορισµούς της ελευθερίας έχουµε, για 

παράδειγµα, όταν το άτοµο είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή είναι 

αλκοολικό. Τέτοιες καταστάσεις περιορίζουν την ελευθερία και τη δυνατότητα 

κάποιου να πάρει αυτόνοµες αποφάσεις και να αυτοκαθορίζεται. 

Επιπροσθέτως, οι έντονοι φόβοι, οι οξείς πόνοι και η επίµονη δυσφορία ή 

συναισθήµατα, όπως η κατάθλιψη, επηρεάζουν την ελευθερία και οδηγούν τον 

ασθενή σε πράξεις και επιλογές που δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τις 

αρχές που διέπουν τη ζωή του67. 

 

3.1.1. Η Ενήµερη συναίνεση στην ΠΦΥ (primary care) και στην οξεία φροντίδα 

(acute care) 

Η απόφαση που λαµβάνει ένας ασθενής, ο οποίος έχει ενηµερωθεί επαρκώς και 

κατανοεί την παρεχόµενη ιατρική πληροφορία χωρίς να υπάρχει κάποια εµφανής 

εξωτερική ή εσωτερική πίεση, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Με βάση τα παραπάνω, 

ο σεβασµός της αυτονοµίας των ασθενών στο περιβάλλον της οξείας φροντίδας 

(acute care) µέσω της ενήµερης συναίνεσής τους έχει χαρακτηριστεί «απλός» και 

«εύκολος»68. Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα Επείγοντα Περιστατικά, όπου 

δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να πραγµατοποιηθεί τόσο η ενηµέρωση όσο και η 

συναίνεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εν τη απουσία οδηγιών, υποστηρίζεται ότι είναι 
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δυνατό να µην απαιτείται η ενήµερη συναίνεση69. Η ανωνυµία και η εφήµερη σχέση 

ιατρού και ασθενούς σε αυτό το περιβάλλον έχει ως αποτέλεσµα ο προσδιορισµός της 

αυτονοµίας του ασθενούς να γίνεται στιγµιαία µε την απόσπαση µιας συµβατικής 

ενήµερης συναίνεσης για µια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων και ενδεχοµένως για 

µια επείγουσα και οξεία θεραπευτική παρέµβαση, παραδείγµατος χάρη χειρουργική. 

Η ικανότητα των ασθενών αυτών για λήψη απόφασης αξιολογείται τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή. Όµως, η θεραπεία που τελικά θα επιλέξει ο ασθενής µπορεί να µη 

συµβαδίζει µε αυτό που τον ωφελεί, αφού µπορεί να είναι αποτέλεσµα ψυχολογικών 

επιδράσεων, όπως κατάθλιψης, φόβου ή άγχους. Παρ’ όλα αυτά, ο µη σεβασµός της 

απόφασης αυτής εκ µέρους του ιατρού θα αποτελέσει µια πράξη πατερναλιστικού 

χαρακτήρα. Έτσι, εφόσον δεν υπάρχει κάποια εµφανής αιτία που να περιορίζει την 

αυτονοµία του ασθενούς και τη δυνατότητά του για λήψη απόφασης (ψύχωση, µέθη, 

λήψη ναρκωτικών) και µε την ασφάλεια ότι πιθανόν δεν θα ξαναδεί µελλοντικά τον 

ασθενή, ο ιατρός αποδέχεται εύκολα την απόφαση του ασθενή για τη θεραπεία ως 

αυτόνοµη.  

Όσον αφορά στα νοσοκοµεία, εφόσον η ελληνική νοµοθεσία δεν προβλέπει το 

υποχρεωτικό της πληροφόρησης, δεν καθορίζεται σαφής χώρος και χρόνος για αυτήν 

στην συντριπτική πλειοψηφία των κλινικών ενός νοσοκοµειακού ιδρύµατος. Έτσι, η 

ουσιαστική ενηµέρωση του ασθενούς εναπόκειται στην ευαισθησία των ιατρών της 

κλινικής. ∆εν εξασφαλίζεται, όµως, ούτε το βάθος της πληροφόρησης αλλά ούτε και 

η κατανόηση της πληροφορίας από τον ασθενή. Ο ασθενής µπορεί να δώσει τη 

συγκατάθεσή του για να υποβληθεί σε θεραπεία γνωρίζοντας ένα µόνο µέρος της 

όλης κατάστασής του ή κατανοώντας κάτι διαφορετικό, εν ολίγοις έχοντας 

λανθασµένη αντίληψη των πραγµάτων. Εποµένως, η συναίνεση που θα δώσει για τη 

θεραπεία αυτή δεν θα είναι ουσιαστικά έγκυρη, δεδοµένης της µερικής κατανόησης 

της ιατρικής πληροφορίας από µέρους του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα σχετικά µε 

την κατανόηση της ιατρικής πληροφορίας από αναδροµική µελέτη είναι ότι τέσσερις 

στους δέκα ασθενείς δεν κατάλαβαν το στόχο της θεραπείας που ακολούθησαν70. Ένα 
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πρόβληµα που χαρακτηρίζει την κατανόηση της ιατρικής πληροφόρησης είναι η 

διαφορά ανάµεσα στην ενηµέρωση και στο βίωµα. Για παράδειγµα, η ανεπιθύµητη 

ενέργεια ενός διουρητικού αντι-υπερτασικού φαρµάκου (αυξηµένης νυκτερινής 

διούρησης) ενώ πριν την έναρξη της αγωγής µπορεί να γίνεται αποδεκτή από τον 

ασθενή, µετά από τρεις εβδοµάδες απώλειας ύπνου µπορεί να ζητείται η διακοπή της. 

Στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας η καθηµερινή πρακτική σε σχέση µε το ζήτηµα 

της ενήµερης συναίνεσης φαίνεται να είναι πιο σύνθετη71. Η δέσµευση του ιατρού 

της ΠΦΥ, δηλαδή του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού, για συνεχή και ολοκληρωµένη 

φροντίδα καθιστά την εφαρµογή του παραδοσιακά γραφειοκρατικού µοντέλου της 

ενήµερης συναίνεσης, όπως αυτό αναφέρθηκε παραπάνω για την οξεία νοσοκοµειακή 

φροντίδα, αδύνατη.  

Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός έχοντας προσωπική γνώση των ιδιαίτερων 

συνθηκών της ζωής του ασθενούς του αποκτά µια εµπεριστατωµένη αντίληψη του 

τρόπου που αυτός αυτοπροσδιορίζεται και του τρόπου µε τον οποίο οι προσωπικές 

συνθήκες επηρεάζουν τις επιλογές του. Γνωρίζει το νοητικό του επίπεδο, τις 

συναισθηµατικές καταστάσεις που βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του. 

Αντιλαµβάνεται, έτσι, ξεκάθαρα τους τυχόν εξωτερικούς και εσωτερικούς 

περιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την όποια απόφασή του ασθενούς. 

Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι το κόστος της θεραπείας αλλά και η ανεπαρκής 

κατανόηση της πληροφορίας. Έχει, δηλαδή, µέσα από τη µακροχρόνια σχέση µε τον 

ασθενή τη δυνατότητα της αντικειµενικής προσέγγισης σχετικά µε το ποια µορφή 

θεραπείας εκφράζει καλύτερα την επιθυµία του. Μπορεί, επίσης, παρεµβαίνοντας και 

προτείνοντας λύσεις να δώσει τη δυνατότητα στον ασθενή του να αποφασίσει ο ίδιος 

για την υγεία του, πριν την έλευση της ασθένειας.  

Αντίθετα, στο νοσοκοµειακό περιβάλλον η άρνηση της προτεινόµενης θεραπείας, για 

παράδειγµα µιας χειρουργικής παρέµβασης, από τον ασθενή θα σηµάνει τη λήξη της 

σχέσης ιατρού-ασθενούς. Ο ιατρός της οξείας νοσοκοµειακής φροντίδας, για 

παράδειγµα, θα µπορούσε να αποδεχτεί την άρνηση µιας ηλικιωµένης γυναίκας να 

χειρουργηθεί ως αυτόνοµη, εφόσον αυτή έχει προηγουµένως ενηµερωθεί και έχει 

κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις από την απόφαση αυτή. Για τον Οικογενειακό 
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Ιατρό, όµως, τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά, αφού γνωρίζει ότι η ασθενής 

ανησυχεί για το ποιος θα φροντίζει τον ηλικιωµένο και ανήµπορο σύζυγό της κατά το 

διάστηµα που αυτή θα βρίσκεται στο νοσοκοµείο. Εποµένως, η απόφαση της αυτή 

δεν πληροί τα χαρακτηριστικά µιας αυτόνοµης απόφασης, αφού επηρεάζεται και 

καθοδηγείται από εξωτερικούς παράγοντες.  

Αξιοποιώντας τη σχέση του µε την ηλικιωµένη γυναίκα και αναζητώντας τα εµπόδια 

που οδήγησαν στην απόφασή της, ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός είναι στην 

πλεονεκτικότερη θέση να συζητήσει µε την ασθενή του και να τη βοηθήσει 

προτείνοντάς της εναλλακτικές λύσεις να βρει τρόπο, ώστε η τελική της απόφαση να 

βασίζεται αποκλειστικά σε δική της προτίµηση. Για τον ίδιο λόγο µια γυναίκα µε  

χολολιθίαση αρνείται τη χειρουργική επέµβαση που ενδείκνυται στην περίπτωση της, 

απόφαση που φαίνεται αυτόνοµη και γίνεται αποδεκτή από το χειρουργό. Η άρνηση 

της, όµως, αυτή οφείλεται κατά βάση στον πρόσφατο θάνατο ενός συγγενή της κατά 

τη διάρκεια µιας παρόµοιας χειρουργικής επέµβασης. Οι προσωπικές συνθήκες 

φαίνεται ότι δύνανται να καθοδηγούν τη λήψη της ιατρικής απόφασης ή να 

περιορίζουν τις επιλογές της ασθενούς και ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός αποτελεί 

τον επαγγελµατία υγείας που βρίσκεται στην ευνοϊκή θέση να γνωρίζει τις βαθύτερες 

διαστάσεις της απόφασής της72. ∆ιότι γνωρίζοντας την ασθενή του σαν βιο-

ψυχοκοινωνική ολότητα µπορεί να κάνει παρεµβάσεις απευθυνόµενος στις 

ψυχολογικές συνιστώσες της απόφασής της αυτής κατά τη συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο της ζωής της και να τη βοηθήσει να λάβει µια πραγµατικά αυτόνοµη 

απόφαση.  

Η δέσµευση του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού για συνεχή και ολοκληρωµένη 

παροχή φροντίδας µπορεί να αποτελέσει για αυτόν µια ιδιαίτερη ηθική πρόκληση, 

κυρίως όταν οι πράξεις του ασθενούς δεν τον βρίσκουν σύµφωνο, όπως, για 

παράδειγµα, όταν το «ιατρικό καλό» έρχεται σε σύγκρουση µε την απόφαση του 

ασθενούς. Η εύρεση ισορροπίας ανάµεσα στο καθήκον της αγαθοποιίας και στο 

σεβασµό της αυτονοµίας του ασθενούς είναι πολύ δύσκολη για το Γενικό Ιατρό. Σε 

αυτή την περίπτωση ο Γενικός Ιατρός οφείλει να διατηρήσει τη σχέση, 

διαπραγµατευόµενος τη µορφή της φροντίδας µε τον ασθενή του τη δεδοµένη 

                                                           

72
 Βλ. Rogers 2004. 



 41

χρονική στιγµή. Μέσα από τις επαναλαµβανόµενες επισκέψεις και τη γνώση των 

ιδιαιτεροτήτων του ασθενή του µπορεί να τον συµβουλεύσει και να τον βοηθήσει να 

καταλάβει ότι αυτό που πιστεύει δεν είναι συµβατό µε αυτό που τον ωφελεί. 

Στην προκειµένη περίπτωση διαπιστώνουµε ότι ο Γενικός Ιατρός αναλαµβάνει µια 

ηθική υποχρέωση προς τον ασθενή του, µια υποχρέωση που συνάγεται από την αρχή 

της ωφέλειας. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι πράξεις είναι ορθές στον βαθµό που 

τείνουν να προάγουν τη γενική ευτυχία και εν προκειµένω την ευτυχία, την ευηµερία 

και την αποφυγή του πόνου του ασθενούς. Αναπτύσσεται, δηλαδή, η έννοια του 

αλτρουισµού, µια αρετή που είναι σύµφωνη µε την αρχή του ωφελιµισµού και οδηγεί 

στις δέουσες ενέργειες προς τους άλλους. Πρόκειται για ιδέες που ανέπτυξε 

εκτεταµένα ο J.S. Mill στο δοκίµιό του Ωφελιµισµός και που βρίσκουν την εφαρµογή 

τους και στην ιατρική πρακτική. Ο Μill επιχειρηµατολόγησε για την ετεροαναφορική 

διάσταση του τελειοκρατικού προτύπου του, δηλαδή αυτή που καθορίζει τις ηθικές 

υποχρεώσεις του ατόµου προς τους άλλους. Φυσικά µιλάµε για αρχές που θεωρητικά 

διέπουν συνολικά το ιατρικό λειτούργηµα, πρακτικά όµως κάποιες φορές 

καταπατώνται και παραµένουν ανεφάρµοστες. Συγκεκριµένα, ο Γενικός Ιατρός είναι 

σε θέση να εφαρµόζει τις αρχές αυτές υπό το βάρος της ηθικής υποχρέωσης του ότι 

γνωρίζει τον ασθενή του δια µακρών και έχει προσωπική επαφή ως οικογενειακός του 

ιατρός. Αντιθέτως, ο νοσοκοµειακός ιατρός της οξείας φροντίδας -χωρίς να 

«αφορίζουµε» το σύνολο- δεδοµένου ότι θα έχει µία και µόνη επαφή µε τον ασθενή, 

θα τον δει ως «περιστατικό» και ενδεχοµένως θα προσπαθήσει να αποσπάσει τη 

συναίνεση του ασθενή για την όποια παρέµβαση ο ίδιος κρίνει απαραίτητη, παρόλο 

που ο ασθενής µπορεί να µην έχει κατανοήσει απόλυτα την παρέµβαση αυτή. 

 

Κλινική Περίπτωση  

Μια 33χρονη γυναίκα, καπνίστρια, µητέρα δυο παιδιών, µε ιστορικό βρογχικού 

άσθµατος επισκέπτεται τον Γενικό Ιατρό (General Practitioner) αναφέροντας συχνές 

κρίσεις άσθµατος και δυσκολία ελέγχου της νόσου παρά τη θεραπεία που ακολουθεί. 

Μολονότι ο ιατρός έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες να τη βοηθήσει να καταλάβει 

τις αρνητικές επιπτώσεις του τσιγάρου, η ίδια δηλώνει ότι στην παρούσα φάση δεν 

επιθυµεί να διακόψει το κάπνισµα. Από ότι φαίνεται η ασθενής έχει λάβει µια 

αυτόνοµη απόφαση. Πώς θα πρέπει να πράξει σε αυτή την περίπτωση ο 
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Οικογενειακός Ιατρός, όταν η ασθενής του τον επισκεφθεί ξανά; Θα πρέπει να δεχτεί 

την απόφαση αυτή της ασθενούς του ως αυτόνοµη; Γνωρίζοντας το φόρτο εργασίας 

της και την οικογενειακή της κατάσταση (διαζύγιο προ έτους) έχει ευθύνη να 

βοηθήσει την ασθενή να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που θέλει δεν είναι αυτό που 

χρειάζεται. Ότι έχει την υποχρέωση απέναντι στην ίδια αλλά και απέναντι στα παιδιά 

της, που εκτός του ότι γίνονται παθητικοί καπνιστές, η διαβίωσή τους εξαρτάται από 

αυτήν. Μέσα από τη µακροχρόνια παρακολούθηση και τη λεπτοµερή πληροφόρηση 

των επιπτώσεων του καπνίσµατος µπορεί να την υποστηρίξει έτσι, ώστε να καταφέρει 

να ενδυναµώσει το κίνητρο για διακοπή του καπνίσµατος.  

Η επιλογή του Γενικού Ιατρού για το πόσο θα επιµείνει για τη λήψη µιας απόφασης 

που θα συµβαδίζει µε το «ιατρικό καλό» δεν είναι εύκολη. Στο παράδειγµα που 

αναφέρθηκε η κυρία µπορεί να έχει πλήρη ενηµέρωση και να κατανοεί απόλυτα τους 

κινδύνους του καπνίσµατος τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της. Ενδέχεται να 

έχει συνειδητοποιήσει το άγχος που εκλύεται από την οικογενειακή και 

επαγγελµατική της κατάσταση και να έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το 

κάπνισµα είναι πιο σηµαντικό για αυτήν.  

Το κλινικό αυτό παράδειγµα είναι χαρακτηριστικό του πώς δυνητικά υπάρχει στην 

ΠΦΥ σύγκρουση ανάµεσα στο καθήκον της αγαθοποιίας (beneficence) και στο 

σεβασµό της αυτονοµίας περισσότερο από ότι στο τµήµα επειγόντων περιστατικών 

της οξείας φροντίδας. Η διαδικασία της ενήµερης συναίνεσης στην ΠΦΥ ξεφεύγει 

από τα περιορισµένα όρια µιας τυπικής γραφειοκρατικής πράξης και η εφαρµογή της 

αποκτά πραγµατική σηµασία73. Το γεγονός αυτό βέβαια ταυτόχρονα προσδίδει στο 

Γενικό Ιατρό και ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης στο να διασφαλίζει το σεβασµό της 

αυτονοµίας των ασθενών του. Η αυξηµένη ευθύνη του απέναντι στον ασθενή έγκειται 

στο ότι µέσα από τη µακροχρόνια επαφή, την ανταλλαγή της ιατρικής πληροφορίας, 

και τη γνώση των ιδιαίτερων ψυχο-κοινωνικών διαστάσεων των εκάστοτε 

προβληµάτων του ασθενούς µπορεί και οφείλει να διασφαλίζει ένα ρεαλιστικά υψηλό 

επίπεδο ενήµερης συναίνεσης αυτού. 

Με την αµοιβαία σχέση εµπιστοσύνης, όµως, που συνάπτεται µεταξύ ιατρού και 

ασθενούς στην ΠΦΥ ελλοχεύει ο κίνδυνος πατερναλιστικών συµπεριφορών από τη 
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µεριά του Γενικού Ιατρού, όσον αφορά στην ενηµέρωση και την τελική απόφαση για 

την ακολουθούµενη θεραπεία. Χρησιµοποιώντας τη θέση ισχύος του, που απορρέει 

τόσο από τις εξειδικευµένες ιατρικές γνώσεις –των οποίων ο ασθενής στερείται- όσο 

και από  τη εµπιστοσύνη που του δείχνει ο ασθενής λόγω της αδυναµίας του την 

εκάστοτε χρονική στιγµή, κινδυνεύει να προβεί σε γρήγορες και εύκολες συµβουλές 

ιδιαίτερα σε περιόδους έλλειψης χρόνου και φόρτου εργασίας αντί να τον βοηθήσει 

να ερευνήσει όλες τις εναλλακτικές µορφές θεραπείας κατόπιν εκτενούς ενηµέρωσης 

για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µιας74.  

  

3.2. Το ιατρικό απόρρητο 

Ο ρόλος που διαδραµατίζει το ιατρικό απόρρητο είναι θεµελιώδης, εφόσον 

επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδοµένων του 

ασθενούς και η εδραίωση του σεβασµού προς την προσωπικότητά του. Κάνοντας 

λόγο για ιατρικό απόρρητο εννοούµε την υποχρέωση για τήρηση εχεµύθειας και για 

µη αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται µε την υγεία, τόσο του ασθενούς όσο 

και της οικογένειάς του, και τις οποίες ο ιατρός απέκτησε κατά την παροχή 

υπηρεσιών προς τον ασθενή. Ο Ιπποκράτης στον «όρκο» του αναφέρεται στο ιατρικό 

απόρρητο µε τα εξής λόγια: «για όσα θα δω ή θα ακούσω κατά τη θεραπεία ή και 

εκτός θεραπείας από τη ζωή των ανθρώπων, που δεν πρέπει να λέγονται προς τα έξω, 

θα σιωπήσω, θεωρώντας αυτά απόρρητα75». 

Παλαιότεροι στοχαστές, ορµώµενοι άλλοτε από µεταφυσικές αντιλήψεις για την 

ιερότητα του προσώπου και άλλοτε από δεοντοκρατικές αντιλήψεις επηρεασµένες 

κυρίως από την αρχή της αυτονοµίας, κατέτειναν στην αποδοχή και κραταίωση του 

ιατρικού απορρήτου ως αυστηρού και απόλυτου δεοντολογικού κανόνα της ιατρικής 

πρακτικής. Αντίθετα, οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των επιστηµών και των 

συστηµάτων υγείας ορθώνουν ωφελιµιστικά επιχειρήµατα, που στοχεύουν σε µια πιο 

ορθολογική χρήση και πιο αποτελεσµατική εφαρµογή του ιατρικού απορρήτου 

απέναντι στα δεοντοκρατικά επιχειρήµατα, µολονότι πολλές φορές τα τελευταία 
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δείχνουν να ευνοούν περισσότερο τη µοντέρνα αντίληψη για τη σχετικότητα του 

ιατρικού απορρήτου.  

Από τις αντίπαλες πλευρές της δεοντοκρατικής και ωφελιµιστικής ηθικής και µε 

θεµέλια τις τέσσερις παραδοσιακές αρχές της ιατρικής επιστήµης, αυτές της 

αυτονοµίας, της ωφέλειας, της αποφυγής βλάβης και της δικαιοσύνης, έχουν 

τεκµηριωθεί διαφορετικές απόψεις για την ηθική θεµελίωση του ιατρικού απορρήτου. 

Η πιο κλασική και επικρατέστερη από τις δεοντοκρατικές ηθικές δικαιολογήσεις που 

έχουν προταθεί για το ιατρικό απόρρητο είναι αυτή που το θεωρεί ως απόρροια της 

αρχής της αυτονοµίας του ατόµου. Ο άνθρωπος ως ελεύθερο, έλλογο ον έχει τη 

δυνατότητα της αυτονοµίας και της αυτοδιάθεσης.  

Κατά την Καντιανή ηθική, αυτόνοµος άνθρωπος είναι εκείνος που θέτει ελεύθερα και 

ανεπηρέαστα καθολικεύσιµους ηθικούς κανόνες, στους οποίους υποτάσσεται στη 

συνέχεια µονάχα επειδή τους έχει θέσει ο ίδιος76. Η αυτονοµία κατά τον Καντ 

βασίζεται στη λογική, προϋποθέτει την ελευθερία και ταυτίζεται µε την αξιοπρέπεια. 

Μόνο ο άνθρωπος ως ελεύθερο και έλλογο ον µπορεί να θέτει ηθικούς νόµους και 

µόνο αυτός µπορεί να είναι ο αυτοσκοπός των ηθικών νόµων, και υπό αυτή την 

έννοια ο φορέας της αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια θεωρούµενη από αυτήν την 

ορθολογική σκοπιά ταυτίζεται µε την αυτονοµία και παράγει το ισχυρό ηθικό θεµέλιο 

για την εδραίωση του ιατρικού απορρήτου ως δικαιώµατος του ασθενούς και 

ταυτόχρονα ως ηθική υποχρέωση του ιατρού.  

Στη σύγχρονη πιο πρακτική εκδοχή της η αυτονοµία ταυτίζεται µε την αυτοδιάθεση 

και το απόλυτο δικαίωµα στην προσωπική και ιδιωτική ζωή, δηλαδή χωρίς 

παρεµβάσεις οποιουδήποτε τρίτου. Αποκαλύπτοντας στον ιατρό στοιχεία της 

ιδιωτικής και της αυστηρά προσωπικής του ζωής, ο ασθενής προσφέρει ένα κοµµάτι 

του εαυτού του και ο γιατρός γίνεται τρόπον τινά συµµέτοχος στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του ασθενούς. Κι αυτό γιατί ο τελευταίος δεν είναι πλέον ο µόνος 

κάτοχος των αυστηρά προσωπικών του δεδοµένων και η προσωπική του ζωή είναι 

στη διάθεση, επηρεάζεται ή ακόµα συγκαθορίζεται από τη βούληση του τρίτου, του 

ιατρού.  
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Η δηµοσιοποίηση των προσωπικών εξοµολογήσεων του ασθενούς θα αποτελούσε 

παραβίαση της αυτονοµίας του, καθώς θα «απαλλοτριωνόταν» ο µοναδικός χώρος 

της απόλυτης κυριαρχίας του, η προσωπική του ζωή. Γι’ αυτό το λόγο, η αξίωση για 

ιατρική εχεµύθεια έρχεται να διασφαλίσει µε τρόπο αυστηρό το πεδίο της 

αυτοκυριαρχίας του ατόµου από οποιαδήποτε διαρροή των προσωπικών του 

δεδοµένων. Παράλληλα καταδικάζεται η αυτονόητα απαράδεκτη ενέργεια όσο και η 

«πληµµελής» και επιπόλαια διαρροή των απορρήτων του ασθενούς.  

Από την ωφελιµιστική πλευρά δηµιουργείται αντίλογος ως προς τη θεµελίωση του 

ιατρικού απορρήτου στη δεοντοκρατική αρχή της αυτονοµίας µε το βασικό 

επιχείρηµα ότι είναι πιθανό το ατοµικό συµφέρον του ασθενούς να βρίσκεται σε 

αντίθεση µε το κοινωνικό συµφέρον. Έτσι, ικανοποιώντας δήθεν την αρχή της 

αυτονοµίας, παραγνωρίζονται και τίθενται σε διακινδύνευση υπέρτερα αγαθά και 

συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρεται η 

διάγνωση µιας µεταδοτικής ασθένειας ή λοιµώδους νοσήµατος σε κάποιο ασθενή, 

οπότε και δηµιουργείται εύλογη ανησυχία για την περαιτέρω µετάδοσή της σε 

περίπτωση που τηρηθεί το ιατρικό απόρρητο. 

Πιο εξειδικευµένες θεωρητικές απόψεις επηρεασµένες από την αρχή της αυτονοµίας 

θεµελιώνουν το ιατρικό απόρρητο σε µια ηθική υπόσχεση του ιατρού προς τον 

ασθενή ή στη φύση της σχέσης µεταξύ ιατρού και ασθενούς. Κατά την πρώτη άποψη, 

ο ιατρός έχει δώσει άτυπα κατ’ αρχήν µια υπόσχεση σεβασµού της αυτονοµίας του 

ασθενούς, έχει δηλαδή τρόπον τινά καταρτιστεί µια συµφωνία µεταξύ τους, την οποία 

έχει υποχρέωση να µην παραβιάζει, γιατί τότε πέρα από την αθέτηση της υπόσχεσής 

του παραβιάζει και την αυτονοµία του ασθενούς.  

Κατά τη δεύτερη άποψη, η φύση της σχέσης ιατρού και ασθενούς είναι µια ιδιότυπη 

προσωποπαγής σχέση εµπιστοσύνης και σεβασµού. Από την πλευρά του ασθενούς 

γεννάται η εµπιστοσύνη προς το πρόσωπο του θεράποντος και από την πλευρά του ο 

ιατρός ανταποδίδει αυτή την εµπιστοσύνη µε αρετές, όπως ο σεβασµός, η εντιµότητα 

και η φροντίδα, µέσα στις οποίες εµπεριέχεται και η επιµέλεια για τη διαφύλαξη της 

ηθικής ακεραιότητας του ασθενούς. Από την προσβολή της επιµέλειας αυτής 

προκαλείται κλονισµός στη σχέση ιατρού-ασθενούς και ακυρώνεται η λειτουργία της, 

η οποία δεν έχει ως µοναδικό σκοπό την ίαση του ασθενούς. Υπ’ αυτήν την έννοια, 

θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η προσβολή του ιατρικού απορρήτου δε θίγει 
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µόνο την αρχή της αυτονοµίας αλλά και την αρχή της αποφυγής βλάβης. Η 

προσωποπαγής σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ ιατρού και ασθενούς επιβάλλει στον 

ιατρό την υποχρέωση να µην βλάψει τον ασθενή και να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν 

καλύτερα τα συµφέροντα εκείνου. 

 

3.2.1. Το ιατρικό απόρρητο στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και στην οξεία 

φροντίδα  

Ο σεβασµός του ιατρικού απορρήτου αναφέρεται στο καθήκον για προστασία της 

προσωπικής πληροφορίας που παρέχει ο ασθενής και αποτελεί µια από τις πιο 

σηµαντικές ηθικές αξίες στην ιατρική φροντίδα. Η εχεµύθεια θεωρείται αναµφίβολα 

αναπόσπαστο στοιχείο της άσκησης της ιατρικής. Ο ασθενής έχει δικαίωµα να τη 

διεκδικεί απόλυτα αλλά και ο ιατρός έχει υποχρέωση να την παρέχει. Η τήρηση του 

ιατρικού απόρρητου θέτει ισχυρά θεµέλια για µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ ιατρού 

και ασθενούς77. Ενθαρρύνει τους ασθενείς να αναζητούν ιατρική βοήθεια και να 

συζητούν πιο εύκολα τα ιατρικά τους προβλήµατα. Αποτελεί, όµως, παράλληλα, µια 

έκφραση του σεβασµού της αυτονοµίας των ασθενών. Οι ασθενείς έχουν πτυχές της 

ζωής τους που µπορούν να επιλέξουν αν θα αποκαλυφθούν ή όχι, ενώ κάθε άτοµο 

έχει το δικαίωµα να αποφασίζει αυτόνοµα σε ποιον θα αποκαλυφθεί η πληροφορία 

που τον αφορά.  

Στο περιβάλλον της οξείας φροντίδας η τήρηση του ιατρικού απορρήτου δεν αποτελεί 

µια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Οι ασθενείς στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

είναι µη γνώριµα άτοµα στους ιατρούς και µετά την έξοδό τους από το νοσοκοµείο 

πιθανότατα δε θα τους ξαναδούν78. Το γεγονός της πιθανώς ανύπαρκτης µελλοντικής 

επαφής µε τους ασθενείς καθιστά την παραβίαση του ιατρικού απορρήτου ανώδυνη.  

Αντίθετα, οι Γενικοί Ιατροί (General Practitioners) έχουν την ευκαιρία να 

πραγµατοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις και να εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή του 

ατόµου και ολόκληρης της οικογένειάς του για µακροχρόνιες περιόδους. Το γεγονός 

αυτό δηµιουργεί µια ιδιαίτερη ηθική σχέση, η οποία πολλές φορές είναι πηγή 
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σηµαντικών διληµµάτων, όσον αφορά στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Σε 

αρκετές περιπτώσεις η τήρηση του απορρήτου της πληροφορίας στην ΠΦΥ µπορεί να 

αποβεί επιζήµια για την υπόλοιπη οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο ή αντίστροφα 

η παραβίασή του µπορεί να είναι προς όφελος του ασθενούς, γεγονός το οποίο την 

καθιστά µια ιδιαίτερη ηθική πρόκληση για το Γενικό Οικογενειακό Ιατρό. Τέτοιες 

είναι οι περιπτώσεις που ένα µέλος της οικογένειας πάσχει από κάποιο µεταδοτικό 

νόσηµα εν αγνοία των υπολοίπων µελών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

περίπτωση ενός ασθενούς που διαγιγνώσκεται ότι πάσχει από AIDS. Το δίληµµα που 

τίθεται είναι εάν θα πρέπει ο Γενικός Ιατρός που φροντίζει και τα υπόλοιπα µέλη της 

οικογένειας να τα ενηµερώσει, παραβιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ιατρικό 

απόρρητο. Αν τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας εµπλακούν στην  σε βάθος χρόνου 

παρακολούθηση του ασθενούς αυτού, η γνώση και η πληροφόρηση για τον δυνητικό 

κίνδυνο θα τους προφυλάξει. Από την άλλη πλευρά, ο Οικογενειακός Ιατρός έχει το 

δικαίωµα να αποκρύψει την πληροφορία, σεβόµενος το δικαίωµα του ασθενούς του, 

αλλά έτσι «εκ προθέσεως» θα υποβάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, για την φροντίδα των 

οποίων είναι οµοίως υπεύθυνος. 

 

Κλινική περίπτωση 

Η κ. Μ. είναι µια κυρία 50 ετών που ζει µε τον ηλικιωµένο πατέρα της. Επισκέπτεται 

το Γενικό Οικογενειακό Ιατρό της αναφέροντας συµπτώµατα έντονης κόπωσης το 

τελευταίο διάστηµα εξαιτίας της απρόβλεπτα διεγερτικής συµπεριφοράς του πατέρα 

της. Η ίδια πιστεύει ότι τα συµπτώµατά της οφείλονται σε υποτροπή της κατάθλιψης 

που είχε στο παρελθόν. Ο ιατρός, ο οποίος φροντίζει και τον πατέρα της κ. Μ., 

γνωρίζει ότι η αλλαγή στην συµπεριφορά του ηλικιωµένου οφείλεται σε 

δευτεροπαθείς εντοπίσεις (µεταστάσεις στον εγκέφαλο) από καρκίνο του πνεύµονα, 

πληροφορία που ο πατέρας δεν επιθυµούσε η κόρη του να γνωρίζει. Η κλινική αυτή 

περίπτωση δείχνει πως η ηθική υποχρέωση που έχει ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός 

απέναντι στον ασθενή του να τηρήσει το ιατρικό απόρρητο της πληροφορίας είναι 

δύσκολα εφαρµόσιµη, δεδοµένης της δυσφορίας που αυτή προκαλεί στην οικογένειά 

του.  

Πιο συγκεκριµένα, τίθεται το δίληµµα στον προσωπικό ιατρό της οικογένειας εάν θα 

πρέπει ή όχι να αποκαλύψει στην κόρη του ασθενούς την σοβαρή κατάσταση της 



 48

υγείας του πατέρα της και κατ’ επέκταση να της µεταδώσει τη στεναχώρια και τον 

πόνο, από τα οποία ο πατέρας θέλησε να την απαλλάξει µε την απόκρυψη της 

αλήθειας. Με την τήρηση του ιατρικού απορρήτου η κόρη θα συνεχίσει να δυσφορεί 

µε την κατάσταση του πατέρα της αγνοώντας την αλήθεια και πιστεύοντας ότι η ίδια 

αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας. Έχει το δικαίωµα αυτή να γνωρίζει; Κι έχει 

το δικαίωµα ο ιατρός να της αποκρύψει κάτι τόσο σοβαρό για τον πατέρα της; Είναι 

ηθικό αυτό; Τα όρια είναι ρευστά. ∆εν µπορεί να ειπωθεί ότι η µία απόφαση είναι 

ορθή και η άλλη όχι. Εναπόκειται στην κρίση του ιατρού το πώς θα δράσει.  Μπορεί 

να της αποκαλύψει την αλήθεια εν αγνοία του πατέρα, ώστε η ίδια να 

συνειδητοποιήσει την αιτία της όλης δυσφορίας και να έρθει πιο κοντά τον πατέρα 

της γνωρίζοντας την κρισιµότητα της κατάστασης και την πιθανότητα σύντοµα αυτός 

να πεθάνει. Στην αντίθετη περίπτωση η κόρη θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει 

προβλήµατα κι επιπλέον θα βρεθεί µπροστά σε έναν απρόοπτο θάνατο που θα την 

καταρρακώσει συναισθηµατικά. Ακόµη, ίσως κατηγορήσει τον ίδιο τον ιατρό για την 

απόκρυψη µιας τόσο σηµαντικής πληροφορίας. Έτσι, σε µια τέτοια περίπτωση 

ενδέχεται να δικαιολογείται η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου, δεδοµένου του 

«κοινού καλού», δηλαδή του «καλού» της κόρης του ασθενούς. 

 

Είναι δύσκολο να καθοριστούν οι συνθήκες στην ΠΦΥ, σύµφωνα µε τις οποίες θα 

είναι επιτρεπτό ή ακόµα και επιβεβληµένο σε ηθικό και νοµικό επίπεδο να 

παραβιαστεί το ιατρικό απόρρητο του ασθενούς79. Τέτοιες καταστάσεις, όπου η 

εµπιστευτικότητα της πληροφορίας µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα στην ΠΦΥ, 

αποτελούν οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι αβέβαιο το κατά πόσο οι ασθενείς είναι 

σε θέση να αποφασίσουν για τους εαυτούς τους. Μια τέτοια περίπτωση περιγράφεται 

στο ακόλουθο κλινικό παράδειγµα. 

 

Κλινική Περίπτωση 

Η Γ., ένα κορίτσι 16 χρονών, επισκέπτεται τον Γενικό Οικογενειακό Ιατρό της, ο 

οποίος τη γνωρίζει από την παιδική της ηλικία, όπως και τα υπόλοιπα µέλη της 

                                                           

79
 Βλ. Rogers 2004: 89. 
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οικογένειάς της. Είναι η πρώτη φορά που τον επισκέπτεται µόνη της και είναι 

εµφανώς ταραγµένη. Επιθυµεί την συνταγογράφηση αντισυλληπτικών δισκίων 

επικαλούµενη τον άστατο καταµήνιο κύκλο της. Κατόπιν κάποιας συζήτησης, 

αποκαλύπτει τον πραγµατικό λόγο που θέλει να λάβει αντισυλληπτικά δισκία, ότι 

δηλαδή σχεδιάζει να έρθει σε ερωτική επαφή µε το 17χρονο φίλο της και ότι 

ανησυχεί για το ενδεχόµενο ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης. Έχει ενηµερωθεί από έντυπα 

για τις µεθόδους αντισύλληψης και προτιµά τη λύση του αντισυλληπτικού δισκίου. 

Ανησυχεί, όµως, πολύ για την µητέρα της που είναι υπερπροστατευτική και που αν 

µάθαινε για τις προθέσεις της κόρης της θα την κυρίευε πανικός. Ζητάει από τον 

Γενικό Οικογενειακό Ιατρό συνταγογράφηση του αντισυλληπτικού δισκίου και τη 

διαβεβαίωση ότι δε θα διαρρεύσει σε κανέναν η πληροφορία αυτή. 

Το ηθικό δίληµµα που τίθεται στο Γενικό Ιατρό είναι κατά πόσο θα πρέπει σεβόµενος 

το ιατρικό απόρρητο να τηρήσει εχέµυθη στάση προς τους γονείς, αποκρύπτοντας την 

πληροφορία που του παρείχε η 16χρονη. Τα θεµέλια πάνω στα οποία έχει δοµηθεί η 

διατήρηση του απορρήτου στην περίπτωση αυτή δεν είναι στέρεα, καθώς δεν είναι 

βέβαιο το κατά πόσο η Γ. δύναται στην ηλικία των 16 ετών να λάβει αυτόνοµες 

αποφάσεις. Σε περιπτώσεις όπου εγείρονται ερωτήµατα όσον αφορά στην ικανότητα 

του ατόµου να λαµβάνει αυτόνοµες αποφάσεις, όπως για παράδειγµα οι ψυχιατρικές 

νόσοι, η κατάχρηση αλκοόλ και φαρµάκων και η νοητική υστέρηση, το ιατρικό 

απόρρητο φαίνεται ηθικά επιτρεπτό να αίρεται. Στην περίπτωση της 16χρονης η άρση 

του απορρήτου θα µπορούσε να θεωρηθεί από το Γενικό Οικογενειακό Ιατρό ότι θα 

ήταν προς όφελός της, αφού θα απέτρεπε το ενδεχόµενο µιας ανεπιθύµητης 

εγκυµοσύνης. Ο ιατρός σκεπτόµενος τους κινδύνους που ενέχει η απόφαση της 

ανήλικης κοπέλας είναι πιθανό να κλίνει προς τη µη τήρηση του απορρήτου. Θα 

µπορούσε να ενηµερώσει µεν τη µητέρα, αλλά να της ζητήσει να µη µαθευτεί αυτό, 

ώστε να µη χαθεί η σχέση εµπιστοσύνης του ιδίου µε τη 16χρονη. Εν συνεχεία να 

προτρέψει τη µητέρα να νουθετήσει την κόρη της προσπαθώντας εµµέσως να της 

περάσει το µήνυµα ότι η ερωτική συνεύρεση σε αυτή την ηλικία δεν είναι η πιο ορθή 

κίνηση για ένα παιδί. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή παραβιάζεται το ιατρικό 

απόρρητο, το οποίο η 16χρονη είχε επικαλεστεί, ωστόσο ίσως αυτό να είναι ηθικά 

αποδεκτό, δεδοµένου του ότι είναι ανήλικη και η απόφαση της ίσως αποδειχθεί 

µελλοντικά λανθασµένη. Αντιθέτως, στην περίπτωση που ο ιατρός τηρήσει το ιατρικό 

απόρρητο ενδέχεται να εκθέσει την 16χρονη στον κίνδυνο µιας ανεπιθύµητης 
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εγκυµοσύνης ή ακόµα και κάποιου αφροδισίου νοσήµατος. Και πάλι το δίληµµα είναι 

µεγάλο, ωστόσο η άρση του απορρήτου στην περίπτωση αυτή είναι πιο πιθανή λόγω 

της ιδιαιτερότητας της ηλικίας και της τρόπον τινά αδυναµίας για λήψη ορθών και 

αυτόνοµων αποφάσεων σε αυτή την ηλικία. 

 

  

3.3. Το δικαίωµα στην υγεία και η κατανοµή των υγειονοµικών πόρων 

 

Το δικαίωµα στην υγεία έχει αποτελέσει συστατικό ικανοποιητικής διαβίωσης και 

επαρκούς ευηµερίας. Ιστορικά, η προστασία της δηµόσιας υγείας συνοδεύτηκε συχνά 

από νοµοθετικές ρυθµίσεις. Θεωρείται µάλιστα ότι το δίκαιο της υγείας συνιστά µια 

από τις πρωταρχικές µορφές δικαίου. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ιατρική 

φροντίδα για τη σωµατική υγεία, την ψυχική υγεία και την πρόληψη, και ακόµα τη 

διατροφή, την υγιεινή και την προστασία από τη ρύπανση του νερού και του αέρα. 

Πρόσφατα περιέλαβε την προστασία της υγείας κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, µε σκοπό την αποφυγή χρόνιων βλαβών και νοσηµάτων ως 

αποτέλεσµα ανθυγιεινών και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας. Η Παγκόσµια 

∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα δικαιώµατα ορίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα σε 

ένα ορισµένο επίπεδο υγείας και ευηµερίας για τον εαυτό του και την οικογένειά του, 

το οποίο περιλαµβάνει την τροφή, την ένδυση, την κατοικία και την ιατρική 

φροντίδα
80. 

Εκτός από τη γενική αυτή θεώρηση του δικαιώµατος στην υγεία, τα τελευταία χρόνια 

γίνεται λόγος για τα ελάχιστα δικαιώµατα που σχετίζονται µε την υγεία (minimum 

health-related rights) 81 ή το δικαίωµα στη βασική ιατρική φροντίδα (the right to basic 

health care), που έχει να κάνει µε τους εµβολιασµούς, τη θεραπεία λοιµωδών 

νοσηµάτων και την παροχή γηριατρικής φροντίδας.  

 

                                                           

80
 “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and 

of his family, including food, clothing, housing and medical care”. Bλ. Universal Declaration for Human 

Rights, άρθρο 25 παρ 1,  United Nations 1948. 

81
Βλ. Τodrys and Amon 2009, 5: 17. 



 51

3.3.1. Η διαχείριση και η κατανοµή των πόρων στην ΠΦΥ  

Η κατανοµή των πόρων αναφέρεται στη διανοµή αγαθών και υπηρεσιών σε 

ανθρώπους και στην παροχή προγραµµάτων υγείας προς αυτούς82. Η κατανοµή 

(allocation) περιορισµένων πόρων αποκαλείται και «επιµερισµός» («rationing»). O 

«επιµερισµός» µπορεί να έχει την ευρεία έννοια του «διανέµω» οποιοδήποτε είδος 

περιορισµένου πόρου µε οποιοδήποτε µηχανισµό κατανοµής, όπως η αγορά, ή να 

έχει την πιο εξειδικευµένη έννοια της κατανοµής κάποιου περιορισµένου πόρου µέσω 

ενός µηχανισµού, ο οποίος προσδιορίζεται από κριτήρια και προτεραιότητες. Στην 

πρώτη περίπτωση ο «επιµερισµός» γίνεται µε «σιωπηρά», «υποδηλούµενα» µέσα,  

ενώ στη δεύτερη τα µέσα είναι σαφώς προσδιορισµένα. 

Ο αριθµός των ιατρών, η γεωγραφική περιοχή όπου ασκούν την ιατρική, η ικανότητα 

των πολιτών να πληρώσουν για προσφερόµενες υπηρεσίες υγείας και οι διάφορες 

αντιλήψεις περί ιατρικών αναγκών, όλοι αυτοί οι παράγοντες, καθώς και αρκετοί 

άλλοι, έχουν ως αποτέλεσµα την κατανοµή των ιατρικών πόρων κατά τρόπο που 

θεωρείται «σιωπηρός» και «υποδηλούµενος» και όχι τρόπος που βασίζεται σε 

συγκεκριµένα κριτήρια. 

Τα τελευταία χρόνια έχει διατυπωθεί το ερώτηµα του κατά πόσον οι ιατρικοί πόροι 

θα πρέπει να κατανέµονται µε σαφώς διατυπωµένα κριτήρια. Αυτό ακριβώς είναι και 

το βιοηθικό ερώτηµα, το οποίο διαπραγµατεύεται η πολιτική της υγείας. 

Οποιαδήποτε, όµως, πολιτική της υγείας υιοθετεί ένα τέτοιο µηχανισµό κατανοµής 

των ιατρικών πόρων, είναι σαφές ότι επηρεάζει άµεσα τον τρόπο µε τον οποίο 

ασκείται η κλινική ιατρική. Το ερώτηµα λοιπόν που µας ενδιαφέρει είναι αν οι ιατροί 

θα πρέπει να λαµβάνουν  αποφάσεις που αφορούν στην κατανοµή των ιατρικών 

πόρων επιχειρώντας να ισοσταθµίσουν τις ανάγκες του ευρύτερου  κοινωνικού 

συνόλου µε αυτές που αφορούν εξατοµικευµένες επιλογές και προτιµήσεις. 

Στα συστήµατα υγείας η κατανοµή των πόρων πραγµατοποιείται σε τρία επίπεδα:  

 

Α) Στο µακρο-επίπεδο, όπου αφορά κυρίως κυβερνητικές αποφάσεις, για το ποια 

προγράµµατα και σε τι βαθµό θα υποστηριχθούν. Οι αποφάσεις αυτές δεν 

                                                           

82
 Bλ. Rogers 2004: 112. 
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περιορίζονται αποκλειστικά στην ιατρική φροντίδα αλλά στη διανοµή αγαθών και σε 

άλλους τοµείς όπως στην παιδεία, τον πολιτισµό και τα δηµόσια έργα.  

Β) Στο µεσο-επίπεδο, όπου οι αποφάσεις κατανοµής των πόρων λαµβάνονται από τα 

ιδρύµατα, όπως για παράδειγµα από τα νοσοκοµεία στον τοµέα της ιατρικής 

φροντίδας. 

Γ) Στο µικρο-επίπεδο, το οποίο αφορά στην διαχείριση των υγειονοµικών πόρων σε 

ατοµικό επίπεδο στο χώρο της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Οι Γενικοί 

Οικογενειακοί Ιατροί έχουν την ηθική υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι οι διαθέσιµοι 

υγειονοµικοί πόροι διατίθενται δίκαια στο κοινωνικό σύνολο.  

 

Οι ανάγκες (needs) προσδιορίζονται από την αντίληψη που έχει ο ιατρός για το 

πρόβληµα του ασθενούς. Οι ιατροί έχουν την τάση να θεωρούν σοβαρά τα 

προβλήµατα που σχετίζονται µε καταστάσεις επώδυνες και απειλητικές για τη ζωή. 

Οι προτιµήσεις (wants) προσδιορίζονται από τους ασθενείς και περιλαµβάνουν 

επιθυµίες για θεραπείες που πιστεύουν ότι θα τους κάνουν να νιώσουν καλύτερα. Η 

διάκριση µεταξύ των αναγκών και των προτιµήσεων δεν είναι τόσο εύκολη για τον 

ιατρό, όσο πιθανώς ακούγεται. Οι ασθενείς µπορεί να ποικίλουν, όσον αφορά στο 

πώς παρουσιάζουν το πρόβληµα τους, έτσι ώστε αυτό να παρουσιάζεται σαν ανάγκη 

τη στιγµή που αποτελεί µόνο µια προτίµηση ή το αντίστροφο. 

Εάν δεχτούµε ότι η διανοµή των πόρων θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις ανάγκες και 

να την αρνηθούµε σε αυτούς µε τις προτιµήσεις, εγείρεται το ζήτηµα σχετικά µε το 

πώς θα πρέπει να µετρήσουµε την ανάγκες που είναι µεταξύ τους ανταγωνίσιµες. Η 

ανάγκη της υγείας µπορεί να είναι άµεση και να σχετίζεται µε µια απειλητική για τη 

ζωή κατάσταση, στην οποία έχει προτεραιότητα η θεραπευτική παρέµβαση. Σε αυτή 

την προσέγγιση ανάλογα µε τις ανάγκες υγείας µπορεί να συµπεριληφθούν οι άµεσες 

απειλές για την υγεία, αλλά ο προσδιορισµός και η ποσοτικοποίηση µπορεί να είναι 

δύσκολο να πραγµατοποιηθούν. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να ορίσουµε την ανάγκη όσον αφορά στην 

ικανότητα ωφελιµότητας της θεραπείας. Η ωφέλεια µπορεί να µετρηθεί ως κέρδος 

υγείας ανάλογα µε τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα.  
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Πως θα πρέπει να κατανέµονται οι πόροι στην Πρωτοβάθµια Φροντίδας Υγείας; 

Ανταγωνιστικές απαιτήσεις για την παροχή της ιατρικής φροντίδας 

Στην καθηµερινή ιατρική πρακτική οι ιατροί αντιµετωπίζουν συχνά καταστάσεις 

όπου οι απαιτήσεις ενός ασθενούς για κάποιες ιατρικές υπηρεσίες υπερισχύουν των 

απαιτήσεων κάποιου άλλου για τις ίδιες υπηρεσίες. Και αυτό συµβαίνει διότι το 

υφιστάµενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η υπάρχουσα τεχνολογική υποδοµή 

ή οι διαθέσιµες κλίνες δεν επαρκούν για την ικανοποίηση  των αναγκών και των δυο 

ασθενών. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να ισχύσουν οι κανόνες του 

triage.  

Στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας οι υγειονοµικοί πόροι αφορούν στο διαθέσιµο 

χρόνο που θα διατεθεί από τον ιατρό σε κάθε ασθενή, στις διαγνωστικές εξετάσεις 

που θα ζητηθούν και στη συνταγογράφηση φαρµακευτικών σκευασµάτων. Η 

αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε κάποιους ασθενείς στην ΠΦΥ και η µείωση της 

διάρκεια της επίσκεψης σε άλλους µπορεί να αποτελέσει µια ιδιαίτερη πηγή άγχους 

για το Γενικό Οικογενειακό Ιατρό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που 

ακολουθεί.  

 

Κλινική Περίπτωση 

Ο ∆ρ. Σ. τσεκάροντας τη λίστα µε τα ραντεβού των ασθενών του διαπιστώνει ότι 

πρόκειται να τον επισκεφθεί σήµερα ο κ. Κ., ένας απαιτητικός και δύσκολος ασθενής 

µε πολλαπλή συµπτωµατολογία (σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου, αρθραλγίες, 

καταβολή, κεφαλαλγία). Ο κ. Κ. έχει συχνά υποψίες ότι ο ∆ρ. Σ. του αποκρύπτει την 

πλήρη αλήθεια και για αυτό το λόγο δεν αποχωρεί από τον ιατρείο εάν δεν του 

εξηγήσει πολλές φορές και µε κάθε λεπτοµέρεια όλα τα ζητήµατα. Το γεγονός αυτό 

κάνει το ∆ρ. Σ. να σκεφτεί ότι δεν πράττει δίκαια για τους επόµενους ασθενείς του, 

τους οποίους θα καθυστερήσει από το προβλεπόµενο ραντεβού τουλάχιστον µία ώρα. 

 

Στην περίπτωση αυτή ανακύπτει ένα ηθικό δίληµµα για το Γενικό Ιατρό: πρέπει να 

αφιερώσει το ζητούµενο από τον ασθενή του χρόνο, αφαιρώντας τον παράλληλα από 

τους επόµενους ασθενείς ή να µην υποκύψει στις απαιτήσεις αυτού και να 

λειτουργήσει δίκαια προς όλους; Στο σηµείο αυτό τίθεται το ζήτηµα της έννοιας της 

δικαιοσύνης. Η αρχή της δικαιοσύνης αφορά κυρίως στην κατανοµή των αγαθών και 
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των υπηρεσιών προς τους ανθρώπους. Η συγκριτική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι το 

µερίδιο που αναλογεί σε ένα άτοµο εξαρτάται από το µερίδιο που αναλογεί σε άλλα 

άτοµα και έχει να κάνει µε την εξισορρόπηση των απαιτήσεων των διαφόρων µερών. 

Η διανοµή του αγαθού της υγείας µπορεί να γίνει µε βάση το ίσο µερίδιο και τις 

υφιστάµενες ανάγκες του κάθε ασθενούς. Από την άλλη, η µη συγκριτική δικαιοσύνη 

πραγµατοποιεί τη διανοµή των αγαθών µε κριτήρια ανεξάρτητα από τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των ατόµων. Στην περίπτωση αυτή, τα κριτήρια είναι αριθµητικά και η 

αναλογία καθορίζεται από τη νοµική θεώρηση ότι όλοι είναι ίσοι στη διανοµή του 

αγαθού- εν προκειµένω της υγείας- έως αποδείξεως του εναντίου, δηλαδή η διανοµή 

γίνεται µε βάση τη θεώρηση και όχι µε βάση την ανάγκη. Εναπόκειται λοιπόν στον 

ίδιο τον ιατρό η απόφαση για το ποια τακτική θα ακολουθήσει και ποιες αρχές θα 

εφαρµόσει, ώστε να ικανοποιήσει όλους τους ασθενείς του. 

 

 

3.3.2. «Θυρωρός» στο σύστηµα υγείας 

Σε πολλά συστήµατα υγείας ο ιατρός της ΠΦΥ αποτελεί το φίλτρο, τον «θυρωρό» 

(«gatekeeper»), που επιτρέπει την πρόσβαση στη ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας. Στα συστήµατα αυτά υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα τόσο για 

τους ιατρούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας όσο και για τους 

ασθενείς. Τα βιοηθικά προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη σύγκρουση 

συµφερόντων και καθηκόντων που δηµιουργούνται στους «gatekeepers» είναι 

προφανή. 

Οι ιατροί της ΠΦΥ έχουν ηθική ευθύνη, ώστε οι αποφάσεις που θα λάβουν σχετικά 

µε την παραποµπή των ασθενών τους να οδηγούν σε µια ισότιµη κατανοµή των 

διαθέσιµων εµπλεκόµενων πόρων. Ο κανόνας των ίσων ευκαιριών υποδηλώνει ότι 

όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να θεραπεύονται ισότιµα και να παραπέµπονται 

κατάλληλα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο ή το µορφωτικό επίπεδο. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα άνισης κατανοµής των πόρων από τους ιατρούς της 

ΠΦΥ που έχει αναφερθεί, είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες µε στεφανιαία νόσο 

παραπέµπονται πιο σπάνια από ότι οι άνδρες για διερεύνηση και αξιολόγηση για 

πιθανή αορτο-στεφανιαία παράκαµψη (Giles et al). Τέτοιου είδους αποφάσεις 

πιθανόν βασίζονται σε µια λανθασµένη αντίληψη ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να επωφεληθούν από τέτοιου είδους παρεµβάσεις ή υποδηλώνουν 
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υποσυνείδητα µια τάση ή πεποίθηση ότι οι γυναίκες αξίζουν λιγότερο την 

κατανάλωση των υγειονοµικών πόρων (Bradley). 

Ο ρόλος που κατέχουν οι Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί σε κάποιες χώρες ως 

«θυρωροί» («gatekeepers») του συστήµατος υγείας83 τους επιτρέπει να ελέγχουν την 

πρόσβαση στη ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει την ιδιαίτερη ευθύνη των Γενικών Ιατρών στο να εξασφαλίζουν την ορθή 

κατανοµή των πόρων όσον αφορά σε αποφάσεις παραποµπής των ασθενών τους. Οι 

ασθενείς θα πρέπει να θεραπεύονται ισότιµα και να παραπέµπονται µε τον 

καταλληλότερο τρόπο84. Αυτό σηµαίνει ότι ο ιατρός της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας οφείλει να αποτρέψει την πρόσβαση στη ∆ευτεροβάθµια περίθαλψη, όταν δεν 

τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα της παραποµπής αυτής. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα ασθενών που απαιτούν την έγκριση υψηλού κόστους εργαστηριακών 

εξετάσεων, ενώ η κατάσταση τους δεν τις δικαιολογεί (τέτοια περίπτωση είναι η 

διενέργεια Μαγνητικής Τοµογραφίας Εγκεφάλου -µιας πολύ ακριβής εργαστηριακής 

δοκιµασίας µε περιορισµένη διαθεσιµότητα- σε ένα απλό επεισόδιο κεφαλαλγίας, 

οσφυαλγίας κλπ). Η ακατάλληλη χρήση των διαθέσιµων πόρων από έναν ιατρό 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας θα έχει βλαπτικές συνέπειες στη διαθεσιµότητα των 

πόρων τόσο για τους δικούς του ασθενείς όσο και για τους ασθενείς άλλων ιατρών85. 

Από την άλλη, η άρνηση του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού σε περιπτώσεις 

«απαιτητικών ασθενών» δύναται να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στη 

µεταξύ τους σχέση. 

Οι παράλληλοι ρόλοι που έχει σε κάποιες χώρες (Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία) ο 

ιατρός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ως ατοµικός θεραπευτής και «θυρωρός» 

(«gatekeeper») του συστήµατος υγείας µπορεί να δηµιουργήσουν πρόβληµα στη 

λήψη απόφασης, ιδιαίτερα όταν το καθήκον λειτουργίας του ως συνηγόρου του 

ασθενούς συγκρούεται µε το καθήκον της ορθής διαχείρισης των πόρων που 

διατίθενται.86. Από αυτή τη σκοπιά οι αποφάσεις που αφορούν σε ζητήµατα 

                                                           

83
 Βλ. Willems 2001. 

84
 Βλ. Smith and Morrissy 1994.  

85
 Βλ. Royal College of General Practitioners 2002: 12. 

86
Βλ. Oxford Textbook of Primary Care 2005: 591. 
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υγειονοµικών παροχών λαµβάνουν ηθικές προεκτάσεις ως προς την εφαρµογή της 

έννοιας της δικαιοσύνης, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παροχή Πρωτοβάθµιας 

φροντίδας προς τον ασθενή δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. 

Ανάλογες αναφορές κάναµε στην προηγούµενη ενότητα µε την παρουσίαση µιας 

κλινικής περίπτωσης που εγείρει ηθικά διλήµµατα ως προς την εφαρµογή της 

δικαιοσύνης από το Γενικό Ιατρό. 

 

Η δυσκολία για επίτευξη ισορροπίας σε αυτά τα ζητήµατα στην ΠΦΥ φαίνεται να 

καθιστά αναγκαία από τους Γενικούς Οικογενειακούς Ιατρούς την επαρκή κατανόηση 

των φιλοσοφικών θεµελίων των ηθικών ζητηµάτων. Ο ρόλος του «gatekeeper» είναι 

ένας δυσάρεστος ρόλος για τους ιατρούς και κάποιοι θα µπορούσαν να 

επιχειρηµατολογήσουν ότι δεν είναι ο πιο κατάλληλος ρόλος που θα µπορούσαν να 

διαδραµατίσουν, αφού δηµιουργεί µια σύγκρουση ανάµεσα στα καθήκοντα τους 

απέναντι στον ασθενή και στις ανάγκες της κοινωνίας. 

 

 

3.4. Ηθικά ζητήµατα στην ΠΦΥ που σχετίζονται µε παρεµβάσεις πρόληψης 

 

Ανάµεσα στις παρεµβάσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην ΠΦΥ 

συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων και τα προγράµµατα εµβολιαστικής κάλυψης 

του πληθυσµού. Η επινόηση της χρήσης των εµβολίων για την προφύλαξη από τις 

λοιµώδεις ασθένειες οφείλεται στην παρατήρηση ότι όσοι νόσησαν από µία 

λοιµώδη ασθένεια, µετά την ίαση τους εµφανίζουν ανοσία έναντι της νόσου από 

την οποία προσεβλήθησαν. Το 1796 ο Τζένερ εφάρµοσε για πρώτη φορά 

συστηµατικά τον δαµαλισµό. Φαίνεται ότι οι θεµελιώδεις αρχές του εµβολιασµού 

ανάγονται στην κλασσική αρχαιότητα. Πρωτόγονος εµβολιασµός (µε κεντρί 

µελισσών, για παράδειγµα, σε περιπτώσεις ρευµατισµών) εφαρµοζόταν 

συστηµατικά στις περίφηµες σχολές της Κυρήνης, της Ρόδου, του Κρότωνα, της 

Κνίδου και της Κω, αλλά και σε πολλά ασκληπιεία από τους Πυθαγόρειους.  

 

Ο άνθρωπος αγνοούσε την ύπαρξη των µικροβίων ως το 1857, οπότε ο Λουί 

Παστέρ ανακοίνωσε την ύπαρξή τους. Ο ίδιος µε πειράµατα που έκανε, ανακάλυψε 

την αρχή του προληπτικού εµβολιασµού: ότι οι οργανισµοί µένουν απρόσβλητοι 

στις µολυσµατικές ασθένειες αν εµβολιαστούν µε εξασθενηµένες καλλιέργειες των 
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µικροβίων που τις προκαλούν. Έκτοτε µία επανάσταση στην επιστήµη και την 

Ιατρική ξεκίνησε. Χάρη στα προγράµµατα αυτά σηµαντικά λοιµώδη νοσήµατα, 

όπως η ευλογιά, έχουν εξαλειφθεί, ενώ έχει µειωθεί σηµαντικά η επίπτωση 

νοσηµάτων, όπως η πολιοµυελίτιδα, που σχετίζονται µε µεγάλη νοσηρότητα και 

θνησιµότητα. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που είναι ταυτόχρονα σύγχρονο και 

διαχρονικό και σχετίζεται µε το Γενικό Ιατρό, καθώς αυτός είναι ο επαγγελµατίας 

υγείας που καλείται να προωθήσει τον εµβολιασµό ενός συνόλου ατόµων σε 

περιπτώσεις εξάρσεων επιδηµιών. Τα άτοµα αυτά µαζί µε τις οικογένειές τους -

καθότι µιλάµε για οικογενειακό ιατρό- συµβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, 

στον οποίο έγκειται η προτροπή ή αποτροπή για ένα µαζικό εµβολιασµό.  

Με βάση παλαιότερα παραδείγµατα, όπως οι ιοί Cocxakie και Saars, αλλά και πιο 

πρόσφατα γεγονότα, όπως η έξαρση του ιού της γρίπης Η1Ν1, παρατηρήσαµε µία 

«φρενίτιδα» του πληθυσµού, όπου ο καθένας ρωτούσε εναγωνίως τον προσωπικό του 

ιατρό αν έπρεπε να εµβολιαστεί τόσο ο ίδιος όσο και τα µέλη της οικογένειάς του. 

Μάλιστα ο Γενικός Ιατρός πέρα από τη συµβουλευτική του ιδιότητα υπήρξε και ο 

καθ’ ύλην αρµόδιος για την πραγµατοποίηση του εµβολιασµού, όπως και του 

εκάστοτε εµβολιασµού. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τον εµβολιασµό αφορούν τόσο τα ίδια τα άτοµα όσο 

και το σύνολο του πληθυσµού, καθώς µέσω του µαζικού εµβολιασµού επιτυγχάνεται 

η οµαδική ανοσία. Αυτό σηµαίνει προστασία όχι µόνο για αυτούς που θα 

εµβολιαστούν αλλά και για αυτούς που δεν εµβολιάστηκαν. Το δίληµµα που 

εγείρεται µε την παθητική ανοσοποίηση είναι ότι µε το να επιτρέπεται στα άτοµα να 

επιλέξουν να µην εµβολιάζονται µπορεί να υποστούν βλάβη αυτοί που έχουν 

εµβολιαστεί. Αυτό συµβαίνει διότι, εάν επιλέξει η πλειονότητα ενός πληθυσµού να 

µην εµβολιαστεί, χάνεται η ισχύς της οµαδικής ανοσίας, οδηγώντας σε εξάρσεις 

επιδηµιών που µπορεί να επηρεάσουν και αυτούς που εµβολιάστηκαν (είναι γνωστό 

ότι τα εµβόλια δεν έχουν επιτυχία 100%). 

Από την άλλη, τα επιχειρήµατα κατά του υποχρεωτικού χαρακτήρα του µαζικού 

εµβολιασµού του πληθυσµού ξεκινούν από την θέση ότι κάθε άτοµο έχει δικαίωµα να 

λαµβάνει τις δικές του αποφάσεις για τη ζωή του. Εδώ έγκειται η ιδέα του σεβασµού 

της αυτονοµίας του ατόµου. Η αυτονοµία µπορεί να οριστεί ως η ικανότητα του 

ανθρώπου να σκέπτεται, να αποφασίζει και να πράττει µε τέτοιο τρόπο, ώστε η 

σκέψη και η πράξη του να είναι ελεύθερες, ανεξάρτητες, χωρίς δεσµεύσεις ή εµπόδια 

(Gilon, 1985). Για τον Kant η αυτονοµία ορίζεται ως η ανεξάρτητη ικανότητα δράσης 
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µε βάση την αποτελεσµατική σκέψη, οδηγηµένη πάντα από ορθολογισµό και ποτέ 

από συναισθήµατα, καταναγκασµό ή καθοδήγηση από τρίτους. Kαι φυσικά ο Γενικός 

ιατρός διχάζεται για το ποια τακτική να ακολουθήσει, όσον αφορά τη συµβουλευτική 

υπέρ ή κατά ενός εµβολιασµού.  

 

 

3.5. Ηθικά ζητήµατα στην ΠΦΥ που σχετίζονται µε την αρχή της ζωής 

 

Τα ηθικά διλήµµατα που σχετίζονται µε την αρχή της ζωής εγείρονται από ζητήµατα, 

όπως οι τεχνικές υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, η άµβλωση, η διενέργεια 

προγεννητικού ελέγχου και η εν γένει φροντίδα της γυναίκας κατά την κύηση και τον 

τοκετό. Αυτές οι καταστάσεις σχετίζονται έµµεσα µονάχα µε την Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας, καθώς οι Γενικοί ιατροί δεν είναι αυτοί που πραγµατοποιούν άµεσα 

τις παραπάνω πράξεις. Εντούτοις, συχνά εµπλέκονται σε αυτές ως το σηµείο της 

πρώτης επαφής µε την ασθενή στο σύστηµα υγείας. Τα ζητήµατα που έχουν να 

κάνουν µε την άµβλωση και τις τεχνικές υποβοηθούµενης αναπαραγωγής εγείρουν 

µια σειρά σηµαντικών ηθικών διληµµάτων. Για παράδειγµα, η συλλογιστική της 

πράξης της άµβλωσης είναι συνεπειοκρατική: µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο για να 

αποφευχθούν σοβαρές βλάβες που ακολουθούν από τη συνέχιση της κύησης. Με 

αυτό τον τρόπο η άµβλωση λαµβάνει ηθικές προεκτάσεις.  

Τα διλήµµατα, όµως, αυτά αρχικά απασχολούν τον ιατρό που θα έρθει πρώτος σε 

επαφή µε την ασθενή, θα συζητήσει µαζί της και ακολούθως θα την παραπέµψει στον 

αντίστοιχο ειδικό. Αυτός δεν είναι άλλος από το Γενικό Οικογενειακό ιατρό. Ο 

Γενικός ιατρός αναλαµβάνει την ευθύνη να συζητήσει µε την ασθενή του τις επιλογές 

που υπάρχουν και να την παραπέµψει στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Με βάση την 

επιθυµία της ασθενούς για άµβλωση, για διενέργεια προγεννητικού ελέγχου ή 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής προκύπτουν τα ηθικά διλήµµατα που καλείται να 

αντιµετωπίσει ο ιατρός που θα την αναλάβει. Επειδή, όµως, όπως προαναφέρθηκε, 

αυτά δεν αφορούν άµεσα τον Γενικό Ιατρό, όσον αφορά στην εφαρµογή της 

διαδικασίας, παρά µόνο έµµεσα, όσον αφορά στη συµβουλευτική της ασθενούς, δεν 

θα τα πραγµατευθούµε διεξοδικά στην παρούσα εργασία. 
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3.6. Αποκάλυψη της αλήθειας στον ασθενή στην ΠΦΥ 

 

Στην καθηµερινή κλινική πρακτική το να πει ο ιατρός την αλήθεια στον ασθενή 

σηµαίνει δύο πράγµατα: πρώτον, µετάδοση της ιατρικής πληροφορίας σε ασθενείς 

ικανούς να λάβουν αποφάσεις για την υγεία τους και δεύτερον, απλή παροχή 

πληροφοριών για την κατάσταση τους (Hebert et al. 1997). Η αποκάλυψη της 

αλήθειας συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ του ιατρού και 

του ασθενούς, η οποία είναι βασική στην ιατρική πρακτική (Cassel, 1996). Η µη 

αποκάλυψη της αλήθειας µπορεί να βλάψει τον ασθενή, καθώς ασθενείς που δεν είναι 

ενηµερωµένοι είναι δυνατό να µην ακολουθήσουν τις ιατρικές οδηγίες µε τη δέουσα 

προσοχή και να λάβουν λανθασµένες αποφάσεις για την πορεία της υγείας τους. Η 

αληθής πληροφόρηση έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συµµόρφωση των ασθενών και  

µειώνει τα συµπτώµατα πόνου.  

Η ανάγκη του να λέγεται η αλήθεια στον ασθενή αναδύθηκε κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριάντα ετών και αντικατέστησε σταδιακά την παραδοσιακή 

πατερναλιστική αντίληψη ότι «ο ιατρός γνωρίζει καλύτερα» (Higgs, 2005)87. 

Σύµφωνα µε την Surbone, «η αλήθεια δεν είναι απλώς το αντίθετο του ψεύδους αλλά 

µια αµφίδροµη διάδραση στη σχέση ιατρού-ασθενούς»88.  

Όπως έχει επανειληµµένα αναφερθεί στην εργασία αυτή, ο Γενικός ιατρός είναι το 

πρώτο σηµείο επαφής του ασθενούς µε το σύστηµα υγείας, ο «θυρωρός». Το θέµα 

της απόκρυψης ή µη της αλήθειας από έναν ασθενή που προσέρχεται στο Γενικό 

Οικογενειακό ιατρό µε συµπτωµατολογία που πιθανότατα υποδηλώνει, για 

παράδειγµα, καρκίνο,  αποτελεί στη βαθύτερη ουσία του ένα ηθικό πρόβληµα. Οι 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ιατροί της ΠΦΥ στο να χειριστούν στην πράξη 

αυτό το ζήτηµα εγείρει ένα ουσιαστικό ηθικό προβληµατισµό, που αναδεικνύει 

επιχειρήµατα υπέρ της µιας ή της άλλης τακτικής βασισµένα αναπόφευκτα σε αρχές 

που είναι θεµελιώδεις για τη Βιοηθική. 

Στην πραγµάτευση του θέµατος εµπλέκονται σχεδόν όλες οι αρχές της Βιοηθικής. Ο 

προβληµατισµός είναι ότι, ενώ ο σεβασµός σε κάθε αρχή ξεχωριστά φαίνεται 

εύλογος, στην πράξη, όταν πρέπει να γίνει εφαρµογή της για να λυθεί ένα βιοηθικό 
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πρόβληµα, τίθεται το ζήτηµα τόσο της ερµηνείας και της εφαρµογής των αρχών, όσο 

και της ιεράρχησής τους. Τα περισσότερα και πιο ισχυρά επιχειρήµατα υπέρ της 

αποκάλυψης της πλήρους αλήθειας σε έναν ασθενή µε υποψία καρκίνου, βασίζονται 

στο σεβασµό της αυτονοµίας του προσώπου. Αντλώντας την έννοια της αυτονοµίας 

από τον Καντ, όπου ο ασθενής «πρέπει να αντιµετωπίζεται ως σκοπός και όχι ως 

µέσον», η υποχρέωση του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού στην αλήθεια µοιάζει 

απόλυτη
89. Όµως, ακόµα και αν στηριχθούµε στην αποτίµηση των αποτελεσµάτων 

της αποκάλυψης της αλήθειας, που αφορούν κυρίως στη διατήρηση της σχέσης 

εµπιστοσύνης µεταξύ ιατρού και ασθενούς, το ορθότερο κλίνει προς την αλήθεια.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι µια πράξη 

αυτόνοµη είναι: α) να είναι εκούσια, β) να προηγείται κατανόηση σε θέµατα σχετικά 

µε την απόφαση, και γ) να είναι ανεπηρέαστη. Οι προϋποθέσεις αυτές, όµως, δεν 

είναι πρακτικά εφικτό να υπάρξουν στην απόλυτη µορφή τους. Τελευταία, έχει 

επικρατήσει η αντίληψη ότι ο ασθενής πρέπει να ενηµερώνεται µε τόσες πληροφορίες 

όσες θα του είναι απαραίτητες για να λάβει µια λογική απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, µια 

απόφαση που ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να γίνεται αποδεκτή, 

ακόµα κι εάν είναι αντίθετη µε την επιστηµονική γνώση. Οι υποστηρικτές της 

αποκάλυψης της αλήθειας θεωρούν ότι η συναίνεση κάποιου ασθενή στο να 

υποβληθεί σε εξετάσεις και να πάρει θεραπεία είναι αδύνατον να είναι ενήµερη, εάν ο 

ίδιος δε γνωρίζει το ακριβές πρόβληµα που έχει. Πώς µπορεί, λοιπόν, να αποφασίσει 

για θεραπείες ή άλλους χειρισµούς που αφορούν στο νόσηµά του, εάν δεν ξέρει τι 

έχει; Έτσι, ακόµα κι εάν ο ασθενής που δε γνωρίζει από τι µπορεί να πάσχει, 

συναινέσει στις εξετάσεις και στη θεραπεία, η απόφαση λαµβάνεται από το Γενικό 

Οικογενειακό Ιατρό και το συγγενικό περιβάλλον του ασθενούς, ενώ ο ίδιος 

στηρίζεται σε µια παραπλανητική διάγνωση. 

Οι υποστηρικτές της τακτικής της απόκρυψης της αλήθειας από τον ασθενή θεωρούν 

ότι πρόκειται για µια πατερναλιστική τακτική, η οποία, όµως, είναι δικαιολογηµένη, 

όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Τα επιχειρήµατα που 

χρησιµοποιούνται βασίζονται στην αρχή της «ωφέλειας» και του «µη βλάπτειν». Η 

αρχή της µη βλάβης βασίζεται στο να µην κάνεις κακό και στην προκειµένη 

περίπτωση ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός αποκρύπτει την αλήθεια από τον ασθενή 
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πιστεύοντας ότι επειδή στο παρελθόν ο ασθενής αυτός είχε κατάθλιψη, αυτή θα του 

κάνει κακό και θα του προκαλέσει ενδεχόµενο φόβο και αυτοκτονική διάθεση. Με 

τον ίδιο τρόπο, µε βάση την αρχή της ωφέλειας, ο Γενικός Ιατρός αποκρύπτει την 

αλήθεια, διότι γνωρίζοντας τον ευάλωτο χαρακτήρα του ασθενούς πιστεύει ότι η 

απόκρυψη θα κάνει καλό στην πρόοδο της ασθένειάς του και θα του διατηρήσει την 

ελπίδα. 

Επίσης, υποστηρίζεται ότι υπάρχει σχετική και όχι απόλυτη αλήθεια κι επιπλέον η 

πλήρης κατανόηση από κάποιον για εξειδικευµένα θέµατα είναι ανέφικτη. Οι 

υποστηρικτές της αλήθειας συµφωνούν ότι οι άνθρωποι παίρνουν πολύ σηµαντικές 

αποφάσεις χωρίς να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις. Για παράδειγµα, εµπιστεύονται 

έναν δικηγόρο που θα τους προτείνει µια συγκεκριµένη υπερασπιστική τακτική, 

χωρίς να έχουν εντρυφήσει στη νοµική επιστήµη90. Κάποιοι βέβαια θα έλεγαν ότι δεν 

είναι το ίδιο, γιατί οι αποφάσεις για την υγεία είναι πολύ σηµαντικές.  

Κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών εξετάσεων, η αλήθεια για τη νόσο 

αποκαλύπτεται σταδιακά και µε διάφορο βαθµό βεβαιότητας. Η εικόνα του ασθενούς 

συγκρίνεται και συσχετίζεται µε προηγούµενα δεδοµένα, που προέρχονται από 

στατιστικές, κλινικές µελέτες και αποδεκτές τεχνικές. Επιπλέον, παίζει ρόλο το ποιες 

κλινικές µελέτες θα εµπιστευθεί ο ιατρός, τι είδους κλινική εµπειρία έχει, ποιες 

θεραπευτικές µεθόδους θεωρεί πιο αποτελεσµατικές, γενικώς δηλαδή η κρίση του 

είναι υποκειµενική. Ένα άλλο επιχείρηµα που δε θεωρεί απαραίτητη την ενηµέρωση 

σαν πρώτο βήµα στη συναίνεση αποτελεί το επιχείρηµα του «συµβολαίου». Σύµφωνα 

µε αυτό η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι «συµβολαιική». Σύµφωνα µε αυτήν, ο 

ασθενής εξουσιοδοτεί τον ιατρό να κάνει το καλύτερο γι’ αυτόν µε όποιο τρόπο 

θεωρεί αυτός αναγκαίο. Κατά συνέπεια, ο ιατρός αποκρύπτοντας πληροφορίες από 

τον ασθενή, δρα σύµφωνα µε το συµβόλαιο προς όφελός του µε βάση κάποια εκ των 

προτέρων συναίνεση. Όµως, πώς θα καθοριστεί εάν ο ασθενής θέλει να µαθαίνει 

κάποιες πληροφορίες και κάποιες όχι; Τέτοιου είδους συµβόλαια στην καθηµερινή 

πρακτική δε γίνονται, αλλά η ιδέα αυτή είναι γνώριµη στη λογική της σχέσης ιατρού-

ασθενούς σε χώρες όπως η Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του 

χειρουργού που εγχειρίζει τον ασθενή για άλλο λόγο και διαπιστώνει ότι έχει ένα 

όγκο, ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί. Φαίνεται λογικό και είναι αποδεκτή τακτική στη 
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χώρα µας, ο χειρουργός να µην διακόψει την επέµβαση, να ξυπνήσει τον ασθενή, να 

τον ενηµερώσει, και να τον ξαναχειρουργήσει, αλλά να προχωρήσει στην επέµβαση, 

ενηµερώνοντάς τον εκ των υστέρων. Σε αυτήν την περίπτωση ο ιατρός δρα προς 

όφελος του ασθενούς, σύµφωνα µε τη δική του κρίση, βασισµένος σε ένα άτυπο 

συµβόλαιο να κάνει το καλύτερο κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Ίσως αυτή η 

τακτική που για εµάς είναι αυτονόητη, στην Αµερική να αποτελεί κακή πρακτική και 

εάν υπάρχουν επιπλοκές ο ιατρός να αντιµετωπίζει κυρώσεις. 
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ΚΚ ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   44 ΟΟ       

ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΓΓ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΒΒ ΙΙ ΟΟ ΗΗ ΘΘ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   

ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ∆∆ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΟΟ   

ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΡΡ ΟΟ -- ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   

  

  

Η ζωή ενός αφοσιωµένου Γενικού Οικογενειακού Ιατρού είναι γεµάτη από µοναδικές 

ευκαιρίες. Αυτό γίνεται επειδή η συνήθης ιατρική του πρακτική συχνά έχει να κάνει 

µε ζητήµατα που διαµορφώνουν τη ζωή του ασθενούς. Η σύλληψη, η γέννηση, τα 

πρώτα βήµατα, η ανάπτυξη, η αρχή του σχολείου, η ανάπτυξη της ταυτότητας του 

φύλου, ο γάµος, ο τοκετός, η αντιµετώπιση οξέων και χρόνιων ασθενειών και η 

απώλεια αγαπηµένων προσώπων συνθέτουν το φόντο της Οικογενειακής Ιατρικής. 

Αυτές είναι οι εκφάνσεις της ζωής  που φέρνουν το Οικογενειακό Ιατρό σε διαρκή 

επαφή µε τους ασθενείς του. 

 Αδιαµφισβήτητα η σχέση Γενικού Ιατρού και ασθενούς, σε αντίθεση µε οποιαδήποτε 

άλλη επαγγελµατική συνεργασία, οφείλει να πλαισιώνεται από ιδιαίτερα ξεχωριστούς 

κανόνες. Και αυτό γιατί, όπως φαίνεται, η παραπάνω σχέση αφίσταται πολύ από κάθε 

άλλη διαπροσωπική επαγγελµατική συνεργασία του τύπου «ζήτησης-παροχής 

υπηρεσιών». Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται εδώ έχουν να κάνουν µε το 

πολυτιµότατο αγαθό της υγείας. Επιπλέον, όµως, αυτή η συνεργασία εµπεριέχει κατά 

βάθος µια συναισθηµατική αλληλεπίδραση, που προϋποθέτει αµοιβαία εµπιστοσύνη 

και αλληλοκατανόηση91. Ποιοι όµως είναι οι παράγοντες που την καθορίζουν και πώς 

κατοχυρώνεται η διατήρηση της σχέσης Γενικού Οικογενειακού ιατρού και ασθενούς 

σε επίπεδα τέτοια, ώστε από τη µία να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα ιατρικής 

υπηρεσίας και από την άλλη η συναισθηµατική σχέση να διατηρείται «αλώβητη»; 

 

Η εκπαίδευση στην αναγνώριση, την ανάλυση και την επίλυση των ηθικών 

προκλήσεων στην καθηµερινή πρακτική έχει προταθεί ως θεµελιώδης τόσο στην 

προπτυχιακή όσο και µεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση92. Το θέµα της βιοηθικής 

ευαισθητοποίησης, όµως, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και στο επίπεδο της ΠΦΥ. Προς 
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αυτή την κατεύθυνση η σύγχρονη βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε 

στρατηγικές µεταπτυχιακής εκπαίδευσης των ιατρών µε σκοπό την απόκτηση 

δεξιοτήτων σε βιοηθικά ζητήµατα, όπως η ενήµερη συγκατάθεση93. Έχει διατυπωθεί 

ότι θα πρέπει να αντιµετωπίζουν τη διαδικασία της ενήµερης συγκατάθεσης σαν µια 

µέθοδο που εκπαιδεύει τους ασθενείς και τους επιτρέπει να συµµετέχουν ενεργά στην 

απόφαση και την επιλογή της θεραπείας κι όχι απλά να τη βλέπουν σαν µια 

απαραίτητη νοµοθετική προϋπόθεση για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ιατρική 

πράξη. Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός µέσα από την άσκηση της ΠΦΥ αποτελεί 

τον επαγγελµατία υγείας που οφείλει να προσεγγίζει και να αξιολογεί το κατά πόσο οι 

ασθενείς κατανοούν την πληροφορία που λαµβάνουν και είναι σε θέση να 

συγκρίνουν και να αξιολογούν τους κινδύνους και τα πιθανά οφέλη. Μέσα από τις 

επανειληµµένες επαφές µε τους ασθενείς έχει ιδιαίτερη ευθύνη να τους ενηµερώσει 

σωστά µε ένα ουδέτερο τρόπο για όλες τις εναλλακτικές λύσεις, για τα υπέρ και τα 

κατά της κάθε µιας, το σκοπό και το τελικό αποτέλεσµα, ενώ οποιαδήποτε 

αναθεώρηση του ασθενή όσον αφορά µια αρχική απόφαση που είχε λάβει θα πρέπει 

να γίνεται σεβαστή. 

Τα ηθικά ζητήµατα που ανακύπτουν µέσα από την µακροχρόνια αυτή σχέση  ιατρού-

ασθενούς στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας αναδεικνύουν την αυξηµένη ευθύνη 

και την ανάγκη για ηθική ευαισθητοποίηση των ιατρών Γενικής Ιατρικής. 

Παρέχοντας περίθαλψη καθ’ όλο τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου από την «κούνια 

στη κουνιστή πολυθρόνα»94, ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός οφείλει να προσεγγίζει 

τους ασθενείς του έχοντας επίγνωση της ευθύνης του ως προς την αντιµετώπιση των 

ηθικών προβληµάτων που ανακύπτουν. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρξει µέριµνα 

από την Πολιτεία, ώστε να γίνει η βιοηθική εκπαίδευση υποχρεωτική για τους 

επαγγελµατίες υγείας και δή τους Γενικούς Οικογενειακούς ιατρούς. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί αρχικά µε την εισαγωγή του σχετικού µαθήµατος στην προπτυχιακή 

εκπαίδευση και ακολούθως µε την υποχρεωτική παρακολούθηση µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων που θα στοχεύουν στην περαιτέρω επιµόρφωση των ιατρών. 
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Συµπεράσµατα 

Τα ξεχωριστού χαρακτήρα ηθικά διλήµµατα που συναντά µέσα από την καθηµερινή 

άσκηση ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός αναδεικνύουν την αυξηµένη ευθύνη του 

απέναντι στις απαιτήσεις της ιατρικής πρακτικής στην Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας. Προς αυτήν την κατεύθυνση η σύγχρονη βιβλιογραφία αποδίδει ιδιαίτερη 

έµφαση στην απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων από τους Γενικούς Οικογενειακούς 

Ιατρούς σχετικά µε τον τρόπο ηθικού συλλογισµού µέσα από στρατηγικές 

εκπαίδευσης. Η γεωγραφική αποµόνωση της ΠΦΥ από τις επιτροπές Βιοηθικής των 

νοσοκοµείων συνεπάγεται ότι ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός καλείται να λάβει 

µόνος του, χωρίς καµία υποστήριξη, αποφάσεις σε ηθικά διλήµµατα. Επίσης, η 

διαφοροποίηση των ηθικών ζητηµάτων στην ΠΦΥ σε σχέση µε τη ∆ευτεροβάθµια 

και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 

διαφοροποιηµένου µοντέλου βιοηθικής εκπαίδευσης των Γενικών Οικογενειακών 

Ιατρών. Τα ζητήµατα που αφορούν αποφάσεις σχετικά µε τη διανοµή των πόρων και 

των διαστάσεων που λαµβάνει η ενηµερωµένη συγκατάθεση και η τήρηση του 

ιατρικού απορρήτου στην ΠΦΥ αναδεικνύουν τη µεγάλη ευθύνη που φέρουν οι 

Γενικοί Ιατροί κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήµατος, γεγονός που απαιτεί 

υψηλού επιπέδου βιοηθική εκπαίδευση των Γενικών Οικογενειακών Ιατρών τόσο σε 

προπτυχιακό όσο και µεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει αναφερθεί ότι η πρακτική 

εκπαίδευση σε ζητήµατα ιατρικής ηθικής κατά τη διάρκεια της ειδικότητας 

αναµένεται να έχει ευνοϊκή επίδραση στην αναγνώριση και επίλυση των ηθικών 

διληµµάτων. Γίνεται, εποµένως, φανερό ότι ο Γενικός Οικογενειακός ιατρός 

χρειάζεται να εκπαιδεύεται γύρω από τα σύνθετα ηθικά ζητήµατα που 

δηµιουργούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 
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