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Πρόλογος
Το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα ανθρώπινο οικουμενικό δικαίωμα που η
εκάστοτε πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει, αξιώνοντάς το ως κοινωνικό
αγαθό, πέρα από φυλετικές, εθνικές, ίσως θρησκευτικές, ταξικές ή και σεξιστικές
διακρίσεις. Η προάσπιση αυτού του δικαιώματος μέσω της δημόσιας υγείας
παρουσιάζει δύο συνιστώσες, το δικαίωμα της ιατρικής περίθαλψης και το
δικαίωμα της συμμετοχής σε προγράμματα πρόληψης χρόνιων νοσημάτων,
παράγοντες που έχουν απώτερο σκοπό την επίτευξη ευζωίας. Εδώ ασχολούμαστε με
τις προλήψεις καρκίνων σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο υπό το πρίσμα
της ηθικής των πολιτικών της Δημόσιας Υγείας.
Ο καρκίνος αποτελεί σήμερα μια κοινωνική μάστιγα και η πρόληψή του είναι
μια επιβεβλημένη πρακτική, εφόσον παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα και
νοσηρότητα εξαιτίας αυτού, ενώ απορροφούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι που
προορίζονται στην υγεία. Η πρόληψη υλοποιείται κυρίως με παρεμβάσεις του
οργανωμένου κράτους με προγράμματα και πολιτικές της Δημόσιας Υγείας ή και
εθελοντικά μέσω ιδιωτικών φορέων με κίνητρο την Αρχή της Δικαιοσύνης και της
Αλληλεγγύης.
Οι παρεμβάσεις όμως διαμορφώνουν συχνά συνθήκες εξαναγκασμού στα
πλαίσια της πρόληψης της νόσου, επειδή μπορεί να καταπιέζουν την ανθρώπινη
αυτονομία για την ενήμερη συγκατάθεση στα προληπτικά τεστ και την υπαγόρευση
κανόνων κατάλληλης συμπεριφοράς, όσον αφορά τις στάσεις ζωής που προάγουν
την προσωπική υγεία και προστατεύουν με ασφάλεια το δημόσιο συμφέρον.
Eπίσης αναδύονται θέματα που αποκλείουν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και θέματα που σχετίζονται με την άνιση
διανομή πόρων υγείας με θύματα ξανά τους ευπαθείς ανθρώπους, εφόσον τα
αγαθά της υγείας θεωρούνται και εμπορεύσιμα αγαθά, υπακούοντας στους κανόνες
της αγοράς. Επιπρόσθετα, θίγεται συχνά το θέμα της αλληλεγγύης θεωρώντας την
ως αρχή που χαρακτηρίζει την φροντίδα λόγω ελεημοσύνης (charity care), ενώ
συχνά έχει συμφεροντολογικά ελατήρια και δεν βασίζεται στον σεβασμό της
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αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου από τους άλλους, αλλά ούτε ορμάται πολλές
φορές, ως είθισται, από ανιδιοτελή και αμιγώς ανθρωπιστικά κίνητρα.
Επιπλέον, το πρόσταγμα του νεοφιλελευθερισμού για τις πολιτικές της
δημόσιας υγείας δίνει έμφαση στη μείωση της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου, με
σκοπό τη διασφάλιση μιας άριστης υγείας μέσω της συμβουλευτικής και της
εκπαίδευσης. Παρέχεται γνώση για τις ανθυγιεινές συμπεριφορές που προκαλούν
τον καρκίνο και σχετίζονται με την ατομική ευθύνη, ενώ υπερτονίζεται η πρόληψη
στη δημόσια υγεία.
Παρατηρείται όμως η ανάπτυξη μιας διαμάχης, όσον αφορά το θέμα της
ατομικής ευθύνης για τις βλαπτικές συνήθειες που προκαλούν τον καρκίνο και την
αξίωση για την ελευθερία της επιλογής ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής, με το
κατά πόσο είναι ηθικά θεμιτό και δίκαιο να διοχετεύονται πόροι για την πρόληψη
της υγείας σε άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, που οφείλονται στον
συγκεκριμένο και απερίσκεπτο τρόπο ζωής.
Γενικότερα, η προστασία της υγείας όλων των πολιτών μέσω της πρόληψης
αποτελεί κοινωνικό αγαθό αλλά και θετικό και βασικό ατομικό δικαίωμα. Αποτελεί
αξίωση του κοινού από το κράτος, ενώ ρυθμίζεται και θεσμοθετείται μέσω της
ηθικής της δημόσιας υγείας και των αρχών της.
Οι αρχές που χαρακτηρίζουν κυρίως τη δημόσια υγεία αποτελούνται από την
Αρχή της Αλληλεγγύης, που βασίζεται στην επίγνωση ότι η κοινωνική αρωγή είναι το
αναγκαίο κόστος για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της εμπιστοσύνης, της
ειρήνης και της αρμονίας στην κοινωνίας μας. Εξαιρετικά σημαντική για την δημόσια
ηθική της υγείας είναι η Κοινωνική Δικαιοσύνη, δηλαδή η ισότιμη πρόσβαση σε
υπηρεσίες πρόληψης αλλά και η Αναδιανεμητική Δικαιοσύνη, δηλαδή η δίκαιη
διανομή περιορισμένων πόρων σε αντικρουόμενα ανθρώπινα αγαθά και
συμφέροντα διαφόρων υπηρεσιών υγείας, όπως η φροντίδα ασθενών, η πρόληψη
χρόνιων νοσημάτων και άλλες δραστηριότητες.
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Άραγε η αρχή της Δικαιοσύνης είναι σημαντικότερη ηθικά από την αρχή της
Αλληλεγγύης για την ηθική αποτίμηση των παρεμβάσεων της Δημόσιας Υγείας; Με
ποιό τρόπο μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά οι συμπληρωματικές αυτές αρχές,
για να εξυγιανθεί ηθικά το Σύστημα των Πολιτικών της Πρόληψης στη Δημόσια
Υγεία; Tα ερωτηματικά αυτά μένει να διερευνηθούν.
Άλλες συμπληρωματικές, στις παραπάνω βασικές ηθικές αρχές της
Δικαιοσύνης και της Αλληλεγγύης, αξίες, όπως η αρχή της αυτονομίας, της
ευεργεσίας, της μη βλάβης και της εμπιστευτικότητας, ενισχύουν την επίτευξη
αυτής της θεμελιώδους συλλογικής και ατομικής αξίωσης για την ικανοποίηση του
δικαιώματος στην υγεία για όλους.
Με γνώμονα αυτές τις αρχές, οι οποίες καθορίζονται από σημαντικές
φιλοσοφικές θεωρίες, όπως ο Ωφελιμισμός, η Δεοντολογία ,ο Φιλελευθερισμός, ο
Κοινοτισμός , επιτυγχάνεται η υποχρέωση και το καθήκον του κράτους να αμβλύνει
τις ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας στην υγεία και να
θεμελιώνει ηθικά τις δοκιμασίες πρόληψης. Επίσης, να προασπίζει τα ατομικά
δικαιώματα, να υπερασπίζεται τις βασικές ελευθερίες του ανθρώπου, να ωφελεί το
σύνολο, ώστε να υπάρχει ισότητα στον επιμερισμό των πόρων και των ευκαιριών,
με απώτερο σκοπό να έχουν όλοι ίσα δικαιώματα να ασκήσουν την αυτονομία τους
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, πραγματοποιώντας ,τελικά, τα σχέδια
της προσωπικής τους ζωής.
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Βιοηθικό Ερώτημα

 Είναι αρκετή η εφαρμογή της Αρχής της Δικαιοσύνης ως Ακριβοδικίας, αλλά
και δευτερευόντως των άλλων αρχών της ηθικής της Δημόσιας Υγείας, όπως
η Ατομική Ευθύνη στις Πολιτικές της Δημόσιας Υγείας, για να επιτευχθεί η
προσδοκώμενη καθολική φροντίδα της υγείας του πληθυσμού με ηθικούς
όρους, για να αμβλυνθούν οι

Κοινωνικές και Διανεμητικές Ανισότητες

σχετικές με την ισότιμη πρόσβαση σε πολιτικές πρόληψης της υγείας και την
δίκαιη και ορθολογική διανομή των περιορισμένων πόρων σε ετερόκλητες
Υπηρεσίες Υγείας αντικρουόμενων συμφερόντων και αντίθετα, κοινωνικά
αγαθά ή είναι αναγκαίες και άλλες ηθικές αξίες όπως η αρχή της
Αλληλεγγύης?
 Ποιο ρόλο έχει η αρχή της Aλληλεγγύης για την ηθική θεμελίωση της
Πρόληψης?


Mήπως η Δικαιοσύνη προάγει ηθικά και αξιακά τη Δημόσια Υγεία και τις
πολιτικές της περισσότερο από την Αλληλεγγύη?



Η Ατομική Ευθύνη μπορεί και πρέπει να αποτελεί κριτήριο δίκαιης διανομής
πόρων για την υγεία?
Η εργασία που αναπτύσσεται παρακάτω, συμπεριλαμβάνει δύο σκέλη που

αφορούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος: η πρώτη προσέγγιση
ασχολείται με το ιατρικό μέρος της πρόληψης των καρκίνων και επεξηγεί που
εντοπίζονται οι δυνητικές βλάβες και τα ηθικά διλήμματα που παράγονται στην
καθημερινότητα της πρόληψης των νοσημάτων στην δημόσια υγεία, ενώ στη
συνέχεια ξεδιπλώνονται και αναλύονται οι ηθικές φιλοσοφικές αρχές που διέπουν
τις πολιτικές της δημόσιας υγείας και οι φιλοσοφικές και πολιτικές θεωρίες που τις
θεμελιώνουν και που χρησιμεύουν ως οδηγοί για την ηθική υπόσταση της δημόσιας
υγείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

1.1 Εισαγωγή και ανασκόπηση του θέματος
O καρκίνος και η πρόληψή του θεωρείται σήμερα μια από τις πιο σημαντικές
προτεραιότητες των πολιτικών της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι
ένα συνεχώς επίκαιρο θέμα λόγω της αυξανόμενης επίπτωσης της νόσου, δηλαδή
των νέων καταγεγραμμένων περιστατικών σε όλο τον κόσμο (14 εκατομμύρια
παγκοσμίως), αποτελώντας μια σημαντική αιτία θνησιμότητας (8 εκατομμύρια
θανάτους τον χρόνο). Η αναφορά στη νόσο χαίρει τεράστιας και ευρείας κοινωνικής
αποδοχής. Ο τύπος επικεντρώνεται συχνά στη σημασία της αντιμετώπισής του, ενώ
η πολιτική ανησυχία είναι έντονη, εφόσον αφιερώνονται αστρονομικά κονδύλια για
την έρευνα και τη θεραπεία του (Cancer Globocan, 2017).
Οι φαρμακευτικές εταιρίες αντλούν μεγάλα κέρδη από τις θεραπείες του,
αλλά και από την πρόληψή του και στα πλαίσια της κοινωνίας

ο καρκίνος

νοηματοδοτείται συχνά διαφορετικά, ανάλογα με το υπόβαθρο της εκάστοτε
κοινωνίας, την ιστορική περίοδο ή τον τόπο. Ταυτίζεται με το «κακό», γίνεται
«πόλεμος

εναντίον του καρκίνου» και είναι το αντικείμενο πολιτικού

καιροσκοπισμού σε προεκλογικές εκστρατείες, ενώ στη συλλογική συνείδηση
θεωρείται ο προθάλαμος του θανάτου. Επίσης , ένας σημαντικός παράγοντας
ιδιαιτερότητας του καρκίνου είναι το γεγονός ότι εξαρτάται από τροποποιήσιμους
παράγοντες κινδύνου, που συσχετίζονται με τα πρότυπα ζωής και τις συμπεριφορές
υγείας των ατόμων. Άρα, οι παρεμβάσεις πρόληψης επικεντρώνονται στις αλλαγές
των προσωπικών όρων ζωής του καθενός και θα επιχειρήσουν να αλλάξουν τη
σφαίρα της ανθρώπινης ύπαρξης του ατόμου (Cancer Globocan, 2017).
Μολονότι ο καρκίνος είναι μια ευρέως διαδεδομένη ασθένεια , αποδεκτή από
τις κοινωνίες και ιάσιμη σε ένα μεγάλο βαθμό, στη συλλογική συνείδηση ταυτίζεται
με τον θάνατο, τη μοιρολατρία και τη ματαιότητα κάθε πράξης για τη θεραπεία του.
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Δημιουργεί άγχος, προκατάληψη και μια επιθυμία να μην αναφέρεται καν
ονομαστικά (επάρατη νόσος, το κακό, ανίατη αρρώστια) στην κοινή συλλογική
συνείδηση, στους ανθρώπους και στον δημόσιο λόγο και στον τύπο σαν να θέλουν
οι άνθρωποι να εξορκίσουν την παρουσία του, κατά βάθος από εμμονικό φόβο για
τη συνέπειά του, δηλαδή τον θάνατο (Τζαβέλα, 2015).
Ο καρκινοπαθής στιγματίζεται και ταυτίζεται με έναν μελλοθάνατο που
αδυνατεί να εκπληρώσει τους κοινωνικούς ρόλους του, προκαλώντας αισθήματα
άρνησης, απέχθειας

και τάσης για απομόνωση του καρκινοπαθή. Φυσικά,

ο

καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός ούτε μέσω της μετάδοσης και της νόσησης από τον
καρκίνο εκπληρώνεται η θεία δίκη ούτε πρέπει να επενδύεται με άλλες
προκαταλήψεις και αξιακές κρίσεις, όπως καλά να το πάθει, αφού κάπνιζε, αλλά
ούτε και να προκαλεί το αρνητικό αίσθημα του οίκτου στους υπόλοιπους
ανθρώπους, που οδηγεί στην άρνηση της αποδοχής της ασθένειας και στην
απόκρυψής της από τον ίδιο τον ασθενή (Τζαβέλα, 2015).
Το στίγμα του καρκινοπαθή προέρχεται και από τις συνειρμικές παραστάσεις,
τις διανοητικές παραπομπές και τα συνέκδοχα της πάθησης, για παράδειγμα ο
καρκίνος στα γεννητικά όργανα δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς για αμαρτωλές
σεξουαλικές επαφές, που ακολουθούνται

από την εμφάνιση των ιών που

προδιαθέτουν για τον καρκίνο, στον τράχηλο της μήτρας (Nettleton, 2002).
Όσοι επιζήσουν πρέπει να συμβιώσουν με το θέμα της φυσικής σωματικής
ανικανότητας ή

της μόνιμης παραμόρφωσης μετά το χειρουργείο, το μόνιμο

ψυχολογικό τραύμα του φόβου για την υποτροπή της νόσου και την απογοήτευση
για τη μείωση των μελλοντικών ευκαιριών καριέρας και προσωπικής προόδου. Ο
καρκίνος είναι μια δαμόκλειος σπάθη που απειλεί τον ασθενή και την οικογένειά
του για όλη την ζωή (Nettleton, 2002).
Ο καρκίνος ,εντέλει, αποτελεί μια κοινωνική μάστιγα για ολόκληρη την
ανθρωπότητα και αποδίδεται μόνο σε ποσοστό 5-10%, όλων των περιπτώσεων σε
γενετικούς παράγοντες, ενώ το υπόλοιπο 90%, προέρχεται από το περιβάλλον και
τη στάση ζωής. Συνεπώς, θεωρείται μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και
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τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως τον χρόνο μπορούν να
προληφθούν (Cancer Globocan, 2017).
Η πρόληψή του μέσω της παρέμβασης σε κοινωνικές συμπεριφορές και
τρόπους ζωής και η πρώιμη ανίχνευσή του με ιατρικές μεθόδους πρόληψης, που,
μολονότι παρουσιάζουν ασάφειες, σφάλματα και κενά ή ακόμα δεν έχουν απόλυτη
ηθική βάση στην πρακτική τους, αποτελούν θεμελιώδη κοινωνική επιταγή. Όταν
όμως η πρόληψη δεν διέπεται από κανόνες ορθής χρήσης και εφαρμογής, χωρίς
να προσμετρούνται ηθικές και κοινωνικές νόρμες, εκτός από τα πιθανά οφέλη
παράγονται δυνητικά πολλαπλοί κίνδυνοι και σημαντικές βλάβες για το άτομο και
ολόκληρη την κοινωνία (World Health Organization, 2011).
Επίσης, υπάρχουν διαγνωστικές και μεθοδολογικές ασάφειες που αφορούν
τα προληπτικά τεστ και δυνητικά προκαλούν μεγαλύτερη βλάβη σε σχέση με το
πιθανό όφελος, ενώ σημαντικό βιοηθικό θέμα είναι το γεγονός ότι η διαχείριση της
πρόληψης της υγείας γίνεται συχνά αγοραστικό προϊόν στα πλαίσια ενός
νεοφιλελευθέρου και παγκόσμιου πολιτικού ρεύματος και υπόκειται συχνά στους
νόμους της αγοράς και της κατανάλωσης.
Κατ’ επέκταση, το αγαθό της πρόληψης της υγείας δεν είναι απλά κοινό αγαθό
και ατομικό δικαίωμα, που διασφαλίζεται αποκλειστικά από δημόσιους θεσμούς,
αλλά και εμπορεύσιμο αγαθό πλέον, γεγονός που ενισχύει τις κοινωνικές
ανισότητες και αδικίες και διαστρωματώνει κοινωνικά την αξία της πρόληψης της
υγείας. Στόχος, λοιπόν, της θεσμικής ηθικής είναι να διαχειριστεί την
εμπορευματοποίηση της υγείας.
Κατά συνέπεια, η θεσμική υποχρέωση του κράτους είναι η προστασία της
υγείας του ατόμου και του πληθυσμού με γνώμονα την αρχή της Αλληλεγγύης και
της Δικαιοσύνης είτε με το να σέβεται το αίσθημα του κοινωνικού καθήκοντος είτε
λόγω του σεβασμού της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και της υποχρέωσης να
διασφαλίσει τις πρόσφορες συνθήκες, για να ασκούν οι πολίτες την αυτονομία
τους. Η αλληλεγγύη, όπως και η αγαθοεργία, είναι ένα ατελές δικαίωμα του πολίτη
και ένα ατελές καθήκον του κράτους που δεν μπορεί να αξιωθεί πάντα άνευ όρων.
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Όμως, σίγουρα υποχρέωση του κράτους και αξίωση του δικαιώματος του πολίτη
είναι το κράτος να εξασφαλίζει τους κατάλληλους όρους και συνθήκες, για να έχουν
υγεία οι πολίτες, κατόπιν των λογικών και ελεύθερων επιλογών τους. Οι όροι και οι
συνθήκες αυτές που προάγουν την συνολική υγεία αφορούν την πρόληψη των
νόσων, όπως ο καρκίνος, και είναι μια αδιαμφισβήτητα υποχρεωτική προσφορά
του δημόσιου συστήματος υγείας.

1.2 Ορισμός του καρκίνου
Ως καρκίνος ορίζεται η εξεργασία, που διέπεται από τον άναρχο και αυτόνομο
πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την κακοήθη εξαλλαγή αυτών. Η ανάπτυξή του
αποδίδεται σε μια πολύπλοκη και πολυσταδιακή διεργασία και αντανακλά τη
διαδοχική άθροιση ειδικών μεταλλάξεων και άλλων συγγενών μοριακών
διεργασιών. Αυτές εκλύονται από εξωγενή ερεθίσματα και αφορούν το γενετικό
υλικό που ρυθμίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό, τη
διαφοροποίηση, τη γήρανση και την αλληλεπίδραση των κυττάρων (Αθανασιάδης,
2002).

1.3 Αιτιοπαθογένεση και φυσική ιστορία της νόσου
To σημαντικότερο καταλυτικό γεγονός είναι η ενεργοποίηση διάφορων
γονιδίων, που επιτυγχάνεται με σημειακές μεταλλάξεις και χρωμοσωμικές
μετατοπίσεις και μετατρέπει το φυσιολογικό κυτταρικό γένωμα σε παθολογικό
γένωμα. Έτσι, παράγονται οι ογκοπρωτεΐνες που τροποποιούν τον φυσιολογικό
πολλαπλασιασμό των κυττάρων (Αθανασιάδης, 2002).
Οι ογκοπρωτεΐνες αυτές αποτελούν τα ογκογονίδια, που προέρχονται με την
σειρά τους από τα πρωτογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια ή
αντιγονίδια. Tα ογκογονίδια είναι υπεύθυνα για την αποκωδικοποίηση των
πρωτεϊνών που δρουν ως υποδοχείς αυξητικών παραγόντων, ως αυξητικοί
παράγοντες, ως ρυθμιστές σύνθεσης DNA και ως παράγοντες μετατροπής της
λειτουργίας του, ενώ τα γονίδια καταστολής των όγκων κωδικοποιούν τις
ρυθμιστικές πρωτεΐνες (κινάσες, μεταγραφικοί παράγοντες) που φυσιολογικά
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καταστέλλουν την κυτταρική ανάπτυξη και την ομοιόσταση των κυττάρων
(Αθανασιάδης, 2002).
Αν και το αίτιο των καρκίνων παραμένει άγνωστο η μετάλλαξη στις σειρές του
DNA οδηγεί στην ενίσχυση ή στην αυξημένη έκφραση των ογκογονιδίων ή στην
εξάλειψη των ογκοκατασταλτικών γονιδίων (Αθανασιάδης, 2002).
Επίσης, η οδός του καρκίνου συσχετίζεται με την ύπαρξη μιας διαδικασίας
χρόνιας φλεγμονής, που μεσολαβείται μέσω κυτοκινών ενζύμων και μορίων
προσκόλλησης και των οποίων η δημιουργία οφείλεται στο NF-KB, (nuclear
transcription factor) και ενεργοποιείται από τους καρκινογόνους παράγοντες, ενώ
καταστέλλεται από τους χημειοπροστατευτικούς παράγοντες (Αθανασιάδης, 2002).

1.4: Aιτίες του καρκίνου

Σχήμα 1 Η Επιδημιολογική Τριάδα των Αιτιολογικών Παραγόντων του
Καρκίνου (https://med.uottawa.ca/en,2016)
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Αναφορικά με τα αίτια του καρκίνου αλλά και άλλων νοσημάτων, η
δημιουργία πολλών νοσημάτων, που συμπεριλαμβάνουν και τη γέννηση του
καρκίνου, βασίζεται στην αλληλεπίδραση μιας χαρακτηριστικής και αναπόσπαστης
τριάδας, αιτιακής συνάφειας παραγόντων, όπως περιγράφεται στο παραπάνω
σχήμα: των παραγόντων που αναφέρονται στον εκλυτικό παράγοντα (agent), που
στην περίπτωση, για παράδειγμα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ή του
καρκίνου του ήπατος είναι η μόλυνση από τον ιό των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων
(HPV virus) ή η νόσηση από οξεία λοιμώδη ηπατίτιδα Β, που οφείλεται στη μόλυνση
από τον ιό της ηπατίτιδας τύπου Β (HBV virus), παραγόντες που αναφέρονται στα
ιδιαίτερα και έμφυτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ξενιστή, όπως η γενετική του
προδιάθεση, η διατροφική του κατάσταση, αν είναι παχύσαρκος ή αν καπνίζει, η
ανθεκτικότητά του, και των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως το κοινωνικό
πλαίσιο, η διαθεσιμότητα για την ιατρική φροντίδα, το επίπεδο της δημόσιας
υγιεινής (Αθανασιάδης, 2002).
Ο καρκίνος, εν κατακλείδι, είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μη
τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως των γενετικών παραγόντων

και

τριών κατηγοριών εξωτερικών τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου: φυσικών
καρκινογόνων (υπεριώδης και ιονίζουσα ακτινοβολία στο περιβάλλον), χημικών
παραγόντων (άσβεστος, χημικές ουσίες του τσιγάρου, αφλατοξίνη, αρσενικό),
βιολογικών

παραγόντων

(ιοί,

βακτήρια,

παράσιτα)

και

συμπεριφορικών,

τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι άπτονται των προσωπικών
στάσεων ζωής, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η ανθυγιεινή διατροφή, το
αλκοόλ, η έλλειψη άσκησης, ενώ το γήρας είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας
προδιάθεσης του καρκίνου λόγω της προοδευτικής μείωσης -με την αύξηση της
ηλικίας- της αποτελεσματικότητας των «μηχανισμών επισκευής» του ανθρώπινου
οργανισμού (Tomatis and Huff, 2001).

1.5: Kλινική εξέλιξη και πρόληψη του καρκίνου
Ο καθορισμός της εξελικτικής διαδικασίας της εμφάνισης του καρκίνου
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψή του. Το παρακάτω διάγραμμα 2
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αναφέρεται στα εξελικτικά στάδια της δημιουργίας και

της προόδου ενός

νοσήματος σαν τον καρκίνο και μας αποδεικνύει ότι η δημιουργία μιας νόσου
αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και όχι ένα κεραυνοβόλο και στιγμιαίο γεγονός,
όπως και η πρόληψή της άλλωστε (Αθανασιάδης, 2002).

Διάγραμμα 2: Χρονολόγιο της Φυσικής Ιστορίας του Καρκίνου
(Centers for Disease Control and Prevention, Principles of epidemiology, 1992).

Το διάγραμμα 2 λοιπόν,

αναφέρεται σε τέσσερις εξελικτικές φάσεις της

ανάπτυξης των νοσημάτων, όπως του καρκίνου: Tην Αιτιολογική φάση (Stage of
Susceptibility-Exposure) του καρκίνου, όπου οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί
καθοριστικοί παράγοντες διαμορφώνουν τις συνθήκες σε συνδυασμό με
προσωπικούς

παράγοντες

πρόκλησης

και

προστατευτικούς

παράγοντες,

προετοιμάζουν το γόνιμο έδαφος για τη βιολογική έναρξη της νόσου και έτσι
αποτελούν το πρόσφορο υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί ο καρκίνος και
την Προκλινική φάση (Stage of Subclinical Disease) που συμπεριλαμβάνει τη χρονική
περίοδο από τη βιολογική έναρξη της νόσου, έως λίγο πριν την εμφάνιση των
κλινικών συμπτωμάτων, που είναι ο «φαινότυπος» της νόσου (Τριχόπουλος, 2002).
Η επόμενη είναι η Κλινική εμφάνιση της νόσου (Stage of Clinical Disease) που
συμπεριλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την πρώτη εμφάνιση των κλινικών
συμπτωμάτων, τα οποία αποτελούν συνήθως την ειδοποίηση για την έναρξη της
διάγνωσης και της θεραπείας και της βραχυχρόνιας έκβασης

της νόσου και

δημιουργεί προσωρινή ανικανότητα. Το τέταρτο στάδιο είναι η Μετακλινική φάση
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(Stage of Recovery) η οποία αναφέρεται στη μακροχρόνια έκβαση του νοσήματος,
στη μετάπτωση του νοσήματος στη χρονιότητα, που οδηγεί σε μόνιμη αναπηρία με
κοινωνικές και οικογενειακές προεκτάσεις ή και στον θάνατο (Τριχόπουλος, 2002).
Πολλοί καρκίνοι δεν διατρέχουν τη φάση της χρονιότητας, εφόσον είναι
ταχείας ανάπτυξης και οδηγούν γρήγορα στον θάνατο, όπως ο καρκίνος του
παγκρέατος, ενώ άλλοι είναι πλήρως ιάσιμοι, όπως λευχαιμίες σε παιδιά, ενώ άλλοι
διατρέχουν μια μακρά φάση χρονιότητας, εφόσον έχουν πολύ βραδεία ανάπτυξη,
όπως ο καρκίνος του προστάτη (Τριχόπουλος, 2002).
H πρόληψη για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να συμβαδίσει χρονικά με
την εξέλιξη της νόσου και να δράσει σε όλα τα εξελικτικά στάδια της γέννησης του
καρκίνου.

1.6 Η σημασία της πρόληψης του καρκίνου
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πάνω από τους μισούς των καρκίνων
οφείλονται στους πέντε κυρίαρχους συμπεριφορικούς και διατροφικούς κινδύνους:
την παχυσαρκία, το κάπνισμα, το αλκοόλ, την έλλειψη άσκησης, τη δίαιτα με
χαμηλή κατανάλωση εδώδιμων φυτικών ινών, δηλαδή σε αναστρέψιμα αίτια.
Περισσότερο από ένα εκατομμύριο Αμερικάνοι και περισσότερο από 10
εκατομμύρια στην παγκόσμια κοινότητα είναι δυνητικοί υποψήφιοι για τη
διάγνωση του καρκίνου τον χρόνο (Αnad Preetha, et al, 2008).
Όπως προαναφέρθηκε σε σχέση με τα αίτια των καρκίνων, μόνο το 5%-10%
οφείλεται σε γενετικά αίτια, ενώ το υπόλοιπο 90% οφείλεται σε περιβαλλοντικούς
παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με τα πρότυπα ζωής. Αυτό το 90%
είναι ποσοστό δυνητικά τροποποιήσιμων καρκίνων.
Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι από το σύνολο των θανάτων από καρκίνo στις
ανεπτυγμένες

χώρες το 30% περίπου οφείλεται στο κάπνισμα, το 30%, στις

διατροφικές συνήθειες, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες περισσότερο από το 20%
των θανάτων από καρκίνο οφείλεται σε ενεργές λοιμώξεις κυρίως από ιούς, που
συχνά μεταδίδονται σεξουαλικά, όπως οι ιοί της ηπατίτιδας (HBV, HCV) και οι ιοί
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των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), ενώ, τελικά, ένα μικρό μόνο ποσοστό
οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, στην ακτινοβολία και στο άγχος. Ο
προσδιορισμός της αιτιολογίας του καρκίνου σχετίζεται με

κοινωνικούς

παράγοντες κινδύνου, έχει σχέση με κοινωνικά κριτήρια, με το επίπεδο ανάπτυξης
μιας χώρας, την παραγόμενη φτώχεια και τις επικίνδυνες σεξουαλικές
συμπεριφορές (Αnad Preetha, et al, 2008).
Συνεπώς, η αποφυγή των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για τον
καρκίνο μέσω της πρόληψης και της προαγωγής υγείας είναι υψίστης σημασίας,
εφόσον πάνω από το 70% των θανάτων λόγω καρκίνων οφείλεται σε προβλέψιμους
παράγοντες κινδύνου· ανάλογα με το επίπεδο πρόληψης, πρέπει να γίνονται
παρεμβάσεις, επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού τύπου στις κοινωνικές
συμπεριφορές και στις ανθρώπινες στάσεις, που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο
για καρκίνο. Μέσω της χρήσης ιατρικών διαγνωστικών μέσων, που ανιχνεύουν τους
καρκίνους σε πρωιμότερα και ασυμπτωματικά στάδια, παρέχεται η δυνατότητα για
θεραπευτική παρέμβαση νωρίτερα, μειώνοντας έτσι τη συνολική θνησιμότητα
(Αnad Preetha, et al, 2008).

1.7 Πρόληψη και αλλαγές κοινωνικών συμπεριφορών
Βέβαια,

η πρόληψη νοσημάτων, όπως ο καρκίνος, απαιτεί αλλαγές στην

ατομική συμπεριφορά, στις προσωπικές επιλογές και στο αίσθημα της προσωπικής
ευθύνης και όχι μόνο. Eπιδιώκει να τροποποιεί τα φυσικά και τα κοινωνικά
περιβάλλοντα, που είναι τα πλαίσια που παράγουν προσωπικές δράσεις ατομικές ή
επιλογές, και διαμορφώνει μια διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθοδηγώντας
στάσεις υγείας. Ενώ οι ανθρώπινες αποφάσεις απορρέουν από υποτιθέμενες
ελεύθερες επιλογές, αυτό μέχρι ενός βαθμού εξαρτάται από τις ατομικές δεξιότητες
(Stulberg, 2012).
Οι ανθρώπινες δράσεις επηρεάζονται δραματικά από πλαισιακούς παράγοντες
και οι άνθρωποι έχουν την έμφυτη τάση να συγκατατίθενται στη λανθασμένη
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επιλογή όπως είναι η απόφαση για δωρεά οργάνων ή αποταμίευση πόρων για την
περίοδο της σύνταξης (Stulberg, 2012).
Επίσης, υπάρχει μια τυπική αμφιθυμία στην αποδοχή των συστάσεων για
προσωπικές αλλαγές συμπεριφοράς, εφόσον, μολονότι είναι ιδιαίτερα ελκυστική η
ιδέα της καλής υγείας από όλους, για άλλους δεν είναι αποδεκτή η ιδέα να
εξουσιαζόμαστε και να είμαστε εξαρτημένοι από κυβερνητικές επιλογές, για να
διατηρούμε εμείς την υγεία μας (Coker, 2001).
Γενικά, ισχύει ότι οι ατομικές προτιμήσεις είναι συχνά ασυνεπείς σε βάθος
χρόνου, σε καταστάσεις και άμεσες προτιμήσεις ή απολαύσεις, οι οποίες
εκτοπίζουν τις ποθητές μακροπρόθεσμες συνέπειες όπως παραδείγματος χάριν η
στιγμιαία απόλαυση του καπνίσματος παρά την ατομική δέσμευση για την παύση
αυτής της συνήθειας, εφόσον προκαλεί καρκίνο ή χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (Stulberg, 2012).
Οι Πολιτικές Δημόσιας Υγείας μαζί με τις επιχειρήσεις πρέπει να προάγουν
περιβάλλοντα δράσης και να παρακινούν τους ανθρώπους να κάνουν υγιεινές
επιλογές. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στο καθήκον της υγείας των πολιτών και
την προαγωγή ανθυγιεινών συνηθειών που αποφέρουν κέρδη στη βιομηχανία και
το κράτος (έμμεσοι φόροι από τσιγάρα και αλκοόλ). Είναι σημαντικό, λοιπόν, να
δοθούν οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα από τις κυβερνήσεις και τις βιομηχανίες
για την προαγωγή υγιεινής συμπεριφοράς προς όφελος όλων (Stulberg, 2012).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
2.1 Πρόληψη και δημόσια υγεία
Οι διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων
και, φυσικά, του καρκίνου πραγματοποιούνται μέσω των προγραμμάτων της
δημόσιας υγείας. Όσον αφορά την επιστήμη της δημόσιας υγείας, η βασική της
λειτουργία είναι η διασφάλιση των συνθηκών για καλή υγεία, η εκτίμηση των
αναγκών της κοινότητας και η διανομή πόρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών
αυτών. Επίσης, περιλαμβάνει τον εστιασμό σε αλληλεπιδράσεις συμπεριφορικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως απεικονίζει το παρακάτω
Διάγραμμα 3, αντιμετωπίζονται οι κοινωνικοί καθοριστές νοσημάτων (upstream
determinants) και εφόσον όλοι μαζί προσδιορίζουν το επίπεδο της υγείας του
πληθυσμού μέσω των οποίων επιτυγχάνουμε μια ισότιμη και δίκαιη βελτίωση της
υγείας όλων των ανθρώπων αλλά και την καλυτέρευση των

περιβαλλοντικών

συνθηκών με αποτέλεσμα την επίτευξη ευζωίας (Beaglehole, et al, 1993).
.

Διάγραμμα 3: Μέτρηση της Υγείας του Πληθυσμού: Aνασκόπηση των Δεικτών Υγείας
(Etches, et al. Annual Review of Public Health, 2006)
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Η Επιδημιολογία, μέρος της δημόσιας υγείας, ανιχνεύει τις τροποποιήσιμες
αιτίες μιας νόσου. Προσαρμόστηκε σε μια νέα αλλαγή του πλαισίου πρόκλησης μιας
νόσου. Παλιότερα, η επιδημιολογία εστιαζόταν σε ατομικούς παράγοντες κινδύνου
και στη μελέτη των κυτταρικών μηχανισμών της πρόκλησης νόσων. Τώρα, μελετάται
το άτομο ειδικά αλλά και η κοινωνία, όπου αναπτύσσεται, ενώ μελετώνται
ταυτόχρονα οι κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες πρόκλησης νόσων
(upstream determinants) και οι κοινωνικοί παράγοντες καθορισμού των νοσημάτων
(Beaglehole, et al, 1993).
Η Δημόσια Υγεία ασχολείται, επίσης, με την πρωτογενή και πρωταρχική
πρόληψη, που αφορά τη συνολική υγεία όλου του πληθυσμού, μέσω στρατηγικών
για την κοινότητα συνολικά (όπου υπάρχει μικρό κόστος για κάθε άτομο που
πολλαπλασιάζεται σε μια ευρεία βάση), ενώ αναπτύσσονται και ειδικές στρατηγικές
για άτομα υψηλού κινδύνου, (όπου υπάρχει μεγάλο κόστος για λίγα άτομα που
έχουν μεγάλες ανάγκες). Ασχολείται με τα άτομα ξεχωριστά αλλά και με τον
πληθυσμό γενικότερα (Beaglehole, et al, 1993).

2.2 Ορισμός της πρόληψης
Η Πρόληψη είναι κάθε υγειονομική ή άλλη παρέμβαση που αποσκοπεί στην
αποτροπή και αποφυγή συμβάντων που προκαλούν την ανάπτυξη μιας νόσου, η
οποία δυνητικά θα εμφανιστεί στο μέλλον (Edelman and Mandle, 2006).
Οι Leavell και Clark το 1965 καθορίζουν τρία βασικά επίπεδα πρόληψης, που
συνδέονται με τη φυσική ιστορία της νόσου. Αυτά είναι: η Πρωτογενής, η
Δευτερογενής και η Τριτογενής πρόληψη (Edelman and Mandle, 2006).
Σήμερα, αναφέρονται και άλλα δύο εξαιρετικά σημαντικά επίπεδα πρόληψης.
Αυτά είναι η Πρωταρχική Πρόληψη (Primordial Prevention) και η Τεταρτογενής
Πρόληψη (Quaternary Prevention), που αναλύεται εκτενέστερα στη σελίδα 28 και
αναδεικνύουν η καθεμία διαφορετικές κοινωνικές και ηθικές πτυχές οι οποίες
αφορούν τη διαδικασία της πρόκλησης μιας νόσου, της πρόληψής της και
ευαγγελίζουν, φιλοδοξώντας να θέσουν τα ηθικά θεμέλια στη διαδικασία της
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πρόληψης μιας νόσου, εφόσον η υπεριατρικοποίηση με την ανορθολογική χρήση
και τέλος, με την κατάχρηση των μέτρων πρόληψης, προκαλεί συχνά περισσότερη
βλάβη παρά όφελος (AFMC Primer on Population Health, 2013).
Έτσι, παράγονται ερωτήματα ηθικής φύσεως και με αυτό ασχολείται η
Τεταρτογενής Πρόληψη, ενώ η Πρωταρχική Πρόληψη ασχολείται με τη σχετικά
παραμελημένη κοινωνική διάσταση της νόσου του καρκίνου και επιδιώκει να
αναλύσει και να καθορίσει τους γενικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες κινδύνου πρόκλησης της νόσου, καθώς και τις ευρείες καθοριστικές
παραμέτρους υγείας, περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές.
Αυτές σχετίζονται με το επίπεδο υγείας του συνολικού πληθυσμού της κοινότητας
και την αποφυγή των επικίνδυνων παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο
πρόκλησης της νόσου (AFMC Primer on Population Health, 2013).
Τέλος, επισημαίνεται και η παρουσία της Πρόληψης που βασίζεται στην Αρχή
της Προφύλαξης, όπου οι προληπτικές πολιτικές και διαδικασίες είναι ανεπαρκώς
τεκμηριωμένες, αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος από τη μη πρόληψη μιας
απειλής στη δημόσια υγεία. Ισχύει κυρίως στο πεδίο των περιβαλλοντικών κινδύνων
για την υγεία (Beaglehole, et al, 1993).
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2.3 Επίπεδα και στόχοι της πρόληψης

Διάγραμμα 4: Ταξινόμηση των προληπτικών στρατηγικών και επίπεδα πρόληψης σχετικά με την

φυσική

ιστορία της νόσου (www.med.uottawa.ca/Prevent)

Το παραπάνω διάγραμμα 4, αναλύει τα τέσσερα επίπεδα της πρόληψης,
ποιους αφορούν και τους μοναδικούς και ιδιαίτερους στόχους τους, σε συνάρτηση
με τα στάδια της φυσικής εξέλιξης της νόσου. Βέβαια, αυτά τα τέσσερα επίπεδα
λειτουργούν σαν ένα συνεχές φάσμα και μπορεί

να αλληλεπικαλύπτονται

πρακτικά. Η πρόληψη, όπως και η φυσική ιστορία της νόσου, είναι δύο εξελικτικές,
δυναμικές διαδικασίες και όχι απλά στατικά, φωτογραφικά γεγονότα, εφόσον
απευθύνονται σε εξελικτικά και όχι σε στιγμιαία συμβάντα -αφού η μη υγιής
συμπεριφορά με την αρρώστια συμπορεύονται- οπότε η πρόληψη, για να είναι
αποτελεσματική, πρέπει να είναι αναγκαία, πολυεπίπεδη, για να ενσωματώνει και
να διαχειρίζεται όλα τα στάδια της φυσικής ιστορίας της νόσου (Edelman and
Mandle, 2006 ).
Τα τρία βασικά και γνωστότερα επίπεδα πρόληψης, η πρωτογενής, η
δευτερογενής και η τριτογενής πρόληψη αποτελούν την Οριζόντια προσέγγιση της
πρόληψης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν επιγραμματικά εντός τους 5 βήματα,
ανάλογα με τους στόχους του κάθε σταδίου (CADI Research foundation, 2014).
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1ο. Την πρόωρη αλλαγή των συμπεριφορών υγείας του κοινωνικού
περιβάλλοντος και των στάσεων ζωής που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων,
η Πρωταρχική Πρόληψη.
2ο. Την προαγωγή της υγείας (αγωγή υγείας) και την προστασία της υγείας
(εμβόλια, προστασία από ατυχήματα, προσωπική υγιεινή), η Πρωτογενής Πρόληψη.
3ο. Την έγκαιρη διάγνωση, την άμεση θεραπεία και τον περιορισμό της
αναπηρίας, η Δευτερογενής Πρόληψη.
4ο. Την ανάρρωση και την αποκατάσταση, η Τριτογενής Πρόληψη.
5ο Την ανίχνευση των ασθενών και την προστασία τους από ιατρικά λάθη,
απαράδεκτες, ανήθικες και άχρηστες ιατρικές πρακτικές, η Τεταρτογενής Πρόληψη.
Όπως προκύπτει και από το παραπάνω διάγραμμα, στη σελ 24 :
Η Πρωταρχική Πρόληψη ταυτίζεται με την Προαγωγή της Υγείας και στοχεύει
μέσω δράσεων να ελαχιστοποιήσει τους μελλοντικούς κινδύνους υγείας, ενώ
αναζητά τρόπους αποφυγής της εμφάνισης μέσω καθιέρωσης

κοινωνικών

συμπεριφορικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων
για τον τρόπο ζωής, που είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν στην αύξηση του κινδύνου
πρόκλησης των νοσημάτων ( Beaglehole, et al, 1993).
Απευθύνεται και αντιμετωπίζει ευρείες παραμέτρους που καθορίζουν την
υγεία, ενώ σε αντίθεση με την πρωτογενή πρόληψη δεν ασχολείται με την
προσωπική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου και δεν αφορά τους ειδικούς
παράγοντες που προκαλούν τη νόσο. Αρχικά, το σημείο αφετηρίας είναι η
προσδοκία των αλλαγών στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στις
οποίες επωάζονται και αναπτύσσονται οι παράγοντες κινδύνου της νόσου και
μετέπειτα, η βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της κοινωνίας
που είναι αντιστρόφως ανάλογη με ανθυγιεινούς παράγοντες στον τρόπο ζωής
(Pandve Harshal, 2014).
Παρεμβαίνει στις υποκείμενες καταστάσεις που οδηγούν στην πρόκληση της
νόσου και ο στόχος είναι ο γενικός πληθυσμός ή οι επιλεγμένες ομάδες και όχι τα

Σ ε λ ί δ α | 26

υγιή μεμονωμένα άτομα. Επιτυγχάνεται μέσα από τις πολιτικές της δημόσιας υγείας
και την προαγωγή της υγείας (Pandve Harshal, 2014).
Κύριο, λοιπόν, καθήκον της Πρωταρχικής Πρόληψης είναι η δράση στους
γενικούς κοινωνικούς (κοινωνική σταθερότητα, οικονομική ευημερία, απασχόληση,
διαθεσιμότητα παροχών υγείας), περιβαλλοντικούς (καθαρό περιβάλλον και
υδροφόρος ορίζοντας) και ρυθμιστικούς παράγοντες που καθορίζουν

την

αιτιολογική πρόκληση της νόσου (Preetha, et al, 2008).
Το στάδιο της Πρωταρχικής Πρόληψης είναι πάντα πολύ πρόωρο, δηλαδή
προτού παρουσιαστούν οι παράγοντες κινδύνου σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να
αναπτύσσονται δραστηριότητες που ενδυναμώνουν την εμφάνιση υγιεινών τρόπων
ζωής και τη μείωση του κινδύνου υγείας. Παραδείγματα είναι η προαγωγή υγιεινού
τρόπου ζωής σε παιδική ηλικία, όπως η αποφυγή παχυσαρκίας σε παιδιά, ώστε π.χ.
οι κακές διατροφικές συνήθειες να μην ενέχονται στη γέννηση καρκίνων που έχουν
πρώιμες ρίζες, εφόσον αυτή είναι η εύπλαστη ηλικιακή ομάδα που σχηματίζεται η
μελλοντική στάση ζωής, αντλούνται τα μιμητικά πρότυπα από τους γονείς ή το
συγγενικό περιβάλλον ( Beaglehole, et al, 1993).
Οι γονείς μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε θέματα υγείας μαζί με τους
καθηγητές με προγράμματα προαγωγής της συχνής φυσικής άσκησης, με εθνικά
προγράμματα αλλαγής στα πρότυπα διατροφής, που εμπλέκουν τον αγροτικό
τομέα, τη βιομηχανία τροφίμων, το εμπόριο τροφίμων ή με προγράμματα για την
ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας ( Beaglehole, et al, 1993).
Η Πρωτογενής Πρόληψη αφορά μια παρέμβαση σε επίπεδο κοινότητας, σε
επίπεδο επιλεγμένων ομάδων ή σε μεμονωμένα υγιή άτομα, που βρίσκονται σε
δυνητικό κίνδυνο εμφάνισης μιας νόσου, ή σε άτομα που συμπεριφέρονται
επικίνδυνα για την υγεία τους· πρόκειται για ένα τμήμα του πληθυσμού που
βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας ενός επιλεκτικού τρόπου ζωής και μπορεί να
αναπτύξει μελλοντικά τη νόσο λόγω έκθεσης σε εξωτερικούς και κυρίως
συμπεριφοριστικούς παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται αιτιολογικά με τον
καρκίνο ( Beaglehole, et al, 1993).
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Η Πρωτογενής Πρόληψη, λοιπόν, δρα και αυτή, όπως η Πρωταρχική Πρόληψη,
στην αιτιολογική φάση της εξέλιξης της νόσου, αλλά σε μεταγενέστερο επίπεδο, που
είναι αυτό των ατομικών παραγόντων κινδύνου, ενώ δεν υπάρχει νόσημα ούτε σε
προκλινικό στάδιο, ο ασθενής είναι υγιής την δεδομένη στιγμή, αλλά είναι
εκτεθειμένος σε μια δυνητική μελλοντική νόσο λόγω ανορθόδοξων ανθυγιεινών
συμπεριφορών, όπως π.χ. βλαβερές συνήθειες, ατομική εργασία και κοινωνική και
εκπαιδευτική στήριξη μεμονωμένων ατόμων (Preetha, et al, 2008).
Στον καρκίνο, η Πρωτογενής Πρόληψη αφορά κυρίως την προαγωγή Υγείας
και έμμεσα την αποτροπή της ανάπτυξης του καρκίνου, ελαττώνοντας ή
διακόπτοντας την έκθεση σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες της νόσου, που
είναι οι Περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι Διαιτητικοί παράγοντες, ή παράγοντες σε
σχέση με τη Φυσική Δραστηριότητα (Mladenovic, 2001).
Η Βασική Αρχή της Πρωτογενούς Πρόληψης του καρκίνου και γενικότερα
άλλων χρονίων νοσημάτων, όπως η Αρτηριακή Υπέρταση, ο Σακχαρώδης Διαβήτης,
είναι η τροποποίηση των ατομικών συμπεριφορών υγείας, προσμετρώντας και
διαφοροποιώντας τα περιβάλλοντα που τις παράγουν. Είναι άτοπο και παράδοξο να
επιχειρούμε να τροποποιούμε ατομικές επικίνδυνες συνήθειες, χωρίς να
παρεμβαίνουμε καθόλου στα περιβάλλοντα που αυτές ζυμώνονται (Stulberg, 2012).
Σκοπός της Πρωτογενούς Πρόληψης είναι η μείωση της Επίπτωσης (νέοι
νοσούντες) και του Επιπολασμού (σύνολο των νοσούντων μια δεδομένη χρονική
στιγμή) των νοσημάτων, ή η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Οι δράσεις στοχεύουν
στην προαγωγή της υγείας μέσω προσωπικών και κοινοτικών προσπαθειών με τη
συνεισφορά της Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Παραδείγματα παρεμβάσεων είναι
οι ενέργειες για την επίτευξη ενός υψηλού βαθμού θρέψης, η ανοσοποίηση, η
εξουδετέρωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, ο προσδιορισμός και η διαμόρφωση
στάσεων, συμπεριφορών, προτύπων που επιδρούν θετικά στην υγεία και

η

απόκτηση παιδείας σε σχέση με την πρόληψη στην υγεία (Beaglehole, et al, 1993).
Επίσης, μέσω των ενεργειών της πρόληψης επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση
στην υγεία των αναξιοπαθούντων, μειώνεται το χάσμα της φροντίδας αλλά και του
επιπέδου υγείας μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών (Nettleton, 2002).
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Ο Προσυμπτωματικός Έλεγχος (Διαλογή) ή Δευτερογενής Πρόληψη είναι μια
σχεδιασμένη παρέμβαση που αφορά την πρόληψη μια μελλοντικής νοσηρότητας,
διαχειρίσιμης ακόμα ή θνησιμότητας, από κάποια νόσο που υπάρχει ήδη, έτσι ώστε
να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής ή εξέλιξης της νόσου με την εφαρμογή μιας
θεραπείας κατά την ασυμπτωματική περίοδο ( Preetha, et al, 2008).
Άρα, η παρέμβαση γίνεται σε πρώιμο στάδιο του ήδη νοσούντος αλλά
ασυμπτωματικού ασθενή, στην προκλινική φάση, στο σημείο της εξέλιξης της
νόσου, που ήδη ξεκίνησε η βιολογική έναρξή της, αλλά δεν εκδηλώθηκε με κλινικά
συμπτώματα με συχνούς ιατρικούς ελέγχους μεμονωμένων ατόμων ή ολόκληρου
πληθυσμού, δηλαδή με προγράμματα προληπτικού ελέγχου (συγκεκριμένων
ηλικιακών ομάδων), με σκοπό την πρόωρη θεραπεία και πλήρη ίαση (Preetha, et al,
2008).
Η Δευτερογενής Πρόληψη πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πρόωρη διάγνωση
από μόνη της, δεν δικαιολογεί τη διαλογή, αλλά δικαιολογείται μονάχα, όταν η
πρόωρη διάγνωση οδηγεί σε μια μετρήσιμη βελτίωση της έκβασης της νόσου
(Gates, 2001).
Η Δευτερογενής πρόληψη αφορά τις εξετάσεις διαλογής, δηλαδή τα Screening
Tests όπως: μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού, PAP test για

τον

προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,
PSA για τον καρκίνο του προστάτη, κολονοσκόπηση για τον καρκίνο του παχέως
εντέρου τα οποία αποτελούν τα πιο γνωστά τεστ (Gates, 2001).
Σκοπός της είναι η μείωση του επιπολασμού της νόσου (συνολικός αριθμός
νοσούντων) μέσω της μείωσης της διάρκειας της, αλλά και η ελαχιστοποίηση της
ανικανότητας που προκαλεί. Τέλος, αφορά τα άτομα με ήδη προχωρημένη νόσο
(Beaglehole, et al, 1993).
Οι αρχές που πρέπει να διέπουν την επιλογή είναι, πρώτον, η ανάγκη για μια
πιο αυστηρή απόδειξη αποτελεσματικότητας με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις
παρενέργειες ή τις πιθανές βλάβες της διαλογής και των πρακτικών της για τη
μετέπειτα διαχείριση της νόσου. Δεύτερον, είναι

η ορθή εκτίμηση όλων των
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οφελών και των βλαβών και η υπεροχή του οφέλους έναντι της φυσικής και
ψυχολογικής βλάβης. Τρίτον, είναι η ορθολογική διαχείριση των δαπανών για την
πρόληψη της υγείας και τέταρτο, η κοινωνική αποδοχή μιας διαλογής
(Τριχόπουλος, 2002).
Η Τριτογενής Πρόληψη σε μια ήδη υπάρχουσα νόσο αφορά την πρόληψη
επιπλοκών και την ανάρρωση, αποκατάσταση του ασθενούς. Παράδειγμα είναι η
πρόληψη της υπερλιπιδαιμίας για την εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου σε ασθενή
με Στεφανιαία Νόσο (Mladenovic, 2001).
Αυτός ο τύπος της πρόληψης αφορά τον ορθό τρόπο διαχείρισης της ήδη
γνωστής νόσου για την αντιμετώπιση της χρονιότητάς της καθώς και τη μείωση των
επιπλοκών αυτής της κυμαινόμενης χρονιότητας, αμβλύνοντας έτσι προβλήματα
μιας ίσως επακόλουθης αναπηρίας, ώστε να αυξηθεί το προσδόκιµο επιβίωσης
µετά την εµφάνιση της νόσου (Preetha, et al, 2008).
Πολλές φορές η τριτογενής πρόληψη συγχέεται µε τη θεραπευτική αλλά στην
ουσία

λειτουργεί

περιοδική

συμπληρωματικά.

οφθαλμολογική

εξέταση

Ως
σε

παραδείγματα
διαβητικούς

αναφέρουμε

(πρόληψη

την

διαβητικής

αµφιβληστροειδοπάθειας), την αλλαγή του τρόπου ζωής σε εµφραγµατίες ή την
εξέταση της γλυκόζης αίµατος σε θεραπευμένους µε κορτικοειδή, τη γαστροστοµία
και τη θρέψη σε καταστάσεις, όπως η πλαγία µυατροφική σκλήρυνση για την
αποφυγή υποθρεψίας (Pagni Files, 2015).
Η Τεταρτογενής

Πρόληψη έχει στόχο να περιορίσει την ιατρικοποίηση,

αποτελώντας έναν τύπο πρόληψης υψηλότερου επιπέδου. Συνίσταται σε δράσεις
που στοχεύουν στην αναγνώριση ασθενών με κίνδυνο υπέρ-ιατρικοποίησης, για να
τους προστατεύσει από επιβλαβείς και αναποτελεσματικές νέες ιατρικές
επεμβάσεις και να τους συστήσει ιατρικές πρακτικές, ηθικά αποδεκτές (Pandve
Harshal, 2014).
Με πιο απλά λόγια είναι η αποφυγή των μη απαραίτητων, άχρηστων,
επιβλαβών ή και ανήθικων ιατρικών δραστηριοτήτων, όπως τα τσεκ απ, ή η
σύσταση

προληπτικών

μέτρων

μη

επιστημονικά

τεκμηριωμένης
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αποτελεσματικότητας ή καταχρηστικών ιατρικών παρεμβάσεων που περισσότερο
βλάπτουν παρά ωφελούν (Gervas, 2012).
Οι ιατρικές παρεμβάσεις δεν παράγουν μόνο οφέλη αλλά και βλάβες.
Μολονότι οι ιατρικές πρακτικές είναι γενικά σήμερα τεκμηριωμένες και
ευεργετικές, υπάρχει μια ευμετάβλητη δυναμική ισορροπία ανάμεσα στα οφέλη και
τις βλάβες μιας ιατρικής απόφασης και επιβάλλεται μια συνεχής εκτίμηση της
κατάστασης, έτσι ώστε να δικαιολογούνται αποκλειστικά οι παρεμβάσεις, που
παράγουν περισσότερο όφελος και ελαχιστοποιούν τη βλάβη (Beaglehole, et al,
1993).
Πρωτοστάτες της Τεταρτογενούς Πρόληψης ήταν οι Jamoulle and Ronald οι
οποίοι ισχυρίστηκαν ότι θα έπρεπε να αναπτυχθούν εργαλεία αξιολόγησης των
ιατρικών παρεμβάσεων για την αποφυγή των ιατρικών σφαλμάτων και την
ορθολογική διαχείριση των πόρων λόγω της αυξανόμενης και ανεξέλεγκτης
δυνατότητας της ιατρικής να παράγει νέα ιατρογενή γεγονότα και πιθανές βλάβες
στους ανθρώπους αλλά και λόγω της διακύβευσης της αειφορίας των συστημάτων
υγείας (Beaglehole, et al, 1993).
Επίσης, η τεταρτογενής πρόληψη είναι σημαντική, αναφορικά με ένα
φαινόμενο που ονομάζεται καπήλευση της ασθένειας και το οποίο ελεύθερα
μπορεί

να

μεταφραστεί

ως

εμπορευματοποίηση

της

ασθένειας.

Αυτό

αντιμετωπίζεται με την ανάπτυξη όλων των δυναμικών της πρόληψης, την
προσωπική βούληση για τον περιορισμό της ιατρικοποίησης, την κριτική στην
ποιότητα παροχής υπηρεσιών, την επιθυμία για ευεργεσία και, τέλος, τον σεβασμό
στη διανεμητική δικαιοσύνη ως διευθύνοντες περιορισμένων οικονομικών πόρων
με δίκαιη κατανομή και προσωπική ευθύνη του κοινωνικού κόστους για τις ιατρικές
πράξεις και αποφάσεις (Beaglehole, et al, 1993).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Είδη προληπτικών προγραμμάτων
Τα είδη των προληπτικών προγραμμάτων και των στρατηγικών πρόληψης
κυμαίνονται ανάλογα με διάφορα κριτήρια. Αυτά που απαιτούν θετικές ενέργειες
(τσεκ απ, γυμναστική), αυτά που απαιτούν την παθητική αποφυγή (κάπνισμα,
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ). Άλλα κριτήρια σχετίζονται με διαφορετικούς
τύπους εκστρατειών, τις εκστρατείες πρόληψης συγκεκριμένων νοσημάτων, όπως
π.χ. ο καρκίνος, το AIDS και οι εκστρατείες ανίχνευσης συμπεριφορών και
παραγόντων κινδύνου, όπου συχνά οι παραβατικές, ριψοκίνδυνες συμπεριφορές,
γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες από τους άλλους για τους άλλους αλλά όχι για τους
ίδιους (διάψευση του κινδύνου) (Τριχόπουλος, 2002).
Τέλος, η οριζόντια προσέγγιση στην πρόληψη ασχολείται με τις τρείς βαθμίδες
(πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) της πρόληψης και η κάθετη προσέγγιση
ασχολείται με προσδιορισμένα επίπεδα στη χωρική έκταση της εφαρμογής (εθνικό,
τοπικό, και οικογενειακό-ατομικό) της πρόληψης και την αιτιακή εξήγησή τους
(Τριχόπουλος, 2002 ).

3.2 Κριτήρια για τον σχεδιασμό ενός προληπτικού προγράμματος
Tα κριτήρια για τον σχεδιασμό μιας προληπτικής εκστρατείας είναι:
 Ο προσδιορισμός των κινήτρων (επιστημονικά, εμπορικά, προσωπικά).
 Ο καθορισμός της ομάδας στόχου-αν πρόκειται για οριζόντια προσέγγιση.
 Ο καθορισμός του πρωτογενούς, δευτερογενούς χαρακτήρα τους, αν
πρόκειται για κάθετη προσέγγιση.
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 Ο καθορισμός της εμβέλειας που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της
μεθοδολογίας.
 Ο καθορισμός της ομάδας των ειδικών για την πρόληψη και τη μελέτη των
κλινικών χαρακτηριστικών και των πιθανών μορφών αντίστασης της ομάδαςστόχου, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των στρατηγικών, ανάλογα με τα
κοινωνικοπολιτικά δεδομένα ενός λαού και την πρόβλεψη των πιθανών
παρενεργειών (Τριχόπουλος, 2002).

3.3 Κριτήρια αποτελεσματικότητας προληπτικών προγραμμάτων
Τα

κριτήρια

αποτελεσματικότητας

των

προληπτικών

προγραμμάτων

συσχετίζονται με τρείς παράγοντες: την εγγενή αποτελεσματικότητα του μέτρου, την
αρτιότητα της οργάνωσης του προγράμματος, τον αριθμό και τον βαθμό
συμμόρφωσης των ατόμων, με στόχο η αποτελεσματικότητα στην πρωτογενή
πρόληψη να είναι η μείωση της επίπτωσης της νόσου (τα νέα περιστατικά), ενώ στη
δευτερογενή πρόληψη η μείωση της ολικής θνησιμότητας, χωρίς να εξαιρούνται και
ενδιάμεσοι στόχοι (Τριχόπουλος, 2002).

3.4 Αξιολόγηση μετρήσιμης αποτελεσματικότητας προληπτικών
προγραμμάτων
Η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε λόγω
του ότι απευθύνονται σε υγιείς ανθρώπους, που συνήθως αναζητούνται από τους
γιατρούς. Η παρέμβαση αυτή προέρχεται από την πρωτοβουλία διάφορων ιατρικόκοινωνικών φορέων της δημόσιας υγείας. Απαιτείται, λοιπόν, υψηλή τεκμηρίωση
μεθοδολογικής αποτελεσματικότητας, όχι σε πάσχοντες που αναζητούν αυτόβουλα
βοήθεια από τον ιατρό, στους οποίους η εφαρμογή μιας παρέμβασης προέρχεται
από τις ατομικές ανάγκες τους (Τριχόπουλος, 2002 ).
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Η αναλογία όφελος / βλάβη ratio είναι μεγάλη, δηλαδή οι πάσχοντες χάνουν
λιγότερα και κερδίζουν περισσότερα, ενώ οι υγιείς έχουν να χάσουν περισσότερα
και να ωφεληθούν λιγότερα με την σχέση, δηλαδή η αναλογία όφελος / βλάβη ratio
είναι χαμηλότερη. Επίσης, πρέπει να αξιολογούνται, πριν εφαρμοστούν ευρέως,
διαφορετικά είναι μη τεκμηριωμένης επιστημονικής αξίας (Τριχόπουλος, 2002).
Ο εκ των υστέρων έλεγχος των προληπτικών μέτρων λόγω διαφήμισης,
οργανωμένων συμφερόντων, επιλεκτικής αναφοράς επιτυχών αποτελεσμάτων
(Publication-Bias), χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα, μειωμένο όφελος,
αυξημένες δαπάνες, θέματα ασφάλειας, δηλαδή προκαλείται δυνητικά βλάβη. Έτσι,
οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι δεν διανέμονται ορθολογικά (διανεμητική
δικαιοσύνη) σε σχέση με τις ανταγωνιστικές ανάγκες για θεραπείες και περίθαλψη
(Τριχόπουλος, 2002).
Άλλες σημαντικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη
αφορούν προβληματισμούς που γεννιούνται από το αν η επιλεγμένη μέθοδος είναι
αποτελεσματική και πόσο, αν υπάρχει άμεση δράση και αν εφαρμόστηκε στο
μεγαλύτερο μέρος του ευαίσθητου πληθυσμού και αν μειώθηκε άραγε η
νοσηρότητα. Δηλαδή, αν η παρέμβαση ήταν η μόνη μεταβολή στις επιδημιολογικές
και κοινωνικές παραμέτρους της νόσου εφόσον μολονότι το PAP test συνέτεινε στη
μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου, η μειωμένη επίπτωση
ανεξάρτητα από το PAP-τεστ, μπορεί να προήλθε ενδεχομένως από τη βελτίωση
των

υγειονομικών

και

κοινωνικών

συνθηκών

και

τη

μείωση

της

αναπαραγωγιμότητας (Gates, 2001).
Αν μειώθηκε, τελικά, η νοσηρότητα, εφόσον η επίπτωση της νόσου πριν το
προληπτικό μέτρο ακολουθούσε σχετικά ένα σταθερό πρότυπο, και στην περίπτωση
που δε μειώθηκε αν οι μέθοδοι πρόληψης είναι μη επαρκείς. Τέλος, η αξιολόγηση
του προληπτικού μέτρου είναι εσφαλμένη, όταν έχουμε συγκριτικό δείγμα από
εθελοντές και μη εθελοντές, που είναι ανόμοιες ομάδες (Gates, 2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

4.1 Οι στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης και οι συνέπειές τους
Οι προσεγγίσεις της πρωτογενούς πρόληψης είναι

δύο τύπων: Πρώτον,

ευρείες στρατηγικές που απευθύνονται στην κοινότητα (Population approach), με
στόχο ολόκληρη την κοινότητα είτε είναι εκτεθειμένη είτε όχι σε παράγοντες
κινδύνου. Έχει πλεονεκτήματα, όπως, ό,τι είναι συμπεριφορικά κατάλληλο, έχει
μεγάλη δυναμική ωφέλειας για όλο τον πληθυσμό, ενώ έχει μικρό όφελος για το
άτομο και δίνει φτωχά κίνητρα στους ανθρώπους και τους γιατρούς, ενώ το benefit
to Risk ratio είναι χαμηλό ( Beaglehole, et al, 1993).
Δεύτερον, στρατηγικές στοχευμένες σε υψηλού κινδύνου υποομάδες, όπου
αναλύονται μόνο σε αυτούς που ταυτοποιούνται ως άνθρωποι υψηλού κινδύνου
π.χ. οι παχύσαρκοι, όπου επιδιώκεται ο έλεγχος βάρους και η πρόληψη της
παχυσαρκίας

ως

παράγοντας

κινδύνου

για

πολλά

πλεονεκτήματα τα οφέλη για το μεμονωμένο άτομο και

νοσήματα.

Έχει

ως

ισχυρά υποκειμενικά

κίνητρα, κίνητρα ιατρού και ένα ευνοϊκό ratio benefit/risk, ενώ τα μειονεκτήματά
του είναι η δυσκολία εντοπισμού της ομάδας υψηλού κινδύνου, το προσωρινό και
περιορισμένο αποτέλεσμα και η ακαταλληλότητά του στο συμπεριφοριστικό πεδίο
(Beaglehole, et al, 1993).
Η Πρωτογενής Πρόληψη ασκείται συχνά στην κοινότητα και όχι μόνο από τις
υγειονομικές αρχές. Μερικά παραδείγματα είναι οι εμβολιασμοί, η οργανωμένη
Συμβουλευτική, η ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η
εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες, σχετικά με την τροποποίηση ανθυγιεινών
συνηθειών (κάπνισµα, κακή διατροφή), η Χλωρίωση και η Φθορίωση του πόσιμου
νερού, οι Ωτοασπίδες σε εργαζόμενους στα αεροδρόμια και τέλος, ο έλεγχος της
ηπατίτιδας Β και AIDS στις φιάλες αίµατος (Pagni Files, 2015).
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4.2 Οι στρατηγικές δευτερογενούς πρόληψης και οι συνέπειές τους
Η Δευτερογενής πρόληψη λαμβάνει χώρα κυρίως με τις διαδικασίες του
προσυμπτωματικού ελέγχου διαλογής (screenings), δηλαδή με την εφαρμογή μιας ή
περισσότερων εξετάσεων ή άλλων δοκιμασιών, για να ανιχνευθεί ένα πιθανό
νόσημα ή μια πρόδρομος κατάσταση, όσο το δυνατόν πρόωρα κατά τη διάρκεια της
ασυμπτωματικής φάσης, με στόχο την έναρξη μια θεραπευτικής παρέμβασης που
τροποποιεί την έκβαση της νόσου. Τέτοιες διαδικασίες είναι η Μαστογραφία, το
τεστ Παπανικολάου, η Κολονοσκόπηση (Wilson, 1996).
Κάποια παραδείγματα Δευτερογενούς πρόληψης είναι: Η Ανίχνευση ιστορικού
καπνίσματος, η φυσική εξέταση του προστάτη, η εργαστηριακή εξέταση της
Φαινυλαλανίνης στον ορό μέσω του Guthrie test για τη διάγνωση της
Φαινυλκετουνουρίας, μιας κληρονομικής μεταβολικής νόσου λόγω μιας ενζυμικής
ανεπάρκειας, που επιφέρει βαριά διανοητική καθυστέρηση, μικροκεφαλία και
σπασμούς. Άλλο παράδειγμα είναι το Screening στην κοινότητα για το γλαύκωµα ή
την υπέρταση, (shopping mall fairs). Όλα αυτά είναι µη επεµβατικές ιατρικές
πράξεις. Τέλος, η Σιγμοειδοσκόπηση που είναι μια επεµβατική ιατρική πράξη για τη
διάγνωση του καρκίνου του παχέως εντέρου (Pagni Files, 2015).
Τα κριτήρια της διαλογής που πρέπει να εκπληρώνονται έχουν θεσπιστεί το
1966 από τον Wilson και είναι: πρώτον, η νόσος πρέπει να είναι επαρκώς κοινή, για
να ανιχνευτεί ένας σημαντικός αριθμός περιστατικών. Δεύτερον, να υπάρχει ένα
όφελος στην πρώιμη ανίχνευση της νόσου, δηλαδή να υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία
σε πρόωρα στάδια που να βελτιώνει την έκβαση της νόσου. Τρίτον, η διαδικασία
της διαλογής πρέπει να είναι φθηνή, εύκολη και αποδεκτή (το πρόβλημα της
αποδοχής, ισχύει κυρίως για τη βιοψία προστάτη και την κολονοσκόπηση). Επίσης,
τα ψευδώς θετικά πρέπει να είναι λίγα, αφού η χαμηλή ευαισθησία, οδηγεί σε
περαιτέρω επεμβατικές διαδικασίες και άγχος. Τέλος, τα ψευδώς αρνητικά πρέπει
να είναι ελάχιστα, εφόσον η χαμηλή ειδικότητα εφησυχάζει πλασματικά τους
ανθρώπους που πιθανόν νοσούν και κατά συνέπεια, το τεστ και η πρόληψη θα
δυσφημιστούν (Wilson, 1996).
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4.3 Τύποι προσυμπτωματικού ελέγχου
Υπάρχουν πολλοί τύποι προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως ο μαζικός, ο
πολυφασικός, ο κατευθυνόμενος και ο έλεγχος αναζήτησης περιπτώσεων (case
finding) ή ευκαιριακός έλεγχος. Το screening είναι Mass και Selective screening σε
target group με αυξημένη επίπτωση της νόσου. Ο ατομικός έλεγχος είναι
περιπτωσιακός, ανεπίσημος και πολυφασικού τύπου, το γνωστό check-up, ενώ ο
έλεγχος γίνεται σε συλλογική βάση, μαζικός ή επιλεκτικός σε ορισμένο target group
με αυξημένη επίπτωση της νόσου. Ένας τύπος προσυμπτωματικού ελέγχου είναι τα
γνωστά screening, που εφαρμόζονται, όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη νοσολογική
ένδειξη και τα discretionary test, όταν υπάρχει συγκεκριμένη νοσολογική ένδειξη
(Τριχόπουλος, 2002).

4.4 Προϋποθέσεις καθιέρωσης προσυμπτωματικού ελέγχου
Οι προϋποθέσεις

για την καθιέρωση μιας ιδανικής δοκιμασίας διαλογής,

βασίζονται:
Πρώτον, στη φύση της αναζητούμενης νόσου (γνωστή φυσική ιστορία της
νόσου). Η νόσος πρέπει να είναι σοβαρή και συχνή με σημαντική επιρροή στη
δημόσια υγεία, με υψηλό επιπολασμό και αποδεκτό τον λόγο cost/effectiveness. Να
έχει διαπιστώσιμο προκλινικό στάδιο και μακροχρόνια λανθάνουσα περίοδο, όπου
η ανίχνευση να είναι δυνατή και τέλος, πρέπει να υπάρχει θεραπεία και να είναι
αποτελεσματικότερη, όταν εφαρμόζεται προσυμπτωματικά, (δηλαδή, η έγκαιρη
ανίχνευση να βελτιώνει την πρόγνωση).
Δεύτερον, βασίζονται στην καταλληλότητα της μεθόδου που είναι η απλότητα
ή η ταχύτητα, η ασφάλεια, το κόστος και το cost/benefit, η αποδοχή ή

η

αυθεντικότητα, η ακρίβεια που κρίνεται από την ύπαρξη των τυχαίων και των
συστηματικών σφαλμάτων, η εγκυρότητα που εκφράζεται με την ευαισθησία και
την ειδικότητα μιας εξέτασης, η διαγνωστική αξία (PPV, δηλαδή Positive Prognostic
Value και NPV, δηλαδή Negative Prognostic Value), η επαναληπτικότητα, η
αξιοπιστία, η αναπαραγωγιμότητα και η συνέπεια, για να είναι επαρκώς ευαίσθητη
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να ανιχνεύσει νοσήματα κατά την ασυμπτωματική περίοδο και επαρκώς ειδική, για
να ελαχιστοποιήσει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα (Τριχόπουλος, 2002).
Τρίτον, βασίζονται στις οργανωτικές συνθήκες των προγραμμάτων που
συνίστανται κυρίως στη διευκρίνιση των λόγων που υπαγορεύουν το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, στις διαδικασίες που πρέπει να είναι αποδεκτές από το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού και από τις υψηλού ρίσκου ομάδες.
Τέταρτον, βασίζονται στη συμμόρφωση των προσυμπτωματικών ασθενών
στην αγωγή μετά την διαλογή, ενώ πρέπει να είναι συνεπής και αδιάκοπη η ύπαρξη
χρηματοδοτικών πηγών, όχι μόνο για την καθιέρωση προγραμμάτων επαλήθευσης
των θετικών ευρημάτων, αλλά και για τη χρηματοδότηση ολόκληρης της
θεραπευτικής παρέμβασης που ακολουθεί το αποτέλεσμα της δοκιμασίας για
δαπάνες εξοπλισμού, τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες και αμοιβές προσωπικού
(Τριχόπουλος, 2002).
Το cost/benefit ratio πρέπει να είναι ευνοϊκότερο από τα πηλίκα άλλων
ανταγωνιστικών προγραμμάτων, που η διοχέτευση χρημάτων λαμβάνεται ως
κόστος, ενώ η ωφέλεια προσμετράται ως μονάδα χρήματος. Εφόσον προσμετράται
βιολογική μονάδα (κερδισμένα έτη ζωής), τότε το πηλίκο λέγεται cost/effectiveness,
όπου συνυπολογίζονται η κοινωνική ωφέλεια και οι κοινωνικές συνέπειες. Τα
προγράμματα διαλογής πρέπει να είναι ενταγμένα και διασυνδεδεμένα με τις
υπόλοιπες υγειονομικές υπηρεσίες και πρέπει να υλοποιούνται σε συνεχή βάση και
όχι μόνο με προσωρινές και ασυνεχείς εκστρατείες υγείας (Τριχόπουλος, 2002).
Πέμπτον, πρέπει να είναι γνωστή η φυσική ιστορία της νόσου στα
χαρακτηριστικά του πληθυσμού διαλογής, όπου ο επιπολασμός του νοσήματος
πρέπει να είναι επαρκώς υψηλός, για να δικαιολογήσει τη διαλογή για την εύκολη
πρόσβαση σε σημαντική ιατρική φροντίδα, εφόσον η βούληση των ασθενών είναι
να συνεχίσουν την δυνητική περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία (Gates , 2001).
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4.5 Αξιολόγηση των προγραμμάτων διαλογής και δείκτης
λειτουργικότητάς τους
Οι περιορισμένοι και πεπερασμένοι οικονομικοί πόροι οι οποίοι είναι
διαθέσιμοι στην υγεία για την προαγωγή, την πρόληψη και γενικά τη φροντίδα
απαιτούν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την ορθή διαχείριση και
διοχέτευση κεφαλαίων από τους εμπλεκόμενους φορείς σε ανταγωνιστικά
προγράμματα για την υλοποίηση της

πρόληψης και της φροντίδας. Άρα, η

πληροφορία, που αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα, δηλαδή τη
Δραστικότητα ή Efficiency ή (cost/effectiveness) στους οικονομικούς όρους των
προγραμμάτων πρέπει να είναι πολύ ακριβής για την ορθότερη επιλογή και τη
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στη σωστή χρήση των πόρων, την
υπεύθυνη διαχείριση δημοσίων κεφαλαίων και την ικανοποίηση του ανθρώπινου
καθήκοντος για την προσφορά της σωστής φροντίδας (Τριχόπουλος, 2002).

4.6 Ακρίβεια (Accuracy) μιας εξέτασης διαλογής και Στατιστικά
Σφάλματα (Biases)
Οι εξετάσεις διαλογής, για να είναι επιστημονικά και κοινωνικά αποδεκτές και
να εξυπηρετούν πιστά και φερέγγυα τον σκοπό τους, πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές του Wilson, που προαναφέρθηκαν (Wilson, 1996).
Αυτές συμπεριλαμβάνουν μια σημαντική παράμετρο την Ακρίβεια. Όσον
αφορά την Ακρίβεια μιας εξέτασης (Accuracy), αυτή ορίζει το πόσο πιο σωστή είναι
μια τιμή μέτρησης σε σχέση με την πραγματική τιμή. Οι παράμετροι που την
περιγράφουν είναι το Τυχαίο Σφάλμα (Random Error), που είναι τόσο μεγαλύτερο,
όσο μικρότερες διαστάσεις έχει ο πληθυσμός παρατήρησης, ενώ υπάρχουν και τα
Συστημικά Σφάλματα: το Σφάλμα της Πρόωρης Διάγνωσης (Lead-Time Bias), που
υπερεκτιμά το όφελος λόγω ψευδούς επιμήκυνσης της ζωής, εφόσον γίνεται
πρωιμότερη διάγνωση σε υποκλινικό στάδιο. Το Σφάλμα της Παρατεινόμενης
Διάρκειας (Length Time Bias), το Σφάλμα Υπερδιάγνωσης (Οver Diagnosis Bias), τα
Σφάλματα Επιλογής (Selection Bias), και τα Σφάλματα Δημοσίευσης (Grimes, 2002).
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Όλοι οι τύποι Συστημικών Σφαλμάτων αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω.
Η κεντρική φιλοσοφία των σφαλμάτων ισχυρίζεται ότι, η πρόωρη διάγνωση
πάντα θα εμφανίζεται και βελτιώνει την επιβίωση, έστω και αν ακόμα η θεραπεία
είναι άνευ αξίας, άχρηστη (Gates, 2001).
Τα

σφάλματα

επαναλαμβάνονται

που
στο

μειώνουν
ίδιο

άτομο

την

ακρίβεια

προέρχονται

της
από

δοκιμασίας
διάφορες

και
πηγές

μεταβλητότητας, όπως η εγγενής μεταβλητότητα μέσα σε κάθε άτομο, η εγγενής
μεταβλητότητα των χρησιμοποιούμενων οργάνων και τεχνικών, η εγγενής
μεταβλητότητα σε κάθε εξεταστή αλλά και μεταξύ των εξεταστών. Το πιθανό
σφάλμα μειώνεται και η ακρίβεια αυξάνεται, αν η δοκιμασία εφαρμοστεί πολλές
φορές (Τριχόπουλος, 2002).
Αναλυτικά τα σφάλματα που αφορούν την ακρίβεια μιας εξέτασης είναι:
To Σφάλμα Πρώιμης Διάγνωσης (lead-time bias, φαινόμενο του πρόσθετου
χρόνου) στο οποίο ο πρόσθετος χρόνος, είναι το διάστημα μεταξύ της χρονικής
στιγμής που ανιχνεύεται ο καρκίνος σε προκλινικό στάδιο με τη διαλογή, και της
στιγμής που εμφανίζονται συνήθως τα συμπτώματα της νόσου. Δημιουργείται
πλασματικά η αίσθηση ότι επεκτείνεται η επιβίωση, αλλά αυτό συμβαίνει, γιατί
απλά επιταχύνεται η διάγνωση, παρατείνοντας πλασματικά την περίοδο μεταξύ της
διάγνωσης και του θανάτου, χωρίς να αλλάζει η φυσική πορεία της νόσου
(Mladenovic, 2001).
Το Σφάλμα Παρατεινόμενης Διάρκειας (length-time

bias) υπερεκτιμά το

όφελος μιας διαλογής. Οι λιγότερο επιθετικοί όγκοι, που έχουν πιο αργή πρόοδο,
διαγιγνώσκονται πιο συχνά, έχουν αυξημένο επιπολασμό των προκλινικών σταδίων,
άρα, μεγαλύτερη πιθανότητα ανακάλυψης από τους επιθετικούς όγκους στα
screening λόγω μεγαλύτερης διάρκειας της προκλινικής φάσης. Συνεπώς, οι πιο
επιθετικοί όγκοι υποεκτιμώνται με απόρροια τη φαινομενικά βελτιωμένη επιβίωση
(Mladenovic, 2001).
Το Συστηματικό Σφάλμα Υπερδιάγνωσης (over-diagnosis bias) προέρχεται από
τη διάγνωση βλαβών που δεν είναι κλινικά σημαντικές. Δηλαδή, καρκίνοι
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διαγνωσμένοι πολύ πρόωρα με τη διαλογή μπορεί να μην εξελισσόταν ποτέ σε
συμπτωματική νόσο, αν έμεναν αδιάγνωστοι. Άρα, υπερεκτιμάται με τη διαλογή ο
αριθμός των κακοηθειών που θα εξελισσόταν τραγικά, αν η διαλογή δεν τις
ανακάλυπτε (Mladenovic, 2001).
Το Συστηματικό Σφάλμα Επιλογής (selection-bias) προκύπτει από το γεγονός ότι
τα άτομα που συμμετέχουν στη διαλογή διαφέρουν από τον γενικό πληθυσμό
(ανώτερο επίπεδο, χωρίς νοσηρότητα, τήρηση κανόνων υγιεινής). Άρα, έχουν
καλύτερη έκβαση εξαιτίας αυτών των παραγόντων, ανεξάρτητα από την εφαρμογή
της διαλογής (Mladenovic, 2001).
Τα

Σφάλματα

Δημοσίευσης

(Publication

Biases)

συμβαίνουν,

όταν

δημοσιεύονται επιλεκτικά μόνο μελέτες με ευνοϊκά αποτελέσματα, που βασικά
υπερεκτιμούν τα πλασματικά οφέλη των τεστ (Grimes, 2002).
Το κυριότερο πρόβλημα που προκύπτει με τα σφάλματα είναι η
Misclassification, Λανθασμένη Ταξινόμηση ,δηλαδή αναδεικνύονται υγιείς μεταξύ
των πασχόντων εκεί που δεν εφαρμόζεται λανθασμένα κάποιο θεραπευτικό μέτρο
και ενδεχόμενα η εφαρμογή θεραπείας σε άτομα που δεν τη χρειάζονται έχει
αποτέλεσμα με μηδενικό όφελος στην πρόκληση βλάβης (Gates, 2001).
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4.7 Εγκυρότητα (Validity) και Προγνωστική Αξία (Prognostic Value)

Διάγραμμα 5: Διάγραμμα Eγκυρότητας και Προγνωστικής αξίας με την

Ανάλυση Ευαισθησίας, Ειδικότητας

και Διαγνωστικής Αξίας. (Τριχόπουλος, Δ. Επιδημιολογία, Αρχές-Μέθοδοι-Εφαρμογές, 2002)

Μια άλλη παράμετρος εξίσου σημαντική με την Ακρίβεια για την αποδοχή ενός
τεστ διαλογής είναι η Εγκυρότητα. Όσον αφορά την Εγκυρότητα της μεθόδου
(Validity), που απεικονίζεται και περιγράφεται στο παραπάνω Διάγραμμα 5, αυτή
ορίζεται ως ο βαθμός επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε η μέτρηση. Η
παράμετρος της Eυαισθησίας μιας εξέτασης δείχνει τις ορθά θετικές περιπτώσεις
στο σύνολο των πασχόντων, δηλαδή μεταξύ των πραγματικά προσβεβλημένων
(Sensitivity=a/a+c), ενώ η Eιδικότητα δείχνει το σύνολο των ορθά αρνητικών, που
δεν πάσχουν από τη νόσο στον συνολικό αριθμό των μη πασχόντων, δηλαδή μεταξύ
των πραγματικά υγιών (Specificity=d/b+d). Όσον αφορά δε, τη Διαγνωστική ή
Προγνωστική Αξία, που επίσης περιγράφεται σχηματικά στο παραπάνω Διάγραμμα
5, αυτή ορίζει, πόσο πιθανό είναι ο εξεταζόμενος να πάσχει πραγματικά από τη
νόσο όταν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό και εξαρτάται από τον
επιπολασμό, δηλαδή τη συχνότητα παρουσίασης της νόσου σε μια περιοχή. Η
Θετική Διαγνωστική ή Προγνωστική αξία, δείχνει τις ορθά θετικές περιπτώσεις, τους
αληθινά πάσχοντες στο σύνολο των θετικών ευρημάτων από την εξέταση
(PPV=a/a+b), αλλά υπάρχουν και ψευδώς θετικοί πάσχοντες που η εξέταση δεν
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τους ανιχνεύει σωστά και τους εμφανίζει ως πάσχοντες, ενώ η Αρνητική
Προγνωστική Αξία μιας εξέτασης δείχνει το σύνολο των ορθά αρνητικών στο σύνολο
των αρνητικών εξεταστικών ευρημάτων (NPV=d/c+d). Υπάρχουν όμως και
εσφαλμένα αρνητικοί πάσχοντες που στην εξέταση εμφανίζονται ως πραγματικοί
πάσχοντες. Στην Προγνωστική Αξία ισχύει το θεώρημα του ΒATES που λέει ότι όσο
μεγαλύτερος είναι ο επιπολασμός της νόσου, τόσο αυξάνεται η θετική προγνωστική
αξία και τόσο μειώνεται η αρνητική προγνωστική αξία της εξέτασης (Aviva and
Sabin, 2008).
Σε μια δοκιμασία screening, αν η νόσος έχει χαμηλό Επιπολασμό (το σύνολο
των εμφανισθέντων παλαιών και νέων περιστατικών της νόσου (στο σύνολο του
πληθυσμού μια χρονική περίοδο) ακόμα και το καλύτερο τεστ θα έχει χαμηλή
θετική διαγνωστική αξία συχνά από 10% έως 20% (αληθώς θετικά άτομα στο
σύνολο των θετικών ευρημάτων που μετριούνται από το τεστ). Τα περισσότερα
θετικά αποτελέσματα θα είναι ψευδώς θετικά και συνεπώς θα έχουμε περαιτέρω
αναλύσεις, μεγαλύτερο άγχος για τους ασθενείς, τον κίνδυνο για επιπλοκές στη
διερεύνηση και μια άχρηστη και δυνητικά βλαβερή θεραπεία. Τα ψευδώς αρνητικά
αποτελέσματα είναι επιβλαβή, εφόσον καθησυχάζουν ψευδώς τον ασθενή, ενώ δεν
αποτρέπεται ένας προβλέψιμος θάνατος

με νομικές ακόμη συνέπειες (Gates,

2001).
Επίσης, ακόμα και σε μια σωστή διάγνωση, εάν η προβλεπόμενη θεραπεία
είναι αναποτελεσματική ή και βλαβερή, ο ασθενής θα υποστεί μάλλον βλάβη παρά
θα βοηθηθεί (Gates, 2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5.1 Μηχανισμοί πρόκλησης βλαβών των προληπτικών
προγραμμάτων
Με ποιο τρόπο όμως τα προληπτικά προγράμματα μπορούν να προκαλέσουν
βλάβη; Γενικά, ισχύει ότι οι βλάβες από την πρόληψη δεν χαίρουν ιδιαίτερης
προσοχής από τους επιστήμονες, τον τύπο και τα εμπορικά συμφέροντα. Έτσι, οι
επιστήμονες μερικές φορές κάνουν κακή εκτίμηση για την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων, εσκεμμένη ή μη, αναφορικά με τα πλασματικά οφέλη, την κακή
εκτίμηση των προσδοκώμενων ωφελημάτων με την υπερεκτίμηση του οφέλους
μέσω των συστημικών σφαλμάτων και ενδεχόμενων κινδύνων (Gates , 2001).
Οι επιστήμονες πιστεύουν συχνά και λανθασμένα ότι τα οφέλη θα είναι
μεγαλύτερα από τις πιθανές βλάβες και οι ασθενείς, αν ήταν πλήρως ενημερωμένοι
για τους δυνητικούς κινδύνους, θα φοβούνταν να συμμετάσχουν στην πρόληψη,
ενώ έστω και αν η ζημιά είναι ελάχιστη, δεν θα έπρεπε να σταματά τους
επιστήμονες η ολοκλήρωση της διαδικασίας ή να ενημερώνουν πλήρως τους
ασθενείς (Gates, 2001).
Επίσης, οι δοκιμασίες διαλογής μπορεί να έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες
συνέπειες, που προέρχονται από κοινωνικές προεκτάσεις, όπως η αναπαραγωγή
και η ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων, του στίγματος και των διακρίσεων και
λανθασμένες οικονομικές συνιστώσες με τη λανθασμένη διανομή πόρων υγείας σε
αναποτελεσματικά προγράμματα. Γενικά, πάντως ισχύει ότι, ενώ τα οφέλη
αφορούν λίγα άτομα, οι δυνητικές βλάβες αφορούν τους πάντες (Τριχόπουλος,
2002).
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5.2 Τύποι βλάβης κατά την διάρκεια του καταρράκτη του
προσυμπτωματικού ελέγχου
Οπωσδήποτε προτού ξεκινήσει η διαλογή, τα άτομα θα πρέπει να είναι πλήρως
ενημερωμένα για τους δυνατούς κινδύνους, όπως και τα οφέλη. Ποτέ μια διαλογή
δεν είναι 100% αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν
αποτελεί εγγύηση ότι δεν υπάρχει το νόσημα (Τριχόπουλος, 2002).
Οι τύποι της πιθανής βλάβης διακρίνονται σε φυσική βλάβη, ψυχολογική
βλάβη, κοινωνική βλάβη και ηθική βλάβη που σχετίζεται κυρίως με την έλλειψη της
ενήμερης συγκατάθεσης

και τον συνακόλουθο σεβασμό της αυτονομίας του

ασθενή να επιλέξει ή να απορρίψει ένα πρόγραμμα. Η διάκριση των βλαβών που
συμβαίνουν στα διάφορα στάδια της διαλογής βασίζεται στην αλληλουχία των
διαφόρων επιπέδων της εξέλιξης του screening (Marshall, 1996).
Το πρώτο στάδιο του καταρράκτη του screening αφορά τη διαδικασία του
screening αυτή καθαυτή και ο τύπος της βλάβης που συναντάται είναι φυσική
βλάβη, δηλαδή η δυσφορία που προέρχεται από τη φλεβοκέντηση για ένα PSA, το
αντιγόνο του προστάτη, από την πίεση στους μαστούς κατά τη διάρκεια της
μαστογραφίας ή τον φόβο της ακτινοβολίας. Επίσης, σε αυτό το στάδιο υπάρχει
ψυχολογική και κοινωνική βλάβη, δηλαδή άγχος για τις παρενέργειες των τεχνικών
διαδικασιών και για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και υπερβολική ανησυχία για
την υγεία (Marshall, 1996).
Στο δεύτερο στάδιο της διερεύνησης των

παθολογικών αποτελεσμάτων

παρουσιάζονται, επίσης, φυσικές βλάβες, όπως ο πόνος και επιπλοκές μιας βιοψίας
μαστού (μολύνσεις, αιματώματα, αποστήματα) ή για τον προστάτη (κατακράτηση
ούρων, αιματουρία, αιμοσπερμία, και κατάθλιψη, άγχος και κρίση απώλειας
ανδρισμού λόγω στυτικών διαταραχών) ή για μια κολονοσκόπηση (διάτρηση
εντέρου, λοιμώξεις, αιμορραγία), ενώ ψυχοκοινωνικά υπάρχει άγχος λόγω θετικών
ευρημάτων και ψεύτικος εφησυχασμός λόγω ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων
(Marshall, 1996).
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Στο

τελευταίο

στάδιο,

αυτό

της

θεραπευτικής

αντιμετώπισης

των

ανιχνευμένων θετικών ευρημάτων της νόσου, έχουμε φυσικές βλάβες που
απορρέουν πχ. από μια προστατεκτομή, όπως ανικανότητα, ακράτεια και θάνατος
ακόμα, ενώ ψυχολογικά ο ασθενής είναι αγχωμένος από την ίδια την βλάβη και τις
επιπλοκές της θεραπείας της.
Επιπρόσθετα, άλλες βλάβες που προκαλούνται από το screening είναι οι
δυσάρεστες σχέσεις με το προσωπικό των μελετών, η απώλεια χρόνου, τα
προσωπικά έξοδα και η σχετιζόμενη με τον χρόνο απώλεια εσόδων, η υπερβολική
ανησυχία για την υγεία, στα όρια της υποχονδρίας από τον φόβο για τον καρκίνο, η
μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα που πηγάζει και από την εμβάπτιση του
ασθενούς ως αρρώστου ή δυνητικά σε κίνδυνο λόγω μιας θετικής δοκιμασίας
(Marshall, 1996).
Τέλος, στα κρίσιμα θέματα της ηθικής φύσεως υπάρχει η ηθική επιτακτική
εντολή πως όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη υπερτερούν
των δυνητικών βλαβών. Τα άτομα που συμμετέχουν είναι υγιή και έτσι το
πρόγραμμα πρέπει να υποδεικνύει ένα συνολικό όφελος για την κοινότητα και έναν
ελάχιστο κίνδυνο για παρενέργειες σε κάποια άτομα. Οι δυνητικοί κίνδυνοι για την
πρόκληση βλαβών, όπως στα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, δημιουργεί μια
καθυστέρηση στη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου, ενώ κάποιοι αισθάνονται
πλασματικά ασφαλείς και αγνοούν τα προειδοποιητικά συμπτώματα (Τριχόπουλος,
2002).
Επίσης, υπάρχουν περιστατικά νομικών διώξεων στα οποία

δεν έγινε

διάγνωση του καρκίνου. Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα συνεπάγουν ότι άτομα
χωρίς νόσο θα υποστούν περαιτέρω τεστ παρακολούθησης και διάγνωσης που
είναι δυσάρεστα, ακριβά, βλαβερά και σπάνια οδηγούνται σε μη απαραίτητες
θεραπείες, ενώ υπάρχει και άγχος
(Τριχόπουλος, 2002).

από τους ίδιους και τις οικογένειές τους
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5.3 Εγκυρότητα μιας δοκιμασίας διαλογής και οι συνέπειές της
Συνήθως, οι ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω,
συσχετίζονται και εξαρτώνται από πολλές μεθοδολογικές ατέλειες, αλλά
προέρχονται και από τη μη ορθή ερμηνεία τριών

βασικών στατιστικών

παραμέτρων, πολύ σημαντικών για την αξιοπιστία της δοκιμασίας, την Ακρίβεια
(Αccuracy) που σχετίζεται με τα Ιατρικά Σφάλματα που αναλύονται στην ενότητα και
την Εγκυρότητα (Validity), μια μέθοδο που χαρακτηρίζεται από τρείς μεταβλητές,
την Ευαισθησία και την Ειδικότητα και την Προγνωστική Αξία μιας μεθόδου, Θετική
και Αρνητική, που επεξηγήθηκαν στην παραπάνω ενότητα (Τριχόπουλος, 2002).

Νόσος σε προκλινικό στάδιο
Αποτέλεσμα
δοκιμασία

Παρούσα

Απούσα

a

b

Θετικό

«ορθά θετικό"

«εσφαλμένα θετικό»

Αρνητικό

c

d

Εσφαλμένα

Ορθά αρνητικό

Σύνολο

διαλογής

αρνητικό
Σύνολο

Πίνακας 6: Σχηματική απεικόνιση των Δεικτών Εγκυρότητας μιας εξέτασης και κατηγοριοποίηση
των συνεπειών τους (https://en.wikipedia.org/wiki/Medicaltest, 2017).

Η ταξινόμηση των συνεπειών με βάση τον παραπάνω Πίνακα 6, της ανάλυσης
της εγκυρότητας μιας προληπτικής μεθόδου, έχει ως εξής: Όσον αφορά την
κατηγορία d, δηλαδή τα ορθά αρνητικά στα οποία έχουμε μια επιβεβαίωση σε μια
υποψία ότι δεν υφίσταται η νόσος, οι συνέπειες σε κόστος, έργο και κόπο είναι

Σ ε λ ί δ α | 47

μάλλον ασήμαντες, εκτός και αν αυτή η δοκιμασία έχει άμεσους ή απώτερους
κινδύνους. Η κατηγορία c, δηλαδή οι εσφαλμένα αρνητικοί έχουν πολύ σοβαρές
συνέπειες: Πλάνη και ψευδαίσθηση ότι δεν πάσχουν, αγνοούν τα συμπτώματα και
είναι ψευδώς υγιείς. Είναι απίθανο, αλλά δεν αποκλείεται να πάσχουν ή να
προσβληθούν από τη νόσο. Η κατηγορία b, δηλαδή τα εσφαλμένα θετικά, οι
συνέπειες είναι, επίσης, οδυνηρές, δηλαδή χωρίς λόγο και αιτία μπορούν να
υποστούν τις βλάβες της περαιτέρω έρευνας, την ταλαιπωρία των πρόσθετων
εξετάσεων και την ανάλογη ψυχολογική επιβάρυνση από την αγωνία και το άγχος
ότι πάσχουν. Τέλος, τα ορθά θετικά a είναι τα πιο κερδισμένα, εφόσον
επωφελούνται από τις πρόσθετες θεραπείες, αλλάζοντας την τελική έκβαση της
νόσου (Τριχόπουλος, 2002).
Αλλά και αυτοί, δηλαδή τα ορθά θετικά a γεγονότα δυνητικά έχουν κάποιες
βλαπτικές παρενέργειες: Αφορούν τα σφάλματα του πρόσθετου χρόνου (lead-time
bias), που είναι χρόνος της πρόσθετης αγωνίας, δεν αποζημιώνεται πάντα με την
ανάλογη παράταση ζωής και το συστημικό σφάλμα της πρόσθετης διάρκειας
(length-time bias), αφορά καταστάσεις με καλή πρόγνωση αλλά χωρίς θεραπεία και
οι οποίες δεν θα γίνονταν αντιληπτές ποτέ και η ανακάλυψη της νόσου με την
εφαρμογή δραστικών θεραπειών προκαλεί περισσότερη βλάβη και ζημιά σε σχέση
με το παρεχόμενο όφελος (Τριχόπουλος, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

6.1 Αξία της υγείας στην κοινωνία
H Υγεία θεωρείται βασική αξία για τον άνθρωπο και την κοινωνία, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί και τη βασική υποχρέωση της κρατικής μέριμνας να την
προάγει. Αυτό συμβαίνει, γιατί η δημόσια υγεία είναι συντελεστική, επειδή
συνεισφέρει

σημαντικότατα

στην

ανθρώπινη

ευζωία.

Μέσω

της

υγείας

επιτυγχάνουμε χαρά, δημιουργία, παραγωγικότητα στα προσωπικά σχέδια της ζωής
μας και διεκδικούμε τα πολιτικά μας δικαιώματα. Επίσης, ολοκληρωνόμαστε ως
οντότητες, γιατί υπάρχει διαισθητική κατανόηση ότι η υγεία είναι σημαντικό αγαθό.
H υγεία λοιπόν, είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για την άσκηση σημαντικών
δραστηριοτήτων για την κοινωνική πρόνοια (Gostin, 2008).

6.2 Καθήκοντα στη Δημόσια υγεία
Η Δημόσια Υγεία ως πολιτικοκοινωνικός οργανισμός είναι ο επίσημος φορέας
για την Προαγωγή και την Προστασία της Υγείας του κοινωνικού συνόλου.
Διασφαλίζει ένα θετικό δικαίωμα, που νοηματοδοτεί το σημαντικότερο αρνητικό
δικαίωμα της ανθρώπινης κατάστασης, την ίδια την Ζωή. Ως καθήκον εκπληρώνεται
από κυβερνήσεις, κοινωνικούς θεσμούς, τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο επίσημος
κρατικός φορέας που διαμορφώνει τις πολιτικές της έχει καθήκον να προάγει τη
γενική υγεία του πληθυσμού και δύναται να επέμβει σε επείγουσες καταστάσεις,
επιχειρώντας να ασκήσει επιρροή στις ανάρμοστες ανθρώπινες ανθυγιεινές
συμπεριφορές. Αυτό καθίσταται εφικτό, χωρίς να προκαλείται βλάβη, μέσω της
ορθής συμβουλευτικής, της έγκυρης πληροφόρησης και εκπαίδευσης, ενώ
υποχρεούται να επισημάνει τους παράγοντες κινδύνου των νοσημάτων, όπως ο
καρκίνος, και να περιορίσει τα μεταδοτικά νοσήματα (Blacksher, 2015).
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Αναλύει την αλληλεπίδραση των κοινωνικών κινδύνων, των ατομικών
επιδράσεων και της πρόληψης αυτών των κινδύνων, ενώ επιβάλει κανόνες μέσω
των οποίων οι περιορισμοί στις ελευθερίες κάποιων προστατεύουν από βλάβη τους
υπόλοιπους. Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στον δυτικό κόσμο και στις
φιλελεύθερες κοινωνίες ο σεβασμός των προσωπικών επιλογών έχει ύψιστη αξία
(Blacksher, 2015).
Η Ελευθερία στερημένη και κενή από ικανότητες, όπως η καλή υγεία, αν και
βιώνεται ή απολαμβάνεται, είναι αμφισβητήσιμης εγγενούς αξίας και τα κράτη
οφείλουν να προσφέρουν τα μέσα, για να μπορούμε να διαμορφώνουμε ελεύθερα
και αυτόβουλα τον βίο μας (Blacksher, 2015).
Η θεσμική ευθύνη που βασίζεται στην αρχή της αγαθοεργίας, της αλληλεγγύης
και στην αρχή του οφέλους και του σεβασμού της δικαιοσύνης και των ατομικών
δικαιωμάτων των πολιτών, οφείλει να ενισχύεται και να απευθύνεται εξίσου προς
όλα τα μέλη της κοινωνίας (Cappelen and Norheim, 2005).

6.3 Προκλήσεις στην δημόσια υγεία
Οι βασικότερες προκλήσεις στη δημόσια υγεία, που αφορούν τις διαδικασίες
πρόληψης των νοσημάτων και την πληθυσμιακή προαγωγή και προστασία της
υγείας, είναι η ανάγκη για τη διαφύλαξη των ατομικών, πανανθρώπινων,
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, όπως η ατομική ελευθερία, η ιδιωτικότητα, η
εμπιστοσύνη, η ενίσχυση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής, η
δίκαιη κατανομή οφέλους και βαρών και η προστασία ευπαθών ομάδων από την
περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό (Petrini and Gainotti, 2008).
Επίσης, η ανάγκη ύπαρξης δεοντολογικών θεμελίων αποτελεί πρόκληση, η
ατομική και η θεσμική ευθύνη για την προστασία της υγείας, η ισότιμη πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας και σε προγράμματα εκπαίδευσης, η δίκαιη διανομή
περιορισμένων πόρων σε ετερόκλητα κοινωνικά αγαθά (πρόληψη, ιατρική
φροντίδα, παιδεία, δημόσια ασφάλεια), η εξισορρόπηση και η διευθέτηση της
σύγκρουσης μεταξύ των ατομικών αναγκών και ελευθεριών εναντίον της ανάγκης
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για τη συλλογική προστασία της υγείας ως κοινωνικού αγαθού (Petrini and
Gainotti, 2008).
Άλλη κρίσιμη πρόκληση είναι η λήψη πολιτικών αποφάσεων της δημόσιας
υγείας για αβέβαιους κινδύνους σχετικά με την υγεία, καθώς και η άμβλυνση των
ανισοτήτων για την αποτροπή του κοινωνικού στίγματος. Ένα άλλο θέμα είναι η
μετάβαση από απλούς συμπεριφορικούς και διαχειριστικούς κανόνες στην ανάγκη
για τη θεωρητική και ηθική θεμελίωσή τους από ηθικούς κώδικες αρχές και θεωρίες
(Petrini and Gainotti, 2008).
Το κράτος διαμορφώνει παρεμβάσεις στις προτιμήσεις του ατόμου για το
συμφέρον του (πατερναλιστική δημόσια προαγωγή της υγείας του). Η δράση της
δημόσιας υγείας αναζητά τρόπους να επηρεάσει και να τροποποιήσει τις
συμπεριφορές, χωρίς να βλάπτονται οι άλλοι (Αρχή της Μη βλάβης), εφόσον τα
χρόνια νοσήματα προκαλούνται συχνά από ανθυγιεινές συμπεριφορές. Αυτές οι
πολιτικές αποφάσεις για τη δημόσια υγεία βασίζονται στην Αρχή της Ευεργεσίας και
ακολουθούν ένα Συνεπειοκρατικό Πρότυπο Δράσης, που έχει καθήκον να
μεγιστοποιήσει το όφελος για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων
(Blacksher, 2015).
Στις λήψεις αποφάσεων για τη Δημόσια Υγεία προσμετρώνται συχνά πολιτικές
στρατηγικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις (ισχύ των lobbies) και το επίπεδο
κοινωνικής ωριμότητας. Είναι όμως και επιτακτική ανάγκη, βέβαια, η έγκυρη
πληροφόρηση του κόσμου, η επιστημονική γνώση και το know-how (Cecchi, 2008).
Οι αποφάσεις για παρεμβάσεις προληπτικού ελέγχου γίνονται συχνά υπό
συνθήκες αβεβαιότητας, με βάση την Αρχή της Προφύλαξης.

Αυτή κυρίως

εξαρτάται από το επίπεδο αντίληψης του κινδύνου, από την πρόσβαση και
ερμηνεία της διαθέσιμης κλινικής πληροφορίας, τα οποία φιλτράρονται υπό το
πρίσμα των προσωπικών αξιών και αμφοτέρων νοητικών και συναισθηματικών
συμπεριφορικών διαδικασιών. Επίσης, επηρεάζονται από την αλλαγή κοινωνικών
ρόλων και διαπροσωπικών σχέσεων (Lee, Craddock, 2010).
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Η αξιοποίηση της αρχής της προφύλαξης είναι, επίσης, ένα μέσο κοινωνικής
κρατικής ρύθμισης (Montague, 1998).
Η Αρχή της Προφύλαξης χρησιμοποιείται συχνά στην πρόληψη κυρίως στο
πεδίο των περιβαλλοντικών παραγόντων. Η Δημόσια Υγεία όμως πρέπει να
στηρίζεται στη διαφάνεια και σε επιλογές όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικές
για την ατομική ελευθερία, ανεξάρτητα από τις ηθικές αρχές που επικαλείται
(Petrini and Gainotti, 2008).
Η προφύλαξη, βέβαια, μπορεί να προκαλέσει γενικό άγχος και σύγχυση στον
πληθυσμό, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία του ατόμου στον κίνδυνο και
μειώνει την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τη δημόσια υγεία (Tubiana, 2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

7.1 Πολιτικές της δημόσιας Υγείας
Οι πολιτικές της δημόσιας υγείας, που συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες
πρόληψης νοσημάτων και τις πολιτικές για την άσκηση επιρροής στην αλλαγή των
ανθυγιεινών συμπεριφορών και στάσεων, πραγματοποιούνται κυρίως από το
κράτος που έχει τη θεσμική ευθύνη και το κοινωνικό καθήκον να εκπληρώνει την
προαγωγή και την προστασία της υγείας καθώς και την εξασφάλιση των
κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης. Στη συνεχεία, κατόπιν ελευθέρων και εύλογων
επιλογών και εφόσον οι άνθρωποι είναι υγιείς, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν
τις κοινωνικές προεκτάσεις και τις προκλήσεις που αναπαράγουν αυτές οι πολιτικές.
Θεμελιώνονται ηθικά μέσω των αρχών της Ηθικής της Δημόσιας Υγείας.
Η προστασία της υγείας του πληθυσμού διασφαλίζεται μέσω των πολιτικών
της δημόσιας υγείας, που είναι πολιτικές πρόληψης νοσημάτων και προαγωγής της
ανθρώπινης ευεξίας.

7.2 Ηθική της δημόσιας Υγείας
Η ηθική της δημόσιας υγείας αποτελεί το επιστέγασμα των συστηματικών
προσπαθειών για τη διατύπωση και δικαιολόγηση των ηθικών αρχών, εννοιών και
πλαισίων, που θα συνδράμουν στην ηθική θεμελίωση των πρακτικών της και οι
οποίες συμπεριλαμβάνουν την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας
στον πληθυσμό (Petrini and Gainotti, 2008).
Η ηθική αποτίμηση της Δημόσιας Υγείας σχετίζεται με την διασφάλιση
ισότιμου σεβασμού για την προσωπικότητα, τα συμφέροντα και τα αγαθά όλων.
Αξιώνει να προσδίδονται ισότιμα τα οφέλη, να προλαμβάνονται ισότιμα οι βλάβες,
να διασφαλίζεται η αυτονομία και η ελευθερία δράσης, η δίκαιη διανομή των
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οφελών και των βαρών και η ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αξιώνει να
διαφυλάττεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα θετικά και αρνητικά ατομικά
δικαιώματα, ενώ εστιάζεται στις ανάγκες στήριξης των αδυνάμων, αποτρέποντάς
τους από την περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό. Τέλος, βοηθά να αμβλυνθούν
οι ανισότητες υγείας, που είναι και κοινωνικές ανισότητες, επειδή, για να είναι
δεοντολογικά θεμελιωμένες, είναι απόλυτη αξίωση να υπακούουν σε ηθικές αρχές
και νόρμες καθολικά αποδεκτές (Gostin, 2008).
Οι αρχές της Ηθικής της Δημόσιας Υγείας είναι η παραγωγή οφέλους ως
Ωφελιμιστική δέσμευση, η πρόληψη βλαβών, η δίκαιη διανομή των κοινωνικών
αγαθών, η προστασία των ευπαθών ομάδων από την περιθωριοποίηση και τον
στιγματισμό, ο σεβασμός και η εκπλήρωση των πανανθρώπινων δικαιωμάτων, ο
σεβασμός της ανθρώπινης αυτονομίας, της ελευθερίας δράσης, ο σεβασμός της
εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας (Petrini and Gainotti, 2008).
Οι πολιτικές διαδικασίες της πρόληψης, οι προεκτάσεις και συνέπειές τους
ξεχωριστά στον άνθρωπο, αλλά και στην κοινωνία παράγουν κρίσιμα ηθικά
διλήμματα, αδιέξοδα, προβληματισμούς που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη,
έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές, εκτός από αποτελεσματικές, αποδοτικές, να είναι
και ηθικά θεμελιωμένες και αποδεκτές από τα άτομα και τις κοινωνίες. Για να είναι
ηθικά δικαιολογημένες, πρέπει να υπακούουν στις αρχές της ηθικής της δημόσιας
υγείας (Blacksher, 2015).
Οι

ηθικές

αρχές

της

πρόληψης

και

οι

συνακόλουθες

πολιτικές

αλληλοσυγκρούονται συχνά, αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται και κάποιες φορές
ενισχύονται αμοιβαία, καθιστώντας έτσι ακόμα πιο σύνθετη και περίπλοκη
διαδικασία την ηθική τεκμηρίωσης της πρόληψης (Blacksher, 2015).
Μοναδική σημασία και ξεχωριστή θέση για τη δημόσια υγεία έχει η Αρχή της
Αλληλεγγύης, που βασίζεται στην Ανιδιοτελή Αγαθοεργία, εφόσον η προστασία
υγείας από τις δημόσιες πολιτικές οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτήν. Βέβαια,
αυτές οι αρχές διανθίζονται και εμπλουτίζονται με άλλες σημαντικές αρχές, όπως η
αρχή της εμπιστευτικότητας, όπου οι θεσμοί οφείλουν να είναι αξιόπιστοι και να
σέβονται το ιατρικό απόρρητο, η αρχή της ιδιωτικότητας και της εχεμύθειας,
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εφόσον η ακριτόμυθη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

και η διαρροή

ιατρικών δεδομένων των ανθρώπων, θα τους εκθέσει και θα τους στιγματίσει
ανεπανόρθωτα. Αυτό περιφρουρείται μέσω της αρχής
Προσωπικότητας,

δηλαδή

του Αυτοπροσδιορισμού

της Προστασίας της

του Ατόμου (Stanford

Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Σήμερα, από πολλούς θεωρείται ότι η Ατομική Ευθύνη έχει προτεραιότητα και
είναι σημαντικότερη από την ευεργεσία και την ατομική αυτονομία που αφορά
κυρίως την ατομική ιατρική φροντίδα για τη δημόσια υγεία και τις πολιτικές της.
Έτσι, αναφερόμαστε στην Αρχή της Ευθύνης είτε ως δικαιοδοσία, που πηγάζει από
ένα καθήκον, είτε ως υποχρέωση να ανταποκριθεί κάποιος ή το κράτος σε ένα
καθήκον που έχει αναλάβει και πρέπει να λογοδοτήσει γι’αυτό (Stanford
Encyclopedia of Philosophy, 2015).

7.3 Ηθικές Αρχές και Φιλοσοφικές Θεωρίες της Ηθικής της
Δημόσιας Υγείας
Στη δημόσια υγεία τα ηθικά διλήμματα είναι η εύλογη διανομή πόρων, η
επιρροή στην αλλαγή των ατομικών συμπεριφορών, ο περιορισμός της ελευθερίας
κινήσεων λόγω μεταδοτικών νοσημάτων, όπως η φυματίωση. Οι αποφάσεις για την
υγεία εμπλέκουν βασικές ηθικές αρχές της σύγχρονης ιατρικής βιοηθικής, όπως η
αρχή της αυτονομίας, η αρχή της αγαθοεργίας, η αρχή της μη βλάβης και η αρχή της
δικαιοσύνης, καθώς και άλλες αρχές και κανόνες, όπως η πολύ σημαντική και
θεμελιώδης για την υγεία, η αρχή της αλληλεγγύης, η αρχή της εμπιστοσύνης, της
εχεμύθειας, της ειλικρίνειας, ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και βασικών
ελευθεριών, όπως η ισότητα ευκαιριών και πόρων στην ευθυδικία, τη θεσμική και
ατομική ευθύνη, την αποτελεσματικότητα (Roberts and Reich, 2002).
Αυτές οι αρχές επωάζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και ηθικό
περιβάλλον, αυτό της ηθικής της δημόσιας υγείας. Δεν είναι αυθύπαρκτα
μορφώματα, αλλά

καθορίζονται και νοηματοδοτούνται ή και προσαρμόζονται

διαφορετικά, στα πλαίσια φιλοσοφικών θεωριών και ρευμάτων, που με την σειρά
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τους χαράσσουν τη ρότα, των πολιτικών της δημόσιας υγείας. Οι ηθικές αρχές
αποτελούν τη λυδία λίθο, που κρίνει την ηθική αξία ή απαξία μιας ιατρικής πράξης
ή μιας δράσης στη δημόσια υγεία (Roberts and Reich, 2002).
Τρία είναι τα κύρια φιλοσοφικά πλαίσια των ηθικών αρχών για τις αποφάσεις
της δημοσίας υγείας. Το Ωφελιμιστικό ή Συνεπειοκρατικό μοντέλο στο οποίο ο
κύριος στόχος του είναι η μεγιστοποίηση της πρόνοιας ισότιμα σε ολόκληρη την
κοινότητα, αδιαφορώντας για την ηθική των μέσων επίτευξης της ωφέλειας. Η
κρίση των αποφάσεων υγείας γίνεται με βάση τις συνέπειες, τα αποτελέσματα και
με βάση την μεγιστοποίηση του οφέλους για το κοινό καλό όλης της κοινωνίας ή για
όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων (Roberts and Reich, 2002).
Αυτή είναι η Συνεπειοκρατική θεωρία των Bentham (Bentham, 1789) και Mill
(Mill, 1863).
Το Δεοντολογικό μοντέλο (duty based model) με κύριο εκφραστή τον Immanuel
Κant (Kant, 1984) το οποίο έχει σκοπό να διαφυλάττονται τα ατομικά δικαιώματα
και οι προσωπικές ελευθερίες ως τα βασικότερα κοινωνικά αγαθά (Roberts and
Reich, 2002).
Στο Δεοντολογικό μοντέλο, θεωρείται ηθικό καθήκον να προσφέρουμε
πρόληψη και φροντίδα, παρακάμπτοντας το ζήτημα των πεπερασμένων
οικονομικών πόρων. Αυτό το μοντέλο χαρακτηρίζεται από τον Κανόνα της Σωτηρίας
(Rule of Rescue), δηλαδή βοηθούμε και πράττουμε, ανεξάρτητα από το κόστος και
την αποτελεσματικότητα, επειδή είναι ηθικός κανόνας να διαφυλάξουμε τη ζωή,
ανεξάρτητα των συνεπειών. Ενίοτε συγκρούεται με το συνεπειοκρατικό μοντέλο,
που εξ ορισμού λαμβάνει υπόψη και τις οικονομικές συνέπειες μιας πράξης
(Pinkerton, et al, 2002).
Τέλος, για τη λήψη τελικών αποφάσεων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων
λαμβάνεται υπόψη το Μοντέλο της Κοινωνικής Πρόνοιας (Social Welfare Model),
όπου ενδιαφέρεται για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής πρόνοιας, ενώ υπάρχει
μεταβλητότητα στις ατομικές προτιμήσεις που αφορούν την κατανάλωση
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υπηρεσιών υγείας, επειδή για κάποιους η διασφάλιση της υγείας είναι ψηλότερα
σε σχέση με άλλους (Pinkerton, et al, 2002).
Και οι δύο θεωρίες, η Συνεπειοκρατία και η Δεοντολογία, έχουν κατακριθεί,
εφόσον θεωρείται ότι παραγνωρίζουν τη συλλογική διάσταση της ηθικής της
δημόσιας υγείας. Αυτή την ατέλειά τους επιφορτίζεται να επιλύσει, Ο Κοινοτισμός
(Communitarism) των Sandel (Sandel, 1982) και Singer (Singer, 2009) που εκτιμά την
κοινωνική διάσταση των πολιτικών της δημόσιας υγείας. Αναλύει τις κοινωνικές
αρετές και τα κοινά οράματα που χρειάζονται, για να διατηρηθεί τάξη και συνοχή
στην κοινωνία (Blacksher, 2015).
Ξεχωριστή και ιδιάζουσα σημασία έχει η ηθική Θεωρία των Ατομικών
Δικαιωμάτων και της προστασίας τους για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας . Η
θεωρία

των

ατομικών

δικαιωμάτων

πρόσκειται

υποστηρικτικά

στον

Φιλελευθερισμό, όπως θα δούμε παρακάτω (Δημητράκος, 2009).
Το Φιλελεύθερο Μοντέλο, που χωρίζεται σε 3 υπομοντέλα, στο Εξισωτικό, στο
Ελευθεριακό και στο Νεοφιλελεύθερο Μοντέλο, αναφέρεται γενικά στα ατομικά
δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες, βασίζεται στην αρχή της εγγενούς
αξίας του ανθρώπου του Ντουόρκιν και του Κάντ, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα
προέρχονται από την αρχή του αμοιβαίου σεβασμού στα δικαιώματα, στις βασικές
ελευθερίες, στις κοινωνικές ευκαιρίες ανάπτυξης της ζωής (Roberts and Reich,
2002).
Βέβαια, υπάρχουν και άλλες σύγχρονες

φιλοσοφικές θεωρίες που

προσδιορίζουν τις πολιτικές της δημόσιας υγείας και επηρεάζουν την ηθική της.
Τέτοιες είναι ο Περσοναλισμός, ο Συντηρητισμός, ο Προνοιασμός του Amartya Sen
(Sen, 1979) που πρεσβεύει ότι αποδίδεται ατομική ευθύνη μόνο σε προτιμήσεις και
όχι στις εκβάσεις και στις συνέπειες αυτών των επιλογών (Cappelen and Norheim,
2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ
ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΧΕΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

8.1 Αρχή της Δικαιοσύνης στη δημόσια υγεία
Όσον αφορά τη δικαιοσύνη υπάρχει η Διανεμητική, η Κοινωνική και η Ποινική
ή Εναλλακτική Δικαιοσύνη. Η Αρχή της Δικαιοσύνης δηλώνει ότι

οι συναφείς

πράξεις πρέπει να είναι δίκαιες και ισότιμες για όλους τους εμπλεκόμενους.
Διαμορφώνονται δύο τάσεις: Η πρώτη τάση ισχυρίζεται ότι αυτοί που αξίζουν
περισσότερο ή προσφέρουν περισσότερα, δικαιούνται, γενικά, περισσότερα
κοινωνικά αγαθά (Ewart, 2000).
Η δεύτερη τάση εκλαμβάνει τη Δικαιοσύνη ως Ευθυδικία που είναι το δόγμα
των εξισωτικών Φιλελευθέρων, του John Rawls (Rawls, 1999), του Ronald Dworkin
(Dworkin, 2000), του Will Kymlicka (Kymlicka, 2002), και εξισώνονται όλα τα οφέλη
σε όλη την κοινωνία, ανεξάρτητα από την ανταποδοτική προσφορά. Με αυτόν τον
τρόπο προάγεται η ισότητα (Ewart, 2000).
Η Δικαιοσύνη για τον Immanuel Kant (Kant, 1984) είναι ένα θέμα οικουμενικών
δικαιωμάτων και καθηκόντων ανάμεσα σε άτομα και δικαιολογείται από
ορθολογικούς ορισμούς, δόγματα, διαβουλεύσεις και αποφάσεις. Εκφράζει μια
διαφορετικού περιεχομένου δικαιοσύνη από τη φιλελεύθερη, που βασίζεται στην
ηθική της κατηγορικής προσταγής του δέοντος, και η δικαιοσύνη ως ισοτιμία
πηγάζει από ορθολογικές διαδικασίες (Ewart, 2000).

8.2 Διανεμητική Δικαιοσύνη και δημόσια υγεία
Το θέμα της Διανεμητικής Δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικό. Συνίσταται στην
ισότιμη, ορθή και δίκαιη διανομή των ανθρώπινων, περιορισμένων πόρων σήμερα,
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που παράγουν οφέλη, υποχρεώσεις, βάρη και μερικές φορές βλάβες ίσες για όλους
μέσω της διοχέτευσης χρηματικών κεφαλαίων σε ανταγωνιστικά προγράμματα
πρόληψης ή φροντίδας υγείας ή ακόμα και σε ανταγωνιστικά κοινωνικά αγαθά,
όπως η υγεία, η παιδεία και η ασφάλεια (McCormick, 2013).
Ξεκινά με τη θεώρηση των διαθέσιμων πόρων στην κοινωνία και την εκτίμηση
για το πώς θα διανεμηθούν ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, ενώ ασχολείται και με
την αμεροληψία στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας. Αυτό όμως αφορά κυρίως την
κοινωνική δικαιοσύνη (Ewart, 2000).
Τα προγράμματα διαλογής πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, αποτελεσματικά
και δραστικά σε σχέση με το κόστος τους, για να είναι κοινωνικά και ηθικά
αποδεκτά, διαφορετικά τα κεφάλαια δημόσια και ιδιωτικά διασπαθίζονται άδικα
και δεν προορίζονται σε άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα (π.χ. φροντίδα υγείας,
έρευνα), που ενδεχομένως θα ήταν αποδοτικότερα, δραστικότερα, με μεγαλύτερο
όφελος και μικρότερη βλάβη (Ewart, 2000).
Άλλοι παράγοντες που αποτελούν κριτήρια για τη Διανεμητική Δικαιοσύνη και
καθορίζουν τον επιμερισμό αγαθών και υπηρεσιών είναι η μοιρασιά με βάση τις
ανάγκες, με βάση την προσπάθεια, με βάση τη συνεισφορά, με βάση την αξία, με
βάση τις ανταλλαγές της ελεύθερης αγοράς (McCormick, 2013).

8.3 Κοινωνική Δικαιοσύνη και δημόσια υγεία
Στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού, όπου επικρατούν ατομικά μοντέλα στην
πρόσβαση υγείας, σε σχέση με τη διανομή πόρων,

κυριαρχεί μια

πιστή

προσήλωση στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και στον σεβασμό της
προσωπικής επιλογής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική χρηματοδοτική
ευθύνη. Καθίσταται καθημερινά επιτακτική η ανάγκη για δικαιοσύνη και ισότητα,
αρχές που γίνονται ολοένα πιο επίκαιρες και απαραίτητες και το αίτημα για την
ικανοποίησή τους πιο ουσιαστικό και επιτακτικό, εφόσον οι σημερινές πρακτικές
της ελεύθερης αγοράς επιβάλλουν καταναλωτικά πρότυπα και χαρακτηριστικά στην
υγεία, που, ωστόσο, αποκλείουν τους ευπαθείς ανθρώπους.
Η δεύτερη διατύπωση της καθολικής κατηγορικής προσταγής αναφέρθηκε το
μακρινό 1785, στο βιβλίο ‘Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών’ του Immanuel Kant
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που μεταφράστηκε το 1984 (Kant, 1984) και αφορά τη διατύπωση του Σκοπού
καθαυτού και μεταφράζεται ότι δεν είναι ηθικά ορθό να μεταχειριζόμαστε ποτέ
τους ανθρώπους απλά ως μέσα για έναν σκοπό, εφόσον είναι σκοποί καθαυτοί και
γι’ αυτό είναι ιεροί. Επίσης, δεν πρέπει να μεταχειριζόμαστε ομάδες ανθρώπων ως
μειονότητες χωρίς σημασία. Με την αρχή αυτή εξασφαλίζεται η ιδέα της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, πέρα από την
κοινωνική τάξη, το χρώμα, το φύλο, τα ταλέντα. Όλοι έχουν τον ίδιο βαθμό
αξιοπρέπειας, δικαιούνται ισότιμα τα οφέλη της πρόληψης στη δημόσια υγεία και
ένα δίκαιο επιμερισμό βαρών, όπως και μια ισότιμη πρόσβαση σε πηγές δημόσιας
υγείας, απαιτώντας εξίσου τον σεβασμό της αυτονομίας τους από τους άλλους και
την κοινωνία (Vardy and Grosch, 2013)
Οι στόχοι της κοινωνικής δικαιοσύνης στη δημόσια υγεία είναι στόχοι δίκαιης
διανομής της υγείας για τη μείωση των ανισοτήτων και στόχοι αναγνώρισης του
βασικού σεβασμού των ατόμων (recognition goals). Δηλαδή, η κοινωνική
δικαιοσύνη εγγυάται την προστασία των μη κυρίαρχων ομάδων από την διάκριση
και την περιθωριοποίηση, με βάση την αξία και αρχή της αλληλεγγύης, που
βασίζεται στην ιδιότητά τους ως πολίτες, μέλη της ίδιας και μοναδικής κοινωνίας
(group or citizen memberships) (Brown, 2012).
Όλοι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν ως συμπολίτες στη
διαμόρφωση της δημόσιας ζωής και να εκφράζονται δημόσια για τα κοινά
κοινωνικά θέματα που τους αφορούν. Ο ρατσισμός στην υγεία είναι μια εκτροπή
από τον βασικό σεβασμό στα υποκείμενα (Brown, 2012).
Στην περίπτωση της δημόσιας υγείας, η κοινωνική δικαιοσύνη συνίσταται στη
δίκαιη και ισότιμη εκταμίευση κοινών προνομίων και στον ισότιμο επιμερισμό των
βαρών. Εστιάζεται κυρίως στην ομοταγή πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων
στην πρόληψη και στον ίσο και δίκαιο καταμερισμό του οφέλους ή της βλάβης και
στη δίκαιη πρόσβαση συνολικά σε κοινωνικά αγαθά, σε εξουσίες, σε ευκαιρίες και
σε δικαιώματα προς όλους (Beauchamp, 1976).
Δεν πρέπει να επωφελούνται κοινωνικές ομάδες, ενώ βλάπτονται και
στιγματίζονται άλλες. Συνήθως ισχύει το inverse care law, δηλαδή αυτοί που έχουν
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περισσότερη ανάγκη, οι φτωχοί και εξαθλιωμένοι κοινωνικά, έχουν χειρότερη
πρόσβαση και συμμόρφωση σε υπηρεσίες υγείας. Τελικά, οι πολιτικές πρόληψης
τους στιγματίζουν ισχυρότερα (Beauchamp, 1976).
Η κοινωνική δικαιοσύνη προωθεί τα δύο βασικά κίνητρα της δημόσιας υγείας,
την προώθηση της ευζωίας μέσω βελτιωμένης υγείας για όλους και την προαγωγή
μέτρων ευζωίας μέσω εστιασμού εξυπηρέτησης αναγκών σε ευπαθείς ομάδες,
δηλαδή μια δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση την αδύναμων κοινωνικά. Ένα κρίσιμο
ζήτημα στην κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο καθορισμός πολλαπλών αιτιολογικών
οδών για τις διάφορες διαστάσεις των κοινωνικών μειονεκτημάτων (Beauchamp,
1976).
Όσον αφορά την δικαιότερη μεταχείριση των αδυνάμων, η δικαιοσύνη
αναφέρεται στη δίκαιη κατανομή οφελών και βαρών και στις πολιτικές δράσεις που
διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον ίσο σεβασμό συμφερόντων όλων
των μελών. Όταν όμως βασίζεται στις αγορές και στις πολιτικές επιρροές, ευνοεί
τους ισχυρούς και πλούσιους, ενώ μια διανομή οφέλους, πιο ουδέτερη ή τυχαία
είναι άδικη, εφόσον δεν ωφελούνται ισότιμα αυτοί με τις περισσότερες ανάγκες
(Beauchamp, 1976).
Η δίκαιη κατανομή οφέλους και βαρών είναι κρίσιμη, όταν υπάρχει επείγον
θέμα δημόσιας υγείας, όπου ενέχει ο κίνδυνος για όλη την κοινότητα, γιατί
βαραίνει περισσότερο τους αδύναμους. Αν, λοιπόν, η κατανομή δεν είναι
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων και δίκαιη, μειώνεται η δημόσια
εμπιστοσύνη, υπονομεύεται η ακεραιότητα του κοινωνικού συνόλου και οι βασικές
ανάγκες των αδύναμων μετρούν λιγότερο σε σχέση με άλλους. Έτσι, αποτυγχάνει να
αποδοθεί σεβασμός σε όλη την κοινότητα (Beauchamp, 1976).
Δύο χαρακτηριστικά των προβλημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και
συναρτώνται από την κοινωνική δικαιοσύνη είναι το γεγονός ότι συνήθως τα
προβλήματα της δημόσιας υγείας συμπεριλαμβάνουν μια σχετική μειονότητα του
πληθυσμού, ενώ προέρχονται από συμφωνίες και κανόνες που παράγουν οφέλη
στην πλειοψηφία ή και προνόμια στη μειοψηφία των ισχυρών κοινωνικά
(Beauchamp, 1976).
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Αυτά τα προβλήματα σχετίζονται με τη φτώχεια, τις φυλετικές διακρίσεις, την
άνιση διανομή ιατρικών υπηρεσιών, την ανεργία. Η επίλυση των δυο προβλημάτων
επιτυγχάνεται μέσα από οδυνηρές απώλειες πλούτου για τους ευκατάστατους,
μέσα από μια αναδόμηση και αναδιάρθρωση της κοινωνίας, μια προσπάθεια
αποδοχής νέων βαρών από τους πιο ισχυρούς για λογαριασμό των αδύναμων και
αποποίησης των υπαρχόντων προνομίων, που, φυσικά, οι ισχυροί αντιστέκονται και
δεν επιθυμούν να πληρώσουν (Beauchamp, 1976).
Αντίθετα,

η

κοινωνική

δικαιοσύνη

ξεκινά

με

την

κατανόηση

των

διαφοροποιήσεων ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες, με βάση την κοινωνική ισχύ και
υπογραμμίζει τις δομικές συνθήκες που διαμορφώνουν τις αδικίες και τις
ανισότητες (inequities ή disparitities), δηλαδή τις διαφορές που είναι άδικες και
έτσι ηθικά μεμπτές (Beauchamp, 1976).
Αυτές οι διαφορές προέρχονται από κοινωνικές και δομικές ρυθμίσεις
(arrangements) που, ωστόσο, είναι δυνητικά αναστρέψιμες. Η Κοινωνική
Δικαιοσύνη ασχολείται, επίσης, με την εφαρμογή της δικαιοσύνης σε διαφορετικές
κοινωνικές ομάδες, διαφωτίζει με ποιο τρόπο η δικαιοσύνη ή οι αδικίες
διατηρούνται μέσα από κοινωνικούς θεσμούς και κοινωνικές σχέσεις και
υπογραμμίζει την ενσωμάτωση της ατομικής εμπειρίας σε ένα ευρύ πλαίσιο
πολιτικών, πολιτισμικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθέσεων (Beauchamp,
1976).

8.4 O Φιλελευθερισμός ως η επικρατούσα θεωρία της
Δικαιοσύνης

στη δημόσια υγεία (Rawls, Dworkin and

Nozick).
Ένας υψίστης σημασίας σκοπός στη δημόσια υγεία είναι η δίκαιη διανομή
πόρων για τη φροντίδα της υγείας του πληθυσμού (Διανεμητική Δικαιοσύνη), η
ισότιμη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες πρόληψης
νοσημάτων (Κοινωνική Δικαιοσύνη), με απώτερο στόχο τη μείωση των ανισοτήτων
υγείας, που είναι ο καθρέφτης του ανθρώπινου πολιτισμού και ταυτίζονται με τις
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κοινωνικές ανισότητες. Συχνά, όμως οι πολιτικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν
τους σκοπούς αυτούς ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες, γιατί ωφελούνται
δυσανάλογα και μόνο σε βάθος χρόνου οι εύποροι άνθρωποι και βλάπτονται
κάποιοι άλλοι, κυρίως οι άποροι (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Αναφορικά με τη Δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τη
δίκαιη διανομή πόρων σε ετερόκλητα συμφέροντα υγείας, διαφορετικά κοινωνικά
αγαθά και θετικά ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και με την ηθική της Δημόσιας
Υγείας, αναζητούνται σήμερα κρίσιμες κοινωνικές λύσεις και μέσω των θεωριών
του Εξισωτικού Φιλελευθερισμού, των Ελευθεριακών και του Κοινοτισμού (Stanford
Encyclopedia of Philosophy, 2015).

8.5 Εξισωτική Φιλελεύθερη Δικαιοσύνη στην ηθική της
δημόσιας υγείας
Ο Φιλελευθερισμός είναι μια ατομοκεντρική θεωρία της οποίας κύριο μέλημα
είναι η ισότιμη διασφάλιση των ατομικών, θετικών και αρνητικών δικαιωμάτων της
υγείας και της παιδείας σε ατομικό επίπεδο, της αυτοδιάθεσης, της ιδιοκτησίας,
της ατομικής ωφέλειας. Δεν διασφαλίζει αποκλειστικά την υγεία ως κοινωνικό,
δημόσιο αγαθό από το κράτος, αντίθετα από την συνεπειοκρατία, που η κύρια
μέριμνά της είναι η προστασία του κοινού καλού στο μέγιστο βαθμό οφέλους και
ευτυχίας. Τα οφέλη όμως δεν είναι αθροιστικά, δεν ωφελείται κάποιος, για να
χάσουν άλλοι και αυτή είναι η θέση του φιλελευθερισμού (Bodenheimer, 2005).
Η κύρια αρχή του Εξισωτικού Φιλελευθερισμού, των John Rawls (Rawls, 1999),
του Ronald Dworkin (Dworkin, 2000), του Will Kymlicka (Kymlicka, 2002) είναι ότι ο

καθένας δικαιούται πρόσβαση σε αναγκαίους πόρους, εφόσον συνδέεται σχεσιακά
με άλλους. Ο προσδιορισμός της συνεισφοράς των συμμετεχόντων στον κοινωνικό
πλούτο είναι ευαίσθητος δείκτης στον προσδιορισμό

της δυνατότητας για

ελεύθερη επιλογή και αδιάφορος στα προσωπικά χαρίσματα και στα ταλέντα του
καθενός (Bodenheimer, 2005).
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Η δικαιολόγηση των διανεμητικών ανισοτήτων που απορρέουν από ελεύθερες
επιλογές σχεδίων ζωής και προσωπικές προσδοκίες, μερικές φορές εξαρτάται από
παράγοντες που υπόκεινται σε προσωπικό έλεγχο και στο αίσθημα ευθύνης και
συνέπειας του καθενός (Bodenheimer, 2005).
Αν οι ανισότητες προέρχονται από παράγοντες εκτός συνειδητού έλεγχου,
όπως φυσικές κλίσεις ή καθαρή τύχη, ανεξάρτητα από την προσωπική θέληση και
την ατομική προσπάθεια, δεν δικαιολογούνται και πρέπει να αποζημιώνονται από
την κοινωνία προς όφελος των φτωχών (Bodenheimer, 2005).
Ο Kymlicka (Kymlicka, 2002) αναφέρει όμως ότι είναι ηθικοπολιτικά άδικο να
γίνεται αναδιανομή πόρων για την αποκατάσταση των αρχικών οικονομικών
ανισοτήτων, εφόσον οι επιλογές είναι συνειδητές, μη συμπτωματικές και τυχαίες.
Στον Εξισωτικό Φιλελευθερισμό η αναδιανομή πόρων είναι θεμιτή και ηθικά
επιβεβλημένη, όταν η κοινωνική δικαιοσύνη προσδιορίζει και είναι ο υποχρεωτικός
όρος, η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την

αναδιανεμητική δικαιοσύνη

(Σταμάτης, 2007).
Στον Εξισωτικό Φιλελευθερισμό το δικαίωμα επιλογής είναι ιερό αλλά άνευ
σημασίας, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και ο τρόπος με τον οποίο
διανέμονται (στην κοινωνική δικαιοσύνη διανέμονται ισότιμα σε όλους, αλλά με
ιδιαίτερη ευαισθησία στους φτωχούς που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες). Επίσης,
όλοι έχουν θετικό δικαίωμα στο βασικό επίπεδο αγαθών, υπηρεσιών και πόρων,
που διασφαλίζει την ισότητα στις ευκαιρίες (Σταμάτης, 2007).
Οι οπαδοί της Εξισωτικής Θεωρίας αναφέρουν και την Αρχή του Αμοιβαίου
Σεβασμού, που απαιτεί από το κράτος να ικανοποιεί τα θετικά δικαιώματα των
πολιτών (υγεία, παιδεία). Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ειδικό δικαίωμα στην υγεία,
αν οι πηγές διανέμονται δίκαια και το κράτος παρεμβαίνει στις ατέλειες της αγοράς
για τεχνικούς λόγους (Roberts and Reich, 2002).
Το δόγμα του Φιλελευθερισμού είναι δόγμα για ατομικά δικαιώματα και
ελευθερίες που προέρχεται από την Καντιανή πρακτική, ενώ η συνεπειοκρατία,
αντίθετα με τον Καντ, μιλά για μια συνεπειοκρατική θέληση να διαχειρίζεται
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μερικούς ως μέσα για άλλους σκοπούς ή για το κοινό καλό. Είναι αντίθετη με την
δεύτερη διατύπωση της προστακτικής του Κάντ (Kant, 1984) που αναφέρεται στον
σεβασμό της προσωπικής αξιοπρέπειας έναντι του κοινωνικού καλού (Roberts and
Reich, 2002).
O Kant (Kant, 1984) υπερασπίζεται τον σεβασμό στους ανθρώπους, εφόσον
κάθε ανθρώπινο ον είναι και έλλογο ον, εφόσον είναι ικανό να σκέπτεται, να
νομοθετεί καθολικά, να παράγει ιδέες, με ικανότητα να πράττει ηθικά, εφόσον
μπορεί να αυτονομοθετείται και να δρα μέσω αμερόληπτων αντικειμενικών
κανόνων που προέρχονται από τον λόγο και την ορθή σκέψη. Οι άνθρωποι είναι
ικανοί να σχεδιάζουν, να αποφασίζουν και να δρουν, για να υλοποιούν τα σχέδια
της ζωής τους, που τους ανήκουν δικαιωματικά (Roberts and Reich, 2002).
Αναφορικά με τη δημόσια υγεία και την προαγωγή της από τις πολιτικές
πρόληψης των κρατών, τόσο ο Rawls (Rawls, 1999) όσο και ο Ντουόρκιν (Dworkin,
1981) ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα δίκτυο πρόνοιας για τους αδύναμους
υπό την αιγίδα της δημόσιας υγείας και να επινοήσουν τις αρχές κοινωνικής και
διανεμητικής δικαιοσύνης που θα αφορούν την ηθική τεκμηρίωση και αποδοχή των
πολιτικών πρόληψης για τη δημόσια υγεία (Bodenheimer, 2005).
Αυτή η προνοιακή ασπίδα επιτυγχάνεται μέσω του σεβασμού της αρχής των
Βασικών Ελευθεριών, των Ίσων Ευκαιριών και την Αρχή της Διαφοράς του Rawls
(Rawls, 1999) και της Αρχής της Ίσης Πρόνοιας και των Ίσων Πόρων του Dworkin

(Dworkin, 1981), ενώ είναι ηθικά ανεπίτρεπτη η ύπαρξη ενός δικτύου κοινωνικής
προστασίας και πρόνοιας υγείας στον Νozick (Nozick, 1974), εφόσον οι πόροι
εξασφαλίζονται με διαδικασίες αναδιανομής πλούτου, πράξη όχι αρεστή και
αποδεκτή από τους πλουσίους, που επιβαρύνονται τα οφέλη των φτωχών μην
έχοντας άλλη ελεύθερη επιλογή. Αυτό παραβιάζει την ατομική ελευθερία τους, την
αυτοδιάθεσή τους και είναι ένα ηθικό αμάρτημα (Bodenheimer, 2005).
Οι Φιλελεύθεροι (με την μιλλιανή χροιά της ατομικής ελευθερίας επιλογών και
δράσεων υπό τον όρο να μην παραβιάζεται η ελευθερία των άλλων) εξισορροπούν
τις ανάγκες των ατόμων και τις ανησυχίες της κοινωνίας. Η προοπτική της
φιλελεύθερης πολιτικής για την υγεία μετουσιώνεται σε ίσα δικαιώματα για όλους
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τους ανθρώπους, που εκφράζονται από τη συνολική κοινωνική ασφάλιση και την
υγειονομική κάλυψη, σε δέσμευση ισότητας και σε εξίσωση της ατομικής
μεταβλητότητας στην υγεία (Bodenheimer, 2005).
Οι Φιλελεύθεροι εξυψώνουν την ατομική ελευθερία, την ισότητα και τους
κανόνες δικαίου, επιδιώκουν μια παγκόσμια ανθρώπινη ηθική και ένα λογικό
βασικό επίπεδο υπηρεσιών υγείας, ισότιμο για όλους, με στόχο την αποφυγή
κοινωνικών ανισοτήτων (Bodenheimer, 2005).
Βέβαια, στις Φιλελεύθερες θεωρίες η Δικαιοσύνη δεν ενδιαφέρεται για την
προαγωγή του κοινού καλού, του δημόσιου Hθικού Aγαθού (Moral Good), της
αγαθοπρακτικής και ηθικής ζωής (Sittlechleit), που συμπεριλαμβάνουν οι σχέσεις
αλληλεγγύης και αλληλοαναγνώρισης της αξιοπρέπειας και του σεβασμού
(TerMeulen, 2015).
Η Δικαιοσύνη αυτοπαρουσιάζεται ως οικουμενική θεωρία δικαιωμάτων και
καθηκόντων που διαχωρίζονται από την έννοια της αγαθής ζωής, του ηθικού
αγαθού και των ισχυρών και στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Οι έννοιες αυτές δεν
θεωρούνται από την φιλελεύθερη δικαιοσύνη άχρηστες και άτοπες, αλλά δεν είναι
θέμα της κοινωνίας να προάγει τις αξίες αυτές ούτε να παρεμβαίνει στα προσωπικά
σχέδια και στις στάσεις ζωής των άλλων (TerMeulen, 2015).
Το κυρίαρχο μέλημα της κοινωνίας στον Φιλελευθερισμό είναι η διευκόλυνση
των προσωπικών σχεδίων στη βάση της ικανοποίησης της αρχής της ισότητας και
των ίσων ευκαιριών, ενώ η φιλελεύθερη κοινωνία δεν αναφέρεται καν και δεν
επιδιώκει σαφώς την αγαθή ζωή, ενώ δεν ξεχωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των
ευάλωτων ανθρώπων (TerMeulen, 2015).
Στον Διαδικαστικό Νεοφιλελευθερισμό δίνεται, λοιπόν, έμφαση στην Ηθική
των Δικαιωμάτων (Πολιτική Ηθική) και όχι στην Αξία του Ηθικού Αγαθού (Μoral
Good). Υπάρχουν εστίες μέσα στην κοινωνία, όπως η οικογένεια, που υπάρχουν
δεσμοί αγαθής και ανιδιοτελούς ηθικής κοινής ζωής, αλλά οι θεσμοί δεν
ασχολούνται με αυτές, ενώ τους απασχολούν η υγεία και η παιδεία, που αποτελούν
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συλλογικούς θεσμούς, για να βοηθούν τα άτομα να επιτυγχάνουν τους ατομικούς
τους στόχους και να εκπληρώσουν τα σχέδιά τους (TerMeulen, 2015) .

8.6 Rawls και Δικαιοσύνη ως Ακριβοδικία
Όσον αφορά την αρχή της Ακριβοδικίας του Rawls, (Rawls, 1999)
φιλελεύθερη κοινωνία

σε μια

η ακριβοδικία αναφέρεται στη δίκαιη διευθέτηση των

μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών θεσμών μιας φιλελεύθερης κοινωνίας, όπως το
δικονομικό σύστημα, η πολιτική συγκρότηση, η οικονομία, η υγεία, η παιδεία και η
οικογένεια (Lacewing, [n.d]).
Η ευθυδικία αυτή είναι απαραίτητη στους πολίτες, για να ζήσουν μια αρμονική
και αξιοπρεπή ζωή, αλλά και για να μην είναι αδιάφοροι για το πώς τα οφέλη και τα
βάρη θα διανέμονται μεταξύ τους. Η συνεργασία θα πρέπει να είναι δίκαιη για
όλους, εφόσον θεωρούνται ελεύθεροι και ίσοι (Wenar, 2008)
Όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή του οφέλους και των βαρών, ο Rawls θεωρεί
ότι τα ανθρώπινα φυσικά και κοινωνικά

γνωρίσματα

από την στιγμή που

ετεροκαθορίζονται γενετικά, όπως το φύλο τους ή η εμφάνισή τους αλλά και
κοινωνικά, όπως οι κοινωνικές τους κληρονομιές, η οικονομική και κοινωνική θέση
της οικογένειας που τους φέρνει στον κόσμο, είναι ηθικά αυθαίρετα. Επομένως,
δεν πρέπει να είναι αξιακά τα μέτρα κρίσης για τη διανομή περισσότερου ή
λιγότερου οφέλους ή βλάβης και συνεπώς η διανομή πρέπει να πραγματοποιείται
υπό όρους ισότητας, που βασίζεται στην αμοιβαιότητα (Wenar, 2008).
Στη θεωρία της δικαιοσύνης ως Ακριβοδικίας του Rawls (Rawls, 1999) όλα τα
κοινωνικά αγαθά, που παράγονται συνεταιριστικά και ,φυσικά, και η υγεία θα
πρέπει να κατανέμονται ισομερώς, εκτός εάν μια άνιση κατανομή ωφελεί τους
πάντες και κυρίως τους μη προνομιούχους, όπου η ανισότητα θα είναι ικανή να
βελτιώνει την κατάσταση των μη προνομιούχων. Η ισότητα και η αμοιβαιότητα είναι
οι δυο προϋποθέσεις της ακριβοδικίας (Wenar, 2008).
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Ο Rawls (Rawls, 1999)

εναρμόνισε τον φιλελευθερισμό με την κοινωνική

δικαιοσύνη και επηρέασε την ιδέα του LIBERAL WELFARE STATE (LWS)
μεταπολεμικά, τη δεκαετία του 1970, όπου οι αρχές που στηρίχτηκαν στην
ακριβοδικία ήταν η προαγωγή της ελευθερίας για όλους, ώστε να ασκούν την
ατομικότητά

τους με την αναγνώριση και τον σεβασμό της έμφυτης

διαφορετικότητας σε σχέδια ζωής και σε πλούτο (Grijalva Maza, 2009).
Γι’ αυτή την άσκηση της ατομικότητας απαιτείται ηθική και κοινωνική ισότητα,

ανεξάρτητη των διαφορών. Το δικαίωμα της ατομικότητας δεν είναι επιλεκτικό,
αλλά καθολικό, χωρίς καμία προτεραιότητα σε κανέναν, εφόσον η προσδοκία της
ζωής και των σχεδίων έχει την ίδια αξία για όλους (Grijalva Maza, 2009).
Βέβαια, τα ίσα δικαιώματα στην υγεία, όταν υπάρχουν άνισα μέσα επίτευξής
της (δηλαδή, οι πλούσιοι που έχουν περισσότερα μέσα, εφόσον

ο πλούτος

κατανέμεται άνισα, είναι περισσότερο υγιείς από τους φτωχούς, που έχουν μόνο τη
βασική υγεία και δικαιούται περιορισμένες πηγές), αναπαράγει την προσβολή της
αρχής του δικαιώματος στην υγεία και της αρχής της ισότητας των δικαιωμάτων
στην φροντίδα, εφόσον μόνο οι πλούσιοι θα μπορούσαν να απολαμβάνουν
επιπλέον υπηρεσίες, πέρα από τα βασικά αγαθά στην υγεία (Bodenheimer, 2005).
Έτσι, παράγεται ανισότητα και αδικία και αυτό ήταν το έναυσμα για τον Rawls,
(Rawls, 1999), έτσι ώστε με την Αρχή της Διαφοράς, να επικυρωθεί ηθικά και νομικά

μια ιδιαίτερη ευαισθησία και βοήθεια σε έναν φτωχό που έχει άλλωστε και
μεγαλύτερη ανάγκη, για να αντιμετωπίσει τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής ως
λειτουργικό μέλος μιας κοινωνίας και να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος. Η αρχή της
ισότητας των δικαιωμάτων της ελευθερίας και της υγείας, δεν αρκεί, για να
επιλύσει το θέμα των φτωχών σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο της ελεύθερης
αγοράς και της εξαγοράσιμης υγείας (Bodenheimer, 2005).
Η Δεύτερη και η Τρίτη αρχή, των Ίσων Ευκαιριών και της Διαφοράς αντίστοιχα,
αναφέρονται στην κοινωνική δικαιοσύνη, στον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων
και στην ακριβοδίκαιη διανομή των κοινωνικών και οικονομικών πόρων στις
παροχές της δημόσιας υγεία, του συνολικού οφέλους και των ανισοτήτων, δηλαδή
αναφέρει ότι οι κοινωνικές ανισότητες δικαιολογούνται ηθικά μόνο αν ευνοούνται
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οι αδύναμοι με μεγαλύτερο όφελος, γιατί έχουν και περισσότερες ανάγκες αλλά και
λιγότερες ευκαιρίες να ολοκληρώσουν τα σχέδια της ζωής τους, ενώ θίγει την
ανάγκη για την ισότητα των ευκαιριών στη ζωή με τον σεβασμό της ανάλογης
αρχής (Lacewing, [n.d]).
Η

πρώτη, λοιπόν, αρχή του Ρώλς (Rawls, 1999) έχει ως προτεραιότητα την

ελευθερία, και αναφέρεται στα ίσα δικαιώματα για βασικές ελευθερίες σε ένα
ισχύον σύστημα για όλους. Είναι μια αρχή πολιτικής δικαιοσύνης (Lacewing, [n.d]).
Οι Βασικές αξίες του Rawls, (Rawls, 1999) λοιπόν, είναι ο αυτοσεβασμός, η
επίγνωση της προσωπικής αξίας των ατόμων και της αξίας να αγωνιστούν, για να
υλοποιήσουν τα σχέδια τους. Αυτές είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν
την κοινωνία. Ο Rawls όμως, ενώ αποδέχεται κάποιες διαφορές στη διανομή
βασικών αγαθών (αρχή της Διαφορετικότητας), μόνο προς όφελος των αδύναμων,
δεν κάνει εκπτώσεις στις διαφορές και τις διακρίσεις που απορρέουν από την
αναγνώριση και την διανομή του αυτοσεβασμού. Αν η ταπείνωση βλάπτει τον
αυτοσεβασμό, ο αυτοσεβασμός γίνεται η ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια
δίκαιη κοινωνία (Lacewing, [n.d]).
Πρακτικά όμως μια δίκαιη κοινωνία μπορεί να είναι αναξιοπρεπής κοινωνία,
εφόσον εφαρμόζονται οι ταπεινωτικές διαδικασίες στη δημόσια υγεία και στην
παροχή φροντίδας υγείας. Οι πόροι διανέμονται με εξευτελιστικό τρόπο σε αυτούς
που έχουν ανάγκη (Lacewing, [n.d]).
Η φροντίδα υγείας μπορεί να είναι δίκαιη διανεμητικά αλλά αναξιοπρεπής,
εφόσον προσφέρεται με υποτιμητικές διαδικασίες σε ανίκανα άτομα να
αυτοφροντίζονται (ανοϊκοί, καρκινοπαθείς τελικού σταδίου). Δεν τους σέβονται,
όπως τους αξίζει, και δεν εισπράττουν τον προβλεπόμενο ηθικά σεβασμό, τους
στερούν την αξιοπρέπεια, την κατανόηση και έχουν υποστεί ταπεινωτικό
πατερναλισμό και απόρριψη(Lacewing, [n.d]).
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8.7 Η Διανεμητική Δικαιοσύνη και η Φιλελεύθερη Ισότητα του
Dworkin στη δημόσια Υγεία
Οι φιλελεύθερες αρχές του Ronald Dworkin (Dworkin, 2000) πρεσβεύουν ότι οι
άνθρωποι ως πολίτες ενός φιλελεύθερου κράτους δικαιωματικά αντιμετωπίζονται
ως ίσοι από την πολιτεία. Η ισότητα του Dworkin δεν είναι μόνο Κοινωνική Ισότητα
αλλά και Ισότητα στην Κατανομή Πόρων, (Θεωρία των Ίσων Πόρων) που στοχεύει
στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η οποία είναι διαφορετική από την
Ισότητα της Ευημερίας. Αποτελεί μια ισότητα στο μέγεθος της ευτυχίας που
πετυχαίνει και όχι στους πόρους που διαθέτει. Μιλάμε για τη Θεωρία της
Διανεμητικής Ισότητας του Dworkin, ενώ αναφερόμαστε και στην Αρχή του
Αμοιβαίου Σεβασμού (Andersen, et al, 1993).
Ο Ντουόρκιν αναφέρεται στην Αναδιανεμητική Δικαιοσύνη με γνώμονα την
Θεωρία της Ισότητας των Πόρων (Dworkin, 1981). Οι ανισότητες που προέρχονται
από κακή τύχη, από μια φυσική και κοινωνική νομοτελειακή αφετηρία, δηλαδή από
ανεξέλεγκτους παράγοντες, πρέπει να αποζημιώνονται, ενώ οι άνθρωποι πρέπει να
θεωρούνται υπεύθυνοι για τις προσωπικές φιλοδοξίες, τις ατομικές πεποιθήσεις και
προτιμήσεις τους, που οδηγούν πολλές φορές σε ανάρμοστες αποφάσεις και δράσεις
για την ευζωία τους, αλλά και τα μοναδικά σχέδια της ζωής τους και όχι για τους
πόρους που έλαβαν λόγω τυχερών και συμπτωματικών γεγονότων (Cappelen and
Norheim, 2005).
Ο Dworkin (Dworkin, 1981) επικαλείται τη Φιλελεύθερη Ισότητα ως Ισότητα
Πόρων. Η Φιλελεύθερη Ισότητα

αντιπροσωπεύει μια επινόηση ενός νέου

συμβιβασμού, ώστε οι ιδέες της ισότητας και της ελευθερίας να είναι όχι
ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωματικές, αδιαχώριστα μέρη του ίδιου ιδεώδους,
ενώ

η ισότητα και η ελευθερία είναι ανταγωνιστικές στον

Παραδοσιακό

Φιλελευθερισμό (Cappelen and Norheim, 2005).
Αναφέρει ότι ο καθένας έχει την ευθύνη των επιλογών του και την ελευθερία
να ορίζει την ζωή του και παίρνει την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτό, ενώ η πολιτεία
έχει το καθήκον για την ισότιμη διανομή πόρων και αγαθών. Επίσης, αναφέρει την
«ουδετερότητα περί πρότυπου αγαθού βίου», δεν κάνει μοραλιστικές κρίσεις και
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δεν υπαγορεύει μοντέλα στάσεων ζωής, δεν καθορίζει πώς πρέπει να ζουν οι
άνθρωποι. Τα ιδεώδη του Φιλελευθερισμού είναι ο σεβασμός της Ισότητας, της
Διανεμητικής Ισότητας και της Δικαιοσύνης. Ο Dworkin είναι ουδέτερος απέναντι
σε θεωρίες για τον τρόπο καθορισμού και την αξία της ζωής (Μολύβας, 2004).

8.8 Φιλοσοφία των Ελευθεριακών του Nozick, δικαιοσύνη και
αξίες στη δημόσια υγεία
Στον Robert Nozick (Nozick, 1974), που θεωρείται Ελευθεριακός φιλόσοφος,
επικρατεί ο σεβασμός των ατομικών φυσικών δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, η
αναγνώριση της ατομικότητας και της αυτοδιάθεσης, που επικρατούν έναντι της
επίτευξης της δικαιοσύνης, ενώ θεωρείται

ανεπίτρεπτο να καταπατώνται τα

ατομικά δικαιώματα στην ατομική περιουσία κάποιου με την αναδιανομή πλούτου,
γιατί παραβιάζεται ασύστολα η ελευθερία του. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να
κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους ανήκει λόγω αυτοκυριότητας του σώματός τους, αλλά
αυτό αφορά και τα αγαθά που παράγουν ατομικά ή προέρχονται από τα προσωπικά
τους ταλέντα ως ξεχωριστά όντα με αυτονομία (Lacewing, [n.d]).
Το δίκαιο ταυτίζεται στον Nozick και στους Ελευθεριακούς με ό,τι διασφαλίζει
στα άτομα να κάνουν τις επιλογές τους στην ελεύθερη αγορά με την ελάχιστη
κρατική παρέμβαση (Wells, 2000).
Η βασική πολιτική των Ελευθεριακών είναι η Laissez Faire αγορά και οι
θεμελιώδεις αρχές τους είναι τα Ατομικά Δικαιώματα, ο Αυτοκαθορισμός,

η

Ιδιωτική Ιδιοκτησία, η Ατομική Ευθύνη, η Ατομική Ελευθερία. Είναι αντίθετοι στη
χρήση του εξαναγκασμού από το κράτος και υποστηρίζουν την αρχή της
ατομικότητας και των αρνητικών δικαιωμάτων, ενώ η κυβέρνηση δεν πρέπει να
παρεμβαίνει στην αγορά, υποστηρίζουν ένθερμα και ριζοσπαστικά την ατομική
ελευθερία και υπευθυνότητα και πριμοδοτούν

ένα αμιγώς επιχειρηματικό

περιβάλλον (Wells, 2000).
Τέλος, είναι μια θεωρία, που αναφορικά με την προσωπική ευθύνη, δεν
διακρίνει παράγοντες εντός και εκτός ελέγχου και όλοι φέρουν ισότιμα ευθύνη.
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Ωστόσο, είναι και ελεύθεροι να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί στη ζωή τους με την
ιδιοκτησία τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα της ζωής των άλλων
(Wells, 2000).
Στην Ελευθεριότητα του Nozick (Nozick, 1974)

δεν είναι ηθικά αποδεκτή η

ύπαρξη κανενός κοινωνικού δικτύου πρόνοιας, εφόσον η ύπαρξη κοινωνικών
στηριγμάτων προϋποθέτει την καταπάτηση της αυτονομίας κάποιων που θυσιάζουν
μη ηθελημένα τα συμφέροντά τους για όλους τους υπόλοιπους. Μερικές φορές
είναι Free Riders (οι ωφελημένοι παράπλευρα που δεν προσφέρουν ανταποδοτικά
τίποτα στην κοινωνία ή δεν προσπαθούν καν να το πράξουν), δεν προσφέρουν
εξίσου στην κοινωνία (Bodenheimer, 2005).
Η παρέμβαση του κράτους πρέπει να περιορίζεται, κατά τους Ελευθεριακούς,
μόνο στην υπεράσπιση της ιδιοκτησίας και των αγαθών που προκύπτουν από αυτή,
στην κοινωνική ασφάλεια, στη μη πρόκληση βλάβης αλλήλων, ενώ οι αγορές
πρέπει να είναι ελεύθερες και το κράτος να τις ρυθμίζει διακριτικά. Τέλος, τα
κοινωνικά αγαθά, όπως η υγεία και η παιδεία, πρέπει να είναι κυρίως εμπορεύσιμα
αγαθά και να μετακινηθεί η προστασία της υγείας από την κρατική στην ιδιωτική
σφαίρα (Bodenheimer, 2005).

8.9 Κοινοτιστές και η κριτική τους στον Φιλελευθερισμό των
Rawls και Nozick, στη δημόσια υγεία
Ο Φιλοσοφικός Φιλελευθερισμός κατηγορείται από μεγάλη μερίδα κυρίως των
Κοινοτιστών, όπως ο Michael Sandel (Sandel, 1982) και άλλοι, των οποίων η
θεωρία αναφέρεται εκτενέστερα παρακάτω, για στάση παγερής αδιαφορίας και
κοινωνικής αναλγησίας αναφορικά με την ορθολογική στάση στη λήψη αποφάσεων
για τη δημόσια υγεία, που πολλές φορές πρεσβεύουν. Η κοινωνική στήριξη
εννοιολογικά περιορίζεται στην ικανοποίηση της αξίωσης ατομικών δικαιωμάτων
και διανομής πόρων και μολονότι πολλοί Φιλελεύθεροι εγκρίνουν ως δίκαιες τις
υψηλές βασικές προδιαγραφές για τη συλλογική διανομή των βασικών αγαθών,
εντούτοις υπάρχει ένα ισχυρό ερέθισμα να περιορίζεται το βασικό επίπεδο υγείας
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και

των κοινωνικών υπηρεσιών υγείας στις ελάχιστες δυνατές κρατικές

υποχρεώσεις και προμήθειες (TerMeulen, 2015).
Ο Ατομικισμός και ο Πατερναλισμός του Κρατικού Φιλελευθερισμού είναι
αδύναμος να θεμελιώσει μόνος του την ηθική της δημόσιας υγείας υπό το πρίσμα
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η ανταποδοτικότητα και η ιδεοληπτική
εμμονική στάση για την ισορροπία των επενδύσεων και των οφελών που
εισπράττουν τα άτομα που αποδίδουν πόρους σε άλλους, όπως η σχολαστική
υπαγόρευση των ανθρώπινων συμπεριφορών γι’ αυτούς που λαμβάνουν μη
ανταποδοτικά τα αγαθά που προσφέρουν άλλοι, παράγει κρίσιμες ανθρώπινες
ηθικές ανισορροπίες (TerMeulen, 2015).
Αν αυτοί που πληρώνουν, κρίνουν ότι οι λήπτες έχουν υπερβολικές αξιώσεις ή
κρίνουν ότι δεν τις αξίζουν, δημιουργούν ένα αντικίνητρο για παροχές υψηλής
ποιότητας. Συνεπώς, οδηγούν στη στήριξη ενός ελάχιστου βασικού επιπέδου
υγείας, όπου η έννοια του ελάχιστου είναι πολυσήμαντη. Οι διανομές κοινωνικών
αγαθών μπορεί να είναι δίκαιες, αλλά το ηθικό περιεχόμενό τους είναι
αμφισβητήσιμο υπό το πρίσμα της αλληλεγγύης (TerMeulen, 2015).
Επιπλέον, η φιλόσοφος Margalit (Margalit, 1996) διαχωρίζει σαφώς μια Δίκαιη
Κοινωνία (Just Society) από μια Αξιοπρεπή Κοινωνία (Decent Society), που
συνίστανται σε μια μορφή κοινωνίας, όπου οι θεσμοί σχεδιάζονται τοιουτοτρόπως,
ώστε να προλαμβάνουν διαδικασίες ταπείνωσης και εξευτελισμού των ανθρώπων
(TerMeulen, 2015).
Η Δίκαιη Κοινωνία με την έννοια της Διανεμητικής Δικαιοσύνης, εφόσον οι
ευεργετούντες υπόκεινται σε διαδικασίες προσωπικής ταπείνωσης, δεν είναι
απαραίτητα και Aξιοπρεπή Κοινωνία (Decent Society) (Margalit, 1996) και αυτό
αφορά κυρίως τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες, προκειμένου να αποκτήσουν
βασικούς πόρους που δικαιωματικά αξίζουν, υποτιμούνται μέσω της προκλητικής
ελεημοσύνης, εφόσον οι θεσμοί έχουν μια φυσική ροπή να ταπεινώνουν τα άτομα
μέσω των εφαρμοστικών διαδικασιών τους (TerMeulen, 2015).

Σ ε λ ί δ α | 73

Παρά ταύτα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Rawls έχει την πρόθεση με τη θεωρία
της δικαιοσύνης της Ακριβοδικίας να συγκρουστεί με μια αναξιοπρεπή κοινωνία. Η
Margalit (Margalit, 1996) αναφέρεται σε μια ευπρεπή κοινωνία, η οποία δίνει
έμφαση στη σχεσιακή όψη των ατόμων, στον ρόλο της αναγνώρισης και του
σεβασμού σε πρακτικές δημόσιας υγείας που συνήθως αγνοούνται στη
φιλελεύθερη δικαιοσύνη και καταγγέλλει το προέχον φιλελεύθερο μοντέλο
πρόσβασης στην υγεία (TerMeulen, 2015).
Ο Νozick (Nozick, 1974) (Freedom Based Model) υποστηρίζει τη μη υποχρέωση
για κοινωνικές παροχές με το Ελευθεριακό

μοντέλο της Δικαιοσύνης, ενώ η

διανομή πόρων πρέπει να ρυθμίζεται μονάχα από την ελεύθερη συναίνεση των
ατόμων. Η Aγαθοπραξία ως βάση της Aλληλεγγύης καταργείται από την αρχή της
Αυτονομίας (TerMeulen, 2015).
Ο Daniels, (Daniels, 1985) ισχυρίζεται ότι η κοινωνία έχει το καθήκον να παρέχει
ένα βασικό επίπεδο υπηρεσιών υγείας, εφόσον οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε
άτομο την πρόσβαση σε ένα σύστημα υπηρεσιών που θα προάγει την προσωπική
του ευζωία και την δίκαιη διανομή ευκαιριών. Ο Engerhardtl (Engelhardt, 1986)
αναφέρει ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να τους σέβονται ως ελεύθερα άτομα στη
διανομή πόρων, ενώ επιθυμεί την εξισορρόπηση, τον συμβιβασμό των κοινωνικών
παροχών και ατομικών επιλογών που να βασίζεται στη συναίνεση των ατόμων και
σε ενσυνείδητες κοινωνικές επιλογές (TerMeulen, 2015).
Εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη στον Φιλελευθερισμό διαχωρίζεται από
κοινωνικές αλληλεξαρτήσεις και αμοιβαίες σχέσεις και το ατομικό δικαίωμα
προηγείται του Κοινού Καλού στη Φιλελεύθερη Δικαιοσύνη (TerMeulen, 2015).
Η κριτική των Κοινοτιστών πάντως στους Rawls και Nozick αναφέρει ότι και οι
δύο ορίζουν τη δικαιοσύνη ως απόρροια διαπραγματεύσεων μεταξύ των
ορθολογικών

ατόμων

που

δεν

μοιράζονται

στοιχεία

Aμοιβαιότητας

και

Kοινοτισμού, ενώ οι βασικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα είναι
αναφαίρετα για τον καθένα και δεν είναι διαπραγματεύσιμα, πολιτικά και
κοινωνικά με γνώμονα, τα κοινωνικά συμφέροντα (TerMeulen, 2015).
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Η Δικαιοσύνη όμως του Rawls και του Dworkin θέτει τα αναγκαία όρια για όσα
πρέπει να σέβεται το άτομο και η κοινωνία και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης,
καθορίζει το πλαίσιο των δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπου τα άτομα μέσα τους
αναπτύσσουν τα σχέδια και τους σκοπούς της ζωής τους. Η Αλληλεγγύη όμως δεν
μπορεί να καθορίζει το μέγεθος των ευθυνών που χρωστά ο ένας για τον άλλο και
δεν καθορίζεται ποια είναι τα όρια των ευθυνών αυτών (TerMeulen, 2015).
Επίσης, οι Κοινοτιστές ασκούν κριτική στις ατομικιστικές τάσεις του
φιλελευθερισμού. Ενδιαφέρονται και ανησυχούν για τη σπουδαιότητα της
κοινότητας στη ζωή των ατόμων. Θεωρούν ότι τα άτομα είναι ασύνδετα με
κοινωνικές πρακτικές και πιστεύουν ότι η ταυτότητά τους, η ευζωία τους και οι αξίες
τους αναδεικνύονται μέσω της συμμετοχής τους σε κοινότητες. Θεωρούν ότι η
αυτοδιάθεση τους και η ατομική ελευθερία εκφράζονται μόνο μέσα από κοινωνικές
πρακτικές (TerMeulen, 2015).
Στον Φιλελευθερισμό τα άτομα ως αυτόνομες και ανεξάρτητες οντότητες από
τις διαδικασίες που εμπλέκουν όλους τους άλλους σε κοινωνικές πρακτικές, δεν
καθορίζονται από την ιδιότητά τους ως μέλη των κοινοτήτων και των πράξεων τους,
αλλά αποφασίζουν ελεύθερα αν θέλουν να ανήκουν ως μέλη σε μια κοινότητα. Η
αλληλεγγύη ως θυσία του προσωπικού συμφέροντος για το κοινό καλό εκφράζεται
από τον κοινοτισμό, αλλά υπάρχουν ατομικές διαφορές που καταπιέζονται από τη
διατήρηση της ενότητας και της συνοχής μιας κοινωνίας. Οι Κοινοτιστές θεωρούν
ότι η ατομικότητα υπονομεύει τους οργανικούς και θεσμικούς δεσμούς και το
αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης των ατόμων (TerMeulen, 2015).

8.10 Δημοκρατία και Δικαιοσύνη στη δημόσια υγεία
Το έλλειμμα δημοκρατίας στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και
υλοποιούνται μερικές φορές παρεμβάσεις στη δημόσια

υγεία δίνει λαβή για

περαιτέρω πολιτικό διάλογο. Υπάρχει ανάγκη επίλυσης του θέματος, αφού η υγεία
και οι πολιτικές της συνιστούν ένα πεδίο δημόσιας πολιτικής ενασχόλησης με
σημαντική διείσδυση σε πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής. Η Δημόσια Υγεία είναι

Σ ε λ ί δ α | 75

η μόνη πραγματικά δημοκρατική πολιτική υγείας, γιατί επιδρά με ισότιμο τρόπο
στους

πολίτες.

Περιορίζει

τη

διακινδύνευση

που

συνεπάγονται

οι

παγκοσμιοποιημένες πλέον απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή, η μικροβιακή
αντοχή, τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα (Συλλογικό, 2014)
Η Δημόσια Υγεία είναι μια διαδικασία που έχει Πολιτική Διάσταση και για να
είναι ηθικά έγκυρη πρέπει να υπακούει στην Δημοκρατική Πολιτική Προοπτική, που
σέβεται τη Σχεσιακή Αυτονομία, τη Δικαιοσύνη με όρους Ισότητας και να παράγει το
Κοινό Καλό μέσω του σεβασμού της Αρχής της Μη Βλάβης (Barrett, et al, 2016).
Η ηθική της Δημόσιας Υγείας και η Δημοκρατία πρέπει να οριοθετεί την
παραβίαση της ατομικής αυτονομίας, όταν επίκειται κίνδυνος βλάβης στην
αυτονομία των άλλων. Φυσικά, εδώ μετατρέπεται η Ατομική Αυτονομία σε
Σχεσιακή Αυτονομία και αποτρέπεται η ασυδοσία. Η Μη Βλάβη προστατεύει την
κοινωνία από την ασυδοσία μιας υπερβολικής αυτονομίας, μιας ελευθερίας άνευ
όρων (Barrett, et al, 2016).
Επίσης, η δημοκρατία βασίζει τα ιδεώδη της, στην ισότητα και την δικαιοσύνη,
που αποτελούν ταυτόχρονα και βασικά χαρακτηριστικά της θεσμικής ευθύνης και
της ηθικής της δημόσιας υγείας και υιοθετεί πολιτικές που παράγουν πρόσφορα
εδάφη για να ζουν αξιοπρεπώς οι πολίτες, εγγυάται τα ατομικά δικαιώματα και τις
βασικές ελευθερίες και υπηρεσίες, τις ευκαιρίες και τους πόρους για τη μείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων (Barrett, et al, 2016).
Σε μια δημοκρατική κοινωνία ένας όρος εξέλιξής της, που ωφελεί συνολικά
ολόκληρη την κοινωνία, είναι ο παραγωγικός κοινωνικός δυναμισμός

και

προέρχεται από την συνέργεια ανάμεσα σε άτομα που αναπτύσσουν ελεύθερα τα
ταλέντα και τις δεξιότητες τους (Barrett,et al, 2016).
Αναφερόμαστε, λοιπόν, στον σεβασμό της μιλλιανής αυτονομίας δράσης, στις
ελεύθερες επιλογές, στις ανεπηρέαστες προσωπικές προτιμήσεις, που αποτελεί την
ιδεολογική σημαία του Φιλελευθερισμού, ο οποίος θεωρεί αιρετική και
ανεπίτρεπτη, την οποιαδήποτε παρέμβαση του κράτους στην ιδιωτική σφαίρα των
ατόμων, στην αυτοδιάθεσή τους, ενώ και ο Κοινωνικός Πατερναλισμός, που
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υπαγορεύει να εμποδίζονται τα άτομα να προσδιορίζουν μόνα τους τα προσωπικά
σχέδια της ζωής τους ή να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους προς όφελος της δημόσιας
ευζωίας, είναι απορριπτέος (Barrett,et al, 2016).
Στις δημοκρατικές κοινωνίες δεν ταυτίζεται αποκλειστικά το σώμα ως η
μοναδική εστία δράσης και είναι λιγότερο σημαντική η ατομική αυτονομία, εφόσον
οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν και συνδέονται σχεσιακά μεταξύ τους. Υπάρχει η
Σχεσιακή Αυτονομία της Κοινότητας, που θεμελιώνεται από την αλληλεξάρτηση, την
αλληλεγγύη λόγω αισθηματικών δεσμών που δημιουργούν οι ανθρώπινες ζωές και
χαρακτηρίζεται από τη λήψη συλλογικών κοινών αποφάσεων και την κοινωνική
σχετικότητα και συγγένεια, μελών της ίδιας κοινωνίας (Barrett,et al, 2016).
Η Σχεσιακή Αυτονομία με αρωγό την αρχή της Μη Βλάβης οριοθετεί την
ατομική αυτονομία και καθορίζει τη συλλογική δράση και υποχρέωση των θεσμών
για τη διασφάλιση του κοινού καλού. Επίσης, περιορίζει την ατομική αυτονομία,
εφόσον η επίκλησή της θα ασκούσε βέτο σε οποιαδήποτε ενέργεια της δημόσιας
υγείας που θα αποσκοπούσε στο κοινό καλό. Εξισορροπεί τις αξιώσεις της
προσωπικής αυτονομίας και τις υποχρεώσεις προστασίας της συλλογικής υγείας
(Barrett, et al, 2016).
Υπάρχουν επίπεδα σπουδαιότητας

στις προσωπικές επιλογές και στις

ελεύθερες δράσεις που δεν βλάπτουν άμεσα τους άλλους, αλλά υπερσκελίζουν
κάποιες συλλογικές αποφάσεις για το κοινό καλό. Πρέπει όμως να είναι δίκαιες,
ηθικές και διαφανείς, για να μη θεωρηθούν πατερναλιστικές (Barrett, et al, 2016).
Η γέφυρα μεταξύ Δημοκρατίας και Υγείας πλαισιώνεται φιλοσοφικά από τις
πολιτικές που εκλαμβάνουν την κοινωνική ανάπτυξη ως επέκταση των ατομικών
ελευθεριών και εστιάζει σε δύο βασικές όψεις της ελευθερίας: Ευκαιρίες και
Διαδικαστικές Προσεγγίσεις. Στην Όψη των Ευκαιριών οι δημοκρατικές πολιτικές
κρίνονται από την επιρροή τους στις ατομικές ελευθερίες και ικανότητες, ενώ στη
Διαδικαστική Όψη η δημόσια συμμετοχή σε πολιτικές αποφάσεις και κοινωνικές
επιλογές είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία. Πρέπει να ενισχύονται οι πολίτες, για να
αναγνωρίζουν ότι μοιράζονται κοινούς σκοπούς με τους άλλους και πρέπει να
αλληλοβοηθούνται, να παίρνουν αυτόνομές αποφάσεις ως ενεργά μέλη μιας
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κοινωνίας, ενώ τα κράτη κρίνονται από τις δράσεις τους να επεκτείνουν τις ατομικές
ελευθερίες (Ruger, 2005).
Οι ατομικές ελευθερίες μπορούν να διασφαλιστούν, όπως αναφέρεται από τον
Προνοιακό, Amarthya Sen (Sen, 1999), μονάχα στο πλαίσιο μιας πολυκομματικής
δημοκρατικής κοινωνίας, όπου διασφαλίζεται η ελευθερία λόγου, η Δικαιοσύνη της
ισότητας, οι Δημοκρατικές διαδικασίες (εκλογές, συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο,
ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών). Σε αυτό το δημοκρατικό
πλαίσιο η υγεία έχει εγγενή αξία για την ανθρώπινη ανάπτυξη και οι δημόσιες
πολιτικές της υγείας είναι μέσα για άλλους αξιοσημείωτους κοινωνικούς σκοπούς,
την οικονομία, την ανάπτυξη. Όταν δεν τηρούνται τα δημοκρατικά ιδεώδη, η υγεία
διακυβεύεται σοβαρά και ιστορικά αναπτύσσονται φονικές επιδημίες (Ruger, 2005).

8.11 Δικαιοσύνη και κοινωνικές ανισότητες στην πρόληψη
Οι ανισότητες στην υγεία αφορούν κυρίως ανισότητες, σχετικά με την
πρόσβαση σε προληπτικά τεστ και στην ιατρική φροντίδα και ανισότητες που
αφορούν τη διανομή των οικονομικών πόρων σε ανταγωνιστικά προγράμματα
υγείας, οι οποίες αφορούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Συχνά πηγάζουν από
καταστάσεις, όπως το χαμηλό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ άλλες φορές
έχουν ως κριτήριο μοραλιστικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις, αναφορικά με
ανάρμοστες συμπεριφορές υγείας και ακατάλληλες στάσεις ζωής, που ενέχουν
νοσήματα και νομιμοποιούν ηθικά τις ανισότητες αυτές (Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2015).
Όσον αφορά την κοινωνική και διανεμητική δικαιοσύνη που χαρακτηρίζεται
από την αρχή της ισότητας, της συμμετοχής στην πρόληψη και στη διανομή του
οφέλους και των βαρών που προκύπτουν, αυτή εξαρτάται από κοινωνικούς και
οικονομικούς παράγοντες, όπως η ικανότητα εισφορών για πρόσθετες υπηρεσίες
που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλεια, όπως είναι η ικανότητα πληρωμών
του επιδόματος ανεργίας. Λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα, αυτό σημαίνει ότι
χρηματοδοτούμε μια παρέμβαση με στόχο τον πληθυσμό, με βάση το χαμηλό
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οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο, έστω και αν δεν είναι δραστική ή λιγότερο
αποτελεσματική, αλλά το κάνουμε, για να μειώσουμε τις ανισότητες. Έτσι, η ισότητα
προέχει της δραστικότητας (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Οι ανισότητες στην υγεία (πρόσβαση σε προληπτικά τεστ, άνιση διανομή
πόρων και ευκαιριών, ιατρική φροντίδα, ανεπαρκής ασφάλιση), ανάμεσα σε
κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, προέρχονται και
αναπαράγουν με την σειρά τους κοινωνικές ανισότητες. Αυτό είναι ένα σημαντικό
ηθικό θέμα, εφόσον συνδέονται σχεσιακά με ανισότητες στην ανθρώπινη ευζωία
και τις ενδυναμώνουν (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Ένα άλλο θέμα για τη δικαιοσύνη των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία είναι
ότι επιβάλλουν τα βάρη με άνισο τρόπο και σε διαφορετικά μέρη της κοινωνίας. Αν
λάβουμε υπόψη ότι πληρώνουν περισσότερο τη διανεμητική δικαιοσύνη και
επιφορτίζονται με μεγαλύτερα βάρη αυτοί που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
νοσήσουν, αυτοί με κακή γενική κατάσταση της υγείας τους, μέρη του πληθυσμού
με ευμάρεια. Αυτοί ζητείται να συνεισφέρουν περισσότερο για μια δίκαιη κατανομή
βαρών, που τους ωφελούν όχι βραχυπρόθεσμα (Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2015).

8.12 Δικαιοσύνη και ιδιωτικά συμφέροντα στη δημόσια υγεία
Οι Ελευθεριακοί φιλόσοφοι, όπως ο Nozick (Nozick, 1974), εξυψώνουν ως
μοναδικό τεκμήριο δικαίου την ατομική ελευθερία των επιλογών στην αγορά, που
αδιαπραγμάτευτα δεν πρέπει να παραβιάζεται από κανέναν και περισσότερο από
ένα Πατερναλιστικού τύπου κράτος, που χαράσσει ηθικές νόρμες και πολιτικές που
προστατεύουν δημόσια αγαθά, γιατί καταπατείται η ανθρώπινη αυτονομία (Gostin,
2008).
Στον Καπιταλισμό σήμερα, που αναγνωρίζει τις Κοινωνικές Ανισότητες, οι
βιομήχανοι είναι αντίθετοι με την ρύθμιση της αγοράς από το κράτος και θεωρούν
ότι οι οικονομικές αρχές πρέπει να εναντιώνονται σε κυβερνητικές παρεμβάσεις,
εφόσον οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την υγεία και την προστασία
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καθυστερούν την ανάπτυξη, ενώ οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, θυσιάζουν συχνά τα
υψηλά πρότυπα προστασίας υγείας για το κέρδους στον βωμό των οικονομικών
ελευθεριών (Gostin, 2008).
Τα οργανωμένα συμφέροντα επιθυμούν μια ανεξάρτητη καταναλωτική
συμπεριφορά, πέρα από κυβερνητικές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, γιατί είναι
προσωπικό θέμα του καθενός να δρα ελεύθερα, έστω και αν ακόμα γνωρίζει ότι
βλάπτει τον εαυτό του, ενώ αυτή η έκκληση για δημόσια αδιαφορία, σχετικά με τη
διαχείριση των επιχειρήσεων, εκτείνεται και σε δραστηριότητες της αγοράς που
βλάπτουν και ομάδες ολόκληρες, όπως οι μη ασφαλείς χώροι εργασίας (Bambra
Clare, et al, 2005).
Επίσης, η υγεία έχει μετακινηθεί από τη δημόσια σφαίρα στην ιδιωτική
σφαίρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποτελεί ένα ατομικό εμπορεύσιμο αγαθό και
όχι ένα δημόσιο, μη εμπορεύσιμο, καθολικό αγαθό και που δεν έχει σχέση με την
οικονομική ευρωστία του πληθυσμού, αγαθό (Gostin, 2008).
Το γεγονός αυτό παράγει ανισότητες και ένα στίγμα στις άπορες κοινωνικές
ομάδες, που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες ζωής και ίσες ατομικές επιλογές, ώστε να
διεκδικήσουν και να καλύψουν οικονομικά την υγεία τους και κατ’επέκτασιν την
ευζωία τους (Gostin, 2008).
Οι πολιτικές πρόληψης και

φροντίδας της υγείας είναι πολιτικές

αλληλεπιδράσεων των θεσμών ή του εκάστοτε συστήματος και μερικώς
χρηματοδοτούνται από τις ELITE. H έννοια της υγείας σήμερα δεν περιέχει πολιτική
χροιά (υγεία ως μη πολιτική οντότητα) και αυτό οφείλεται στην πατερναλιστική
ιατρικοποίηση της υγείας αλλά και στη μεταφορά της ευθύνης της υγείας από την
κοινωνία και τα άτομα στις πολυεθνικές ELITE, των φαρμάκων και των ιδιωτικών
εταιριών, που υποτίθεται ότι διαθέτουν την επαγγελματική εμπειρία αλλά και την
επάρκεια πόρων (Bambra Clare, et al, 2005).
Αυτή η μεταφορά της ευθύνης είναι εσκεμμένη και δίνει έμφαση στα
συμφέροντα των οικονομικών ELITE και συνεπώς χάνουν τα άτομα την αυτοδιάθεση

Σ ε λ ί δ α | 80

των σωμάτων τους και την ισχύ να καθορίζουν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους και
τον τρόπο ζωής τους (Bambra Clare, et al, 2005).
Αναφορικά με την Πρωτογενή Πρόληψη, οι

φραγμοί στις αλλαγές

συμπεριφοράς οφείλονται και στην πολιτική δύναμη επιχειρηματικών ομάδων, που
ως συγκοινωνούντα δοχεία με τις πολιτικές δυνάμεις, έχουν ειδικά συμφέροντα στη
σταθεροποίηση ενός κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου μέσα του επωάζονται και
οικοδομούνται ανθυγιεινές συμπεριφορές (ατομική ευθύνη και πρόληψη). Για
παράδειγμα, τα συμφέροντα των εταιριών διατροφής κάνουν εκστρατείες για την
παραπληροφόρηση του κόσμου σχετικά με τις καλές διατροφικές συνθήκες (BMA,
Ethics Department Position Statement, 2012).
Η

εμπλοκή

σε

επικίνδυνες

συμπεριφορές

προάγει

προσωπικά

και

επιχειρηματικά ιδιωτικά συμφέροντα, με άτομα και επιχειρήσεις να εναντιώνονται
στις κυβερνητικές ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού, οπότε
αυτή η αντίσταση των εταιριών ,εξαιτίας της προσδοκίας τους για αύξηση του
κέρδους τους, επικαλείται τις ηθικές αξίες των ατομικών δικαιωμάτων, όπως την
ελευθερία για προσωπικές επιλογές και την απόρριψη των πατερναλιστικών
κυβερνητικών παρεμβάσεων. Επικαλούνται την ατομική αυτονομία δράσης ως
ηθική δικαιολόγηση (Gostin, 2008).
Στη Δευτερογενή Πρόληψη, όσον αφορά τις κοινωνικές παραμέτρους, η
διαλογή εκλαμβάνεται συχνά στα πλαίσια μιας φιλελεύθερης κοινωνικής δομής σαν
καταναλωτικό αγαθό, που στηρίζεται από νόμους ασύδοτης αγοράς. Αποτελεί μια
εμπορική προσφορά στο κοινό, ένα καταναλωτικό προϊόν, ανεξάρτητα από την
αποτελεσματικότητά της (Gostin, 2008).
Αυτή η λογική έχει κάποια θετικά, όπως την αναμφισβήτητη ικανοποίηση
κάποιας προκλητής ζήτησης, την προαγωγή υγειονομικής διαφώτισης, τον
περιορισμό του άγχους για την υγεία και τη σύνθεση επικοινωνιακών γεφυρών
ανάμεσα στους φορείς υγείας και στην κοινότητα. Όμως, τα αρνητικά είναι δίχως
άλλο σημαντικότερα, όπως η τεράστια προκλητή ζήτηση λόγω ανεπαρκούς
ψεύτικης πληροφόρησης, η ατεκμηρίωτη και παραπλανητική διαφήμιση, ενώ η
υγειονομική ενημέρωση είναι συχνά αντιοικονομική και ασύμμετρη και έχει ως
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αποτέλεσμα να καλλιεργείται περισσότερο άγχος που συχνά δεν αποτελεί την
καλύτερη επένδυση για προσφορά υπηρεσιών υγείας (Τριχόπουλος, 2002).

8.13 Ηθικές υποχρεώσεις του κράτους για την δίκαιη ρύθμιση
των ανισοτήτων που προέρχονται από τα ιδιωτικά
συμφέροντα στη υγεία
Φυσικά, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα και οι
νόμοι της ελεύθερης αγοράς ικανοποιούν όρους δικαιοσύνης στη διανομή πόρων,
ευκαιριών, αγαθών και ατομικών δικαιωμάτων και στην πρόσβαση στην υγεία. Ο
πλούτος στον καπιταλισμό και στην κοινωνία των αγορών των Νεοφιλελεύθερων
Συστημάτων διανέμεται άνισα, άρα δεν μπορεί να διασφαλιστεί για όλους ισότιμα
ένα βασικό επίπεδο υγείας. Οι πλούσιοι με βάση τα Νεοφιλελεύθερα Πρότυπα
αξίζουν ανταποδοτικά περισσότερες παροχές, άρα περισσότερη υγεία σε σχέση με
τους άπορους (Bodenheimer, 2005).
Όμως, σεβόμενοι τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, όλοι έχουμε ίσα
δικαιώματα στην υγεία και στην ζωή, ενώ δεν μετρά ηθικά περισσότερο η ζωή και η
υγεία ενός πλουσίου από την ζωή ενός φτωχού, αφού όλοι έχουν ίσα δικαιώματα
και υποχρεώσεις να επιτελέσουν τα λειτουργικά και κοινωνικά τους καθήκοντα και
να επιτύχουν την αυτονομία στον ατομικό τους βίο. Η παραβίαση αυτών είναι
αντίθετη με την αρχή του δικαιώματος της ισότητας και της δικαιοσύνης
(Bodenheimer, 2005).
Το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ένα βασικό επίπεδο υγείας αλλά όχι από
ελεημοσύνη και οίκτο, γιατί έτσι παράγεται η ταπείνωση του ατόμου, η ανισότητα
στην αντιμετώπιση της αξιοπρέπειάς του και η ασυμμετρία στην αξία του. Αυτή η
διασφάλιση είναι το δέον και το δίκαιο, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της
ηθικής και της δικαιοσύνης (Gostin, 2008).
Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη το κράτος να προστατεύσει τους
πολίτες από τις αυθαιρεσίες των ιδιωτικών συμφερόντων (BMA, Ethics Department
Position Statement, 2012).

Σ ε λ ί δ α | 82

Tα κράτη έχουν θεσμική ευθύνη να υπερασπιστούν τη δημόσια υγεία και αυτό
δημιουργεί εντάσεις, εφόσον συγκρούονται τα εμπορικά συμφέροντα των
βιομηχανιών και η εγγύηση της εμπορικής ελευθερίας, εναντίον της ατομικής
ελευθερίας και της προάσπισης των αναγκών στην υγεία του πληθυσμού (BMA,
Ethics Department Position Statement, 2012).
Η πολιτική τάξη, λοιπόν, πρέπει να διαχειριστεί αυτή τη σύγκρουση των
συμφερόντων

στην υγεία των πολιτών και στην εμπορική ελευθερία, να

εναρμονίσει τη λειτουργία της αγοράς με τη λειτουργία του κράτους, για να
αποφευχθεί η τυραννία των αγορών ή η τυραννία του κράτους και να θέτει
προτεραιότητες για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι των μεγάλων
συμφερόντων (Stulberg, 2012).
Απαιτείται ρύθμιση από την κυβέρνηση και άσκηση εξαναγκασμού, όταν οι
ιδιώτες ωφελούνται από δραστηριότητες που διακυβεύουν την υγεία των άλλων.
Ο εξαναγκασμός όμως στη δημόσια υγεία έχει ανάγκη από τη χάραξη ορίων και
επιβάλλεται, όταν ικανοποιείται

μια γενική ανάγκη, αυτή της υγείας του

πληθυσμού (Stulberg, 2012).
Τα κράτη μέσω της εξουσίας των νόμων πρέπει να περιορίζουν τα άτομα και
τα οργανωμένα συμφέροντα που θέτουν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο άλλους, σε
περιπτώσεις που ιδιώτες ωφελούνται από δραστηριότητες που διακυβεύουν την
υγεία των εργαζομένων (π.χ. οι βιομηχανίες που απελευθερώνουν τοξικά προϊόντα
στην ατμόσφαιρα, δρουν προς όφελος των πολιτών μέσω της αύξησης της
παραγωγής και του πλούτου) και ταυτόχρονα προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη για
την υγεία τους (Gostin, 2008).
Η πρόνοια και η αυτονομία ικανοποιούνται σε μια φιλελεύθερη αγορά, αλλά η
δημόσια υγεία πρέπει να ασκεί τη μέγιστη πίεση για τη μείωση των κινδύνων στην
υγεία που προκαλούν τα ιδιωτικά συμφέροντα στους πολίτες. Είναι αδύνατη η
προστασία της κοινοτικής υγείας χωρίς τον περιορισμό των ιδιωτικών συμφερόντων
και δραστηριοτήτων (Gostin, 2008).
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Οι ηθικές αρχές έχουν σημασία αυτές καθ’αυτές. Εφαρμόζονται για το κοινό
καλό και δεν πρέπει να είναι χρηστικές για έναν ιδιοτελή σκοπό αλλά από αγαθά
κίνητρα (πρώτη καθολική προστακτική του Κant), εφόσον οι εταιρίες προωθούν τα
συμφέροντά τους μέσω της επίκλησης στον Νεοφιλελευθερισμό, χειραγωγώντας
και υποδουλώνοντας τις ίδιες τις ηθικές αρχές που χρησιμοποιούνται όχι για την
ηθική τεκμηρίωση των κοινωνικών αποφάσεων και δράσεων αλλά για την
προώθηση των ιδίων συμφερόντων (Gostin, 2008).
Οι μέθοδοι αλλαγής της κοινωνικής συμπεριφοράς πρέπει να εφαρμόζονται
στα πλαίσια της δημόσιας υγείας από το κράτος, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες στην
υιοθέτηση υγιεινής ζωής, όπου συνεισφέρει και η ίδια η κοινωνία με

τα

χαρακτηριστικά της. Μέσω της διαφήμισης προάγονται ανθυγιεινές συνήθειες και
οι ίδιες δυνάμεις, που επίκαιρα προάγουν ανθυγιεινές συμπεριφορές (κυβέρνηση,
βιομηχανίες, εμπόριο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να ενδυναμώσουν υγιείς
συνήθειες (Stulberg, 2012).
Τα κράτη με τις πολιτικές τους οφείλουν να προάγουν περιβάλλοντα δράσης
και να παρακινούν τους ανθρώπους να κάνουν υγιεινές επιλογές. Υπάρχει μια
σύγκρουση ανάμεσα στο καθήκον της υγείας των πολιτών και την προαγωγή
ανθυγιεινών συνηθειών που αποφέρουν κέρδη στη βιομηχανία και στο κράτος
(έμμεσοι φόροι από τσιγάρα, και αλκοόλ). Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα οικονομικά
και κοινωνικά από τις κυβερνήσεις και τις βιομηχανίες για την προαγωγή υγιεινής
συμπεριφοράς με όφελος για όλους (Stulberg, 2012).
Βέβαια, οι αλλαγές συμπεριφοράς κοστίζουν, σχετίζονται με την προσιτότητα
και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων (τσιγάρα, υγιεινές τροφές, αλκοόλ), ενώ είναι
απαραίτητο να γίνουν αλλαγές πολιτικών για την πρόσβαση σε ανθυγιεινές τροφές,
(μείωση κόστους υγιεινών τροφών, φόρος στα λιπαρά, στα τσιγάρα) καθώς επίσης,
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα οι κυβερνήσεις πρέπει να ενδυναμώσουν την
κουλτούρα ενός υγιεινού τρόπου ζωής και να προτρέψουν τα άτομα να ασκούνται
(Stulberg, 2012).
Επίσης, για τις αλλαγές στάσεων χρειάζονται και δομικές αλλαγές (αλλαγές στα
συστήματα μεταφοράς, πόροι για χώρους άθλησης). Οι εργοδότες στις επιχειρήσεις
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και τις βιομηχανίες πρέπει να επενδύσουν σε προγράμματα υγείας του εργατικού
δυναμικού, εφόσον πιο υγιές εργατικό δυναμικό σημαίνει λιγότερα έξοδα για τη
φροντίδα της υγείας, τη μείωση της απώλειας των εργατοωρών λόγω υγείας και
άρα, αυξημένη παραγωγικότητα οπότε και μεγαλύτερη ανάπτυξή και πλούτος
(Stulberg, 2012).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ENΑΤΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

9.1 Aρχή της Αλληλεγγύης στη δημόσια υγεία
Η Αλληλεγγύη αποτελεί βασική έννοια για τη δημόσια υγεία και την ιατρική
φροντίδα, αλλά δεν είναι η μοναδική ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ηθική
θεμελίωση της δημόσιας υγείας, εφόσον η δικαιοσύνη θεωρείται, επίσης,
σημαντική αξία για τη διανομή οφέλους και βαρών και για τον επιμερισμό των
πόρων και των ευκαιριών πρόσβασης στη δημόσια υγεία,
Η Αλληλεγγύη θεμελιώνεται ηθικά από την Καντιανή ανάγκη αναγνώρισης της
αξίας της ζωής του ανθρώπου αυτής καθ’ αυτής (Δεύτερη καθολική προστακτική)
και την ηθική επιταγή να στηριχθούν συλλογικά από όλους, άνθρωποι των οποίων η
αξιοπρέπεια διακυβεύεται. Αποτελεί όμως ατελές καθήκον των υποκειμένων στην
Καντιανή θεωρία (Kant, 1984) και δεν αξιώνει επιτακτική ικανοποίηση της από
αυτά για τους άλλους. Βασίζεται σε μια αλληλεξάρτηση, που εμπλέκει μια κοινή
ευθύνη απέναντι στους άλλους, την αλληλοαναγνώριση, καθώς και τον
αλληλοσεβασμό των αρχών και των κανόνων που διέπουν την αφοσίωση στην
κοινωνία (ALPEROVITCH Annick et al, 2009).
Επίσης, η αρχή της Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την Τρίτη Καντιανή Διατύπωση
της κατηγορικής προστακτικής, της Διατύπωσης του Βασιλείου των Σκοπών (Kant,
1984), αναδεικνύει το αίτημα να αναζητηθεί τρόπος να οργανωθεί μια κοινωνία με
κοινούς σκοπούς, για να υπάρχει ειρηνική συμβίωση ανάμεσα στα μέλη της και
αλληλοβοήθεια, ώστε τα μέλη της κοινωνίας να ασκήσουν την αυτονομία τους
ατομικά με την αρωγή των υπολοίπων και να ολοκληρώσουν τα πλάνα της ζωής
τους (Vardy and Grosch, 2013).
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9.2 Η Αλληλεγγύη και οι διαστάσεις της στη δημόσια υγεία
Ως Αλληλεγγύη ορίζεται η συνοχή μιας ομάδας για κάποιες αμοιβαία
συνεργατικές αποδεκτές πρακτικές σε θεσμικές υποθέσεις, σε ταξικούς και
εργατικούς αγώνες ή σε κοινά αισθήματα, δράσεις, υποχρεώσεις, ευθύνες και
πολιτισμικές ηθικές αξίες. Αλλιώς ορίζεται ως η σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους με
επίγνωση των κοινών συμφερόντων, που παράγουν την ηθική υποχρέωση να
βοηθούν τους άλλους (Institute national de santé Publique, 2015).
Η πυρηνική σημασία της αλληλεγγύης εκφράζεται μέσα από την αντίληψη
αμοιβαίων υποχρεώσεων των μελών της κοινωνίας, μέσα από την ευθύνη κάθε
μέλους προς τις οφειλές των άλλων (Obligatio in Solidum), μέσα από την δέσμευση
αλληλοϋποστήριξης του καθενός, όπου αυτή η δέσμευση αφορά ένα Περιγραφικό,
Έμπρακτο επίπεδο και μια Ηθική Υποχρέωση (Institute national de santé Publique,
2015).
Γενικά, η αλληλεγγύη συνδέεται με τον αμοιβαίο σεβασμό, την αμοιβαία
ευθύνη και υποχρέωση για τους άλλους, την αλληλοϋποστήριξη, τη δέσμευση σε
ένα κοινό σκοπό. Βασίζεται στην Ανιδιοτελή Αγαθοπραξία και κατέχει εγγενή αξία,
εφόσον αφιερώνεται ανιδιοτελώς στην στήριξη συνανθρώπων που έχουν ανάγκη
και πρέπει να ταυτίζεται με την ανάγκη στήριξης αυτών. (TerMeulen, 2015).
Η Αλληλεγγύη παρέχει υποστήριξη, επειδή ο συνάνθρωπος χρειάζεται και
αξίζει την προστασία ολόκληρης της κοινωνίας, εφόσον η ίδια η ύπαρξή του
διακυβεύεται από κοινωνικές συνθήκες πέραν του ελέγχου του (φυσική μοίρα,
άδικες κοινωνικές πρακτικές) και τον καθιστά ανίκανο να φροντίζει τον εαυτό του.
Οφείλουμε, λοιπόν, να μοιραζόμαστε την «άτυχη μοίρα» τους με αυτούς τους
αδύναμους ανθρώπους και να συμπλέουμε με την ύπαρξή τους (TerMeulen, 2015).
Η αρχή της αλληλεγγύης φανερώνει τον βαθμό συνεργασίας και ενότητας μιας
κοινωνίας, στο κατά πόσο και αν κοινωνία σέβεται και εναγκαλίζει τη
διαφορετικότητα, που έχει ως απαραίτητο όρο η πλειοψηφία των πολιτών να
σέβεται τους νόμους και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αξιώνει μια κοινή
δέσμευση για την κοινοτική υπευθυνότητα και την κοινωνική τάξη (Coughlin, 2008).
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Είναι εξαιρετικά χρήσιμη, εφόσον προσφέρει ένα ηθικό οδηγό πάνω και πέρα
από τις υπάρχουσες αρχές που προέρχονται από την κοινή ηθική, όπως την
αυτονομία, τη μη βλάβη, ενώ μαζί με την ευεργεσία δημιουργούν το πλαίσιο για την
προαγωγή της αίσθησης της κοινότητας. Οι ηθικές και πολιτικές κρίσεις, όπως τα
πρότυπα δικαιοσύνης εξαρτώνται από τα πλαίσια ζωής, από τις παραδόσεις, τα ήθη
της κάθε κοινωνίας και το ερμηνευτικό πλαίσιο που μια κοινωνία εκλαμβάνει τον
κόσμο (Coughlin, 2008).
Αναφορικά με την αλληλεγγύη και τις κοινωνικές ανισότητες, η αλληλεγγύη τις
αμβλύνει. Αποδίδεται και προσφέρεται σε ανθρώπους, περιθωριοποιημένους,
απομονωμένους, αποκλεισμένους, που ζουν σε αντίξοες συνθήκες. Τα μέτρα της
κοινωνικής πρόνοιας σκοπό έχουν να διασφαλίζουν την ισότητα στην υγεία και την
ευζωία, αλλά μερικές φορές εντείνουν ακούσια τις ανισότητες, ειδικά αν γίνονται
μόνο από ελεημοσύνη και μέσω ταπεινωτικών πρακτικών (Alperovitch Annick et al,
2009).
Η Αλληλεγγύη που εκφράζεται μέσω της πρόληψης των νοσημάτων, όπως ο
καρκίνος, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ευπαθείς ομάδες εντείνει τον στιγματισμό
και τις διακρίσεις, εφόσον, εάν δεν είναι ηθικά τεκμηριωμένη και βασισμένη σε ένα
πνεύμα ηθικής αλληλεγγύης και όχι με κίνητρο το συμφέρον και την ηθικά στεγνή
ανταποδοτικότητα, εκπέμπει μηνύματα ενίσχυσης των ανισοτήτων (Alperovitch
Annick et al, 2009).
Η Αλληλεγγύη έχει πολλές διαστάσεις:
Την Σχεσιακή Διάσταση που ισχυρίζεται ότι η αλληλεγγύη έχει ένα αμιγώς
σχεσιακό νόημα, αφορά τις σχέσεις των ατόμων με άτομα, των ομάδων με ομάδες,
ομάδες με άτομα, άτομα με κράτος (Institute national de santé Publique, 2015).
Την Περιγραφική Διάσταση που αναφέρεται στις πεποιθήσεις των μελών,
σχετικά με την σπουδαιότητα μιας αμοιβαίας στήριξης, των κινήτρων να
συνεισφέρουν όλοι στην αμοιβαία στήριξη αυτή. Βασίζεται στην αλληλεξάρτηση και
την ομοιότητα (Similarity). Απαιτείται μια σχεσιακή ομοιογένεια μιας ομάδας,
απαραίτητος όρος για την ύπαρξη της δέσμευσης να στηρίζουμε τους άλλους μέσα

Σ ε λ ί δ α | 88

από κοινούς θεσμούς. Μερικές φορές όμως η ισχυρή ομοιογένεια προκαλεί έλλειψη
σεβασμού στην ανθρώπινη διαφορετικότητα και η αλληλεγγύη πρέπει να είναι
συμβατή με ένα μεγάλο βαθμό ανθρώπινης ετερογένειας και με δεσμούς
αλληλεξάρτησης (Institute national de santé Publique, 2015).
Την Κανονιστική Διάσταση που αναφέρεται σε ηθικές υποχρεώσεις
συνδεδεμένες με την αλληλεγγύη. Τα κράτη έχουν υποχρεώσεις αλληλεγγύης προς
τους πολίτες αλλά και οι πολίτες προς το κράτος, όμως υπάρχουν και υποχρεώσεις
μεταξύ των πολιτών (Institute national de santé Publique, 2015).
Οι Κανονιστικές Yποχρεώσεις Aλληλεγγύης του κράτους είναι η ενημέρωση και
η εκπαίδευση για την επίγνωση των ομοιοτήτων και των αδικιών στην επιρροή των
δράσεων στις επόμενες γενεές. Αφορούν τη μείωση των κοινωνικών και
οικονομικών ανισοτήτων, την ανάπτυξή της ανθρώπινης συμπάθειας, όταν οι
άνθρωποι υποφέρουν και εξευτελίζονται, την προστασία των αδυνάμων, την
προαγωγή της Διανεμητικής Δικαιοσύνης (της ισότιμης διανομής οφέλους ,βλάβης
και βαρών), την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης (δηλαδή, της δίκαιης
πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, δικαιώματα, ελευθερίες, ευκαιρίες, εξουσία και
αξιοπρέπεια), την αποφυγή διχαστικών πρακτικών, την προστασία των κοινωνικών
δεσμών καθώς και την προσοχή στην αποφυγή των κοινωνικών αποκλεισμών
(Institute national de santé Publique, 2015).
Στις Kανονιστικές Yποχρεώσεις των Πολιτών προς το Κράτος και το σύστημα
δημόσιας υγείας, η αλληλεγγύη εκλαμβάνεται ως αμοιβαία ευθύνη, που μοιράζεται
από τη δημόσια υγεία, τους πολίτες και το κράτος, την Πολιτική Αλληλεγγύη.
Αναφέρεται στην προστασία των εαυτών μας από αντιστρέψιμες χρόνιες νόσους,
που οφείλονται σε τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου λόγω τρόπου ζωής
(Institute national de santé Publique, 2015).
Η Αλληλεγγύη στην Κανονιστική, πολιτική της μορφή, επιβάλλει την υιοθέτηση
ενός υγιεινού τρόπου ζωής στη συνεργασία για την προαγωγή του κοινού καλού,
στη θέληση να μπουν στο περιθώριο τα προσωπικά συμφέροντα για λίγο χρονικό
διάστημα, στην αποφυγή της ωφέλειας που προέρχεται από την δική μας αδράνεια
και την αγωνιστική διεκδίκηση από τους άλλους, στη συμμόρφωση σε νόμους,
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αρχές, αξίες. Η επίτευξη αυτών εγγυάται τη συνοχή της κοινωνίας, την πληρωμή
φόρων και την προστασία της κοινότητας (Institute national de santé Publique,
2015).
Τέλος, οι Kανονιστικές Yποχρεώσεις Aλληλεγγύης αξιώνονται ανάμεσα σε
πολίτες, δηλαδή να βοηθά ο ένας τον άλλο και

να μένουν όλοι ενωμένοι,

αναφορικά με συλλογικά προβλήματα, να αλληλοβοηθούνται στην ανάγκη, να
προστατεύονται οι αδύναμοι, να συμφωνούν και να μοιράζονται δίκαια τους
κινδύνους, τα οφέλη και τα βάρη (Institute national de santé Publique, 2015).
Η Οργανική αλληλεγγύη του Durkheim (Durkheim, 1893) βασίζεται

στον

μετασχηματισμό των παραδοσιακών σχημάτων συνεργατικότητας και κοινωνικών
σχέσεων λόγω του εκμοντερνισμού της κοινωνίας. Οι σχέσεις διαμορφώνονται από
τον καταμερισμό της εργασίας και προκύπτει ενίσχυση της αλληλεξάρτησης λόγω
της υπερεξειδίκευσης, η ενδυνάμωση της εξατομίκευσης και η διαφοροποίηση των
ατομικών αξιών που αντικαθιστά τη συλλογική συνείδηση ως αξία των
παραδοσιακών κοινωνιών (TerMeulen, 2015).
Εννοιολογικά και ουσιαστικά όμως δύο είναι οι βασικότερες μορφές
αλληλεγγύης οι οποίες με τα κελεύσματά τους καθορίζουν τη χάραξη των πολιτικών
και της ηθικής στη δημόσια υγεία. Η Ανθρωπιστική και Ηθική Αλληλεγγύη και η
Συμφεροντολογική Αλληλεγγύη (TerMeulen, 2015).

9.3 Συμφεροντολογική και Ανθρωπιστική Αλληλεγγύη στη
δημόσια υγεία
Ο Max Weber (Weber, 1978) αναφέρει ότι η διαδικασία εκμοντερνισμού της
κοινωνίας άλλαξε τις κοινωνικές σχέσεις που καθορίζονται πια από ορθολογικούς
και υπολογιστικούς σχεδιασμούς. Στη διαδικασία ορθολογικοποίησης οι κοινοτικές
σχέσεις αντικαθίστανται από συνεταιριστικές σχέσεις ως κυρίαρχο μοντέλο και
επικρατεί το ορθολογικό μοντέλο συμπεριφοράς σε βάρος των συναισθηματικών
σχέσεων. Τα ελατήρια των σχέσεων αλληλεγγύης είναι η κοινόχρηστη χρησιμότητα,
όπου αναγνωρίζονται οι αμοιβαίες αλληλεξαρτήσεις για κοινούς στόχους και
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δυνατότητες

και

η

κοινόχρηστη

ταυτότητα

με

την

οποία

τα

μέλη

αλληλοαναγνωρίζονται ως σύντροφοι και ταυτοποιούνται ως μέλη της ίδιας ομάδας
(TerMeulen, 2015).
Ο Taylor (Taylor, 1997) ισχυρίζεται ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία

η

ελευθερία ακμάζει λόγω μιας γενικής κατανόησης του κοινού καλού και λόγω
ταύτισής του με τις κοινές αξίες. Διακρίνει το ατομικό συμφέρον για τη διατήρηση
των δημοσίων δομών (Συμφεροντολογική Αλληλεγγύη) από τη δέσμευση της
πρόνοιας για τους άλλους, πέρα από ατομικά συμφέροντα και εργαλειακές σχέσεις
και μέσω της υπακοής σε κοινές αξίες και κοινές ευθύνες (Ηθική Αλληλεγγύη)
(TerMeulen, 2015).
Ο Καπιταλιστικός Φιλελευθερισμός οδηγεί σήμερα στη συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους πρόνοιας, στη μείωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και σε
μια λιγότερο αγαθοεργική στάση του κόσμου για τις ανάγκες των άλλων. Αυτό
συμβαίνει λόγω του ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ως καλά ενημερωμένοι και
κριτικοί καταναλωτές, καθώς αξιολογούν περισσότερο το ισοζύγιο ποιότητας των
παροχών υγείας και ασφαλιστικών εισφορών. Δεν αποδέχονται την αύξηση των
ασφαλίστρων, χωρίς μια καλή ανταποδοτική προσφορά από τις υπηρεσίες υγείας,
ενώ προσδοκούν ικανοποίηση της ανταποδοτικότητας των επενδύσεων τους μέσω
εισφορών από τα συστήματα παροχής υγείας. Υποστηρίζουν τα συστήματα υγείας
με γνώμονα την ιδιοτέλεια και όχι ορμώμενοι από το αίσθημα της ευεργεσίας και
της ευθύνης απέναντι στις ανάγκες των συνανθρώπων τους (TerMeulen, 2015).
Επίσης, οι κυβερνήσεις δίνουν έμφαση στην ατομική χρηματοδοτική ευθύνη,
στην προσωπική ευθύνη για τις ατομικές τους επιλογές υγείας, ενώ υπάρχει τάση
για μειωμένη στήριξη σε ανθρώπους με ανάρμοστες στάσεις υγείας, θεωρώντας ότι
αυτές οι κακές συμπεριφορές οδηγούν τους ενάγοντες σε κατάχρηση της
κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν την αξίζουν και εντούτοις επωφελούνται άδικα. Η
μεταφορά κεφαλαίων και πόρων από τους ασφαλισμένους γίνεται στα πλαίσια μιας
αμοιβαιότητας ,όπου οι συνεισφορές των χρηματοδοτών, πρέπει να εναρμονίζονται
με τη σωστή συμπεριφορά υγείας των παραληπτών. Αναφερόμαστε, λοιπόν, σε μια
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μορφή Αλληλεγγύης, που βασίζεται σε αμοιβαία συμφέροντα και επιδιώξεις
(TerMeulen, 2015).
Η αλληλεγγύη σήμερα σε αυτό ,λοιπόν, το φιλελεύθερο περιβάλλον στηρίζεται
από ένα κοινωνικό σύστημα, όπου όλοι δυνητικά συνεισφέρουν οικονομικά με
ακριβοδίκαιο και αναλογικό τρόπο υποχρεωτικά, σε ένα συλλογικό σύστημα
ασφάλισης. Αυτό εγγυάται για όλους την ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας
υγείας και κοινωνικής στήριξης, όταν θα έχουν ανάγκη και είναι ανήμποροι να
συνεισφέρουν οικονομικά. Η αποδοχή αυτών των εξαναγκαστικών εισφορών
αλληλεγγύης διέπεται από κίνητρα, όπως προσωπική φρόνηση και συμφέρον.
Γίνεται λόγος, λοιπόν, για μια Συμφεροντολογική Αλληλεγγύη και όχι μια
συνειδητοποίηση και κατανόηση της αλληλεγγύης ως ένα αίσθημα ευθύνης ή
κίνητρο υποστήριξης αυτών που έχουν ανάγκη φροντίδας και δεν είναι ικανοί να
συνεισφέρουν. Αναφερόμαστε σε μια Ηθική Αλληλεγγύη (TerMeulen, 2015).
Η «Συμφεροντολογική Αλληλεγγύη» καθρεφτίζει τη στενή ελευθεριακή έννοια
της δικαιοσύνης, όπου ταυτίζεται με όρους δικαιωμάτων, νόμιμων συμφερόντων
και υποχρεώσεων. Ο Συμβολαιακός Ελευθεριασμός μετατρέπει την έννοια της
αλληλεγγύης σε μια ορθολογική απόφαση στήριξης κοινωνικών δομών που
εγγυώνται τα βασικά δικαιώματα και συμφέροντα των ατόμων. Η στήριξη αυτή
πρέπει να εξισορροπείται με τις οικονομικές συνεισφορές, τις προσδοκίες των
πολιτών και η αγαθοπραξία, που είναι βάση της αλληλεγγύης, καταργείται από την
αρχή της Αυτονομίας. Έτσι, ανατρέπονται οι Αξίες της Δημόσιας Υγείας (TerMeulen,
2015).
Ως προϊόν του εκμοντερνισμού της κοινωνίας η αλληλεγγύη του συμφέροντος
βασίζεται στην ατομικότητα και τις συμβολαιακές σχέσεις, είναι τυπική του
μοντέρνου κράτους πρόνοιας και της Δημόσιας Υγείας. Ο Bayertz (Bayertz ,1999)
δηλώνει ότι η κατανόηση αυτού του κράτους πρόνοιας, με γνώμονα της
συμφεροντολογική αλληλεγγύη, ερμηνεύεται με βάση τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη
δεν ζητά ούτε κοινό έδαφος συνεννόησης για μια ομάδα ούτε κάποια
συναισθηματική σύζευξη, αλλά αντ’ αυτού βασίζεται σε μια ουδέτερη θέση, σε μια
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αποστασιοποιημένη παρατήρηση και στάθμιση αλληλοσυγκρουόμενων αξιών
(TerMeulen, 2015).
Στη «Συμφεροντολογική Αλληλεγγύη» η διοχέτευση πόρων σε όλους
ανεξάρτητα τους πολίτες μέσω χρηματοδοτικών εισφορών έχει ένα εργαλειακό
σκοπό που είναι να προάγει την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για
όλους. Δηλαδή, αποτελεί ένα απαράβατο όρο και μια προϋπόθεση για την
κοινωνική δικαιοσύνη και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σύστημα κοινωνικής
υποστήριξης και δίκαιης διανομής πόρων ισότιμα για όλους, κάτι που χρειάζονται
περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες. Στηρίζει συγχρόνως και τη διανεμητική
δικαιοσύνη (TerMeulen, 2015).
Η Ανθρωπιστική Αλληλεγγύη (Humanitarian Solidarity) δεν βασίζεται στο
προσωπικό συμφέρον αλλά στην κοινή ταύτιση με τις αξίες του Ανθρωπισμού, της
Φιλευσπλαχνίας και της Ευθύνης προς τους άλλους. Αντίθετα, η Συμφεροντολογική
Αλληλεγγύη (Interest Solidarity) βασίζεται στο προσωπικό συμφέρον και την
ανταποδοτικότητα σε μια μοντέρνα φιλελεύθερη κοινωνία στην οποία επικρατούν η
διαδικασία της εξατομίκευσης και οι συμβολαιακές σχέσεις (TerMeulen, 2015).
Αναφορικά με τη Moral Solidarity, την Ηθική Αλληλεγγύη, που είναι η
αλληλεγγύη η οποία εκφράζεται όχι από το κοινό συμφέρον μιας απλής συμμαχίας
αλλά

από

ένα

πνεύμα

δέσμευσης

αλληλοϋποστήριξης,

οι

άνθρωποι

συνειδητοποιούν ότι η αλληλεγγύη είναι η σημαντικότερη ηθική αξία και οι
συνάνθρωποι μας την αξίζουν εξαιτίας της ευπάθειας τους λόγω αντίξοων
κοινωνικών συνθηκών, που προσδιορίζουν τα σχέδια της ζωής τους και την μοίρα
τους, τα οποία ξεφεύγουν πέρα από τον έλεγχό τους (TerMeulen, 2015).
Η ηθική αλληλεγγύη είναι μια μη υπολογιστική από συμφέρον συνεργασία,
που βασίζεται σε μια κοινή αιτία, ένα κοινό όραμα και επιπλέον,

δεν είναι

εργαλειακή συνεργασία, όπως αναφέρει ο Hegel (Stout, 2010) με τον όρο (Sittlich).
O Hegel (Stout, 2010)

δίνει έμφαση στις ατομικές σχέσεις αναγνώρισης, σε

αντίθεση με τον Καντ που τονίζει την αυτονομία και τα ατομικά δικαιώματα και
καθήκοντα, (Moralitat). Πρόκειται για μια αλληλεγγύη που βασίζεται σε σχέσεις
αναγνώρισης ή πάλης για αναγνώριση (TerMeulen, 2015).
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Ο Jaeggi (Jaeggi, 2001) αναφέρει ότι δεν είναι μια αλληλεγγύη που βασίζεται
σε κοινά συμφέροντα, σε κοινή τύχη και αλληλεξαρτήσεις, αλλά αποτελεί μια πιο
βαθιά δέσμευση από αυτήν που είναι αναγκαία για μια απλή συμμαχία ή την
επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αποτελεί μια σχεσιακή έννοια, που βασίζεται σε
σχέσεις στήριξης και κατανόησης από άτομα που δεσμεύονται με συνεργατικές
πρακτικές (TerMeulen, 2015).
Η σύνδεση της αλληλεγγύης με σχέσεις αναγνώρισης, αξιοπρέπειας και
ταυτοποίησης αποτελεί πρόκληση για τις παραδοσιακές έννοιες της αλληλεγγύης
που δίνουν έμφαση στην ενότητα και στη συνοχή μιας ομάδας, έτσι ώστε να
προστατεύεται η ομάδα από εξωτερικές απειλές. Αυτή είναι η Συμβατική
Αλληλεγγύη, η οποία ,ωστόσο, είναι ηθικά προβληματική, εφόσον υψώνει έναν
τοίχο ανάμεσα σε εμάς (We) και τους άλλους (Them), αποκλείει τους άλλους από
εμάς, χτίζοντας τις έννοιες εμείς και οι άλλοι. Τα περιθώρια των ατομικών
διαφορών και των εκφράσεων τους σε διαφορετικές οντότητες, ταυτότητες,
περιορίζονται από την προσπάθεια να διατηρηθεί η ενότητα μιας ομάδας. Αγνοούν
τον ρόλο της ατομικής αυτονομίας και αναγνώρισης των ατομικοτήτων, που σήμερα
μετρούν πολύ στις κοινωνίες (TerMeulen, 2015).
Αυτή

η

μορφή

Συμπεριληπτικής

Αλληλεγγύης,

Αναστοχαστική Αλληλεγγύη (Reflective Solidarity), όπου

ταυτίζεται

με

την

γίνεται έκκληση στους

άλλους να μας συμπεριλάβουν και να μας υποστηρίξουν όλους και όχι μόνο μια
περιορισμένη ομάδα. Βασίζεται στην επικοινωνιακά έμφυτη ενασχόλησή τους και
στο ενσυνείδητο καθήκον τους να εμπλακούν στη μοίρα μας, στα προσωπικά
σχέδια της ζωής μας, υποστηρίζοντας την υλοποίηση τους . Έτσι, μας δίνουν το
δικαίωμα να προσδοκούμε από τους άλλους να έχουν την ευθύνη της σχέσης μας.
Δεν αναγνωρίζουμε τον άλλο ούτε με άμεσο ούτε με διαμεσολαβητικό τρόπο, αλλά
αναγνωρίζουμε

τη

διαφορετικότητά

του

ως

μέρος

του

«εμείς».

Αυτό

χαρακτηρίζεται από την εναρμόνιση της αναγνώρισης των ατομικών διαφορών με
μια συνεκτική ερμηνεία της αλληλεγγύης (TerMeulen, 2015).
Ο Habermass (Habermass, 1985) βασίζει την αλληλεγγύη στην αμοιβαία σχέση
και συγγένεια και στη θεμελιώδη αλληλεξάρτηση των ατόμων. Όπως ο Hegel,
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θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε ένα συγγενικό και πλαισιακό τρόπο
ανθρώπινης ανάπτυξης (TerMeulen, 2015).

9.4 Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός στη δημόσια υγεία
Οι δύο κεντρικές θεωρίες της ηθικής της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής
Ηθικής, η Συνεπειοκρατία και η Δεοντολογία με τον επαγόμενο Φιλελευθερισμό,
θεωρείται ότι αμελούν τη συλλογική διάσταση της Ηθικής της δημόσιας υγείας η
οποία εκφράζεται ηθικοφιλοσοφικά από τον Κοινοτισμό. Ο Κοινοτισμός εκτιμά την
κοινωνική διάσταση των πολιτικών της δημόσιας υγείας και εμπλέκει ένα όραμα για
μια κατάλληλη και αρμονική κοινωνική τάξη με τις αρετές που χρειάζονται, για να
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη, η τάξη και η συνοχή σε μια κοινωνία (Petrini and
Gainotti, 2008).
Στην βάση της αλληλεγγύης τοποθετούνται θεωρίες με κοινοτιστικό
χαρακτήρα. Ο Κοινοτισμός βασίζεται στην κεντρική ιδέα, ότι μια κοινωνία είναι κάτι
παραπάνω από το απλό άθροισμα των μελών της, ενώ η ίδια η ύπαρξη του ατόμου
και των δικαιωμάτων του υφίσταται κοινωνικά. Δηλαδή, είναι δυνατή εφόσον η ίδια
η κοινωνία αναγνωρίζει την έννοια της ατομικότητας, της φιλελεύθερης
φιλοσοφίας, ή των ατομικών θετικών δικαιωμάτων και αγαθών (Vardy and Grosch,
2013).
Ο Κοινοτισμός αναφέρει ότι η ηθικότητα πηγάζει από τη δημιουργία μιας
καλοκάγαθης κοινωνίας με τάξη και αρμονία, που βασίζεται στην αρετή και τα
γνωρίσματα των ατόμων, δίνει βαρύτητα στην αποδοχή της συνύπαρξης και ανοχής
στη διαφορετικότητα, αλλά αποδέχεται τη χρήση του εξαναγκασμού για τα κοινά,
δεν καθορίζει τα όρια της κοινωνίας προς στο άτομο ούτε τον τρόπο που μπορεί να
συνυπάρξει ένα μωσαϊκό από διαφορετικούς ανθρώπους (Roberts and Reich, 2002).
Σημαντική είναι η Κοινοτική Προοπτική (Communitarism Perspective) στην
οποία τα υποκείμενα είναι αδιαχώριστα από το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής και
ενώ κάνουν τις δικές τους ηθικές επιλογές, αναλαμβάνουν ηθικές δεσμεύσεις,
μοιράζονται και διευθύνονται από κοινοτικές νόρμες και εμπειρίες. Η Φιλελεύθερη
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θεωρία του Rawls, αναδεικνύει μια υπερβολικά ατομική έννοια του εαυτού και δεν
αναγνωρίζει κοινοτικoύς δεσμούς, κοινοτικές ευθύνες και θρησκευτικές παραδόσεις
(Coughlin, 2008).
Ο Κοινοτιστής Sandel (Sandel, 1982) αναφέρει τη δικαιοσύνη ως θεραπευτική
λειτουργία, υποκαθιστώντας την απώλεια της αγαθοεργίας, την εξασθενημένη
αδελφοσύνη, που είναι τυπική των προμοντέρνων σχέσεων. Βέβαια, υπάρχει ο
κίνδυνος η δικαιοσύνη να γίνει καταχρηστικά και υπερβολικά κυρίαρχη και
σημαντικά περιοριστική έναντι της αλληλεγγύης, ώστε να ισοπεδώνει και να
συντρίβει τις σχέσεις αγαθοεργίας από τις οποίες προέρχεται και η δικαιοσύνη και η
αλληλεγγύη. Έτσι, υποκαθίστανται ο αυθορμητισμός, η συναίσθηση και η
συμπάθεια των στενών κοινωνικών σχέσεων από το αίτημα για ισότητα, για
σεβασμό των δικαιωμάτων μεταξύ των μελών μιας εξατομικευμένης και
διιστάμενης κοινωνίας (TerMeulen, 2015).
Η παρεξήγηση στη δικαιοσύνη έγκειται στο γεγονός ότι τα άτομα υιοθετούν
υπολογιστικές στάσεις και αξιώνουν ακριβή διανομή, μοιρασιά των επενδύσεών
τους και των παροχών σε αυτούς (We) και τους άλλους (Them). Οι άνθρωποι
χάνουν την αυθόρμητη αμοιβαία αγαθοσύνη τους. Αυτό δεν είναι άδικο, αλλά η
άσκηση αυτής της δικαιοσύνης επιφέρει την παρακμή του ηθικού χαρακτήρα της
ανθρώπινης σχεσιακότητας και η δικαιοσύνη δεν είναι αρετή, αλλά εγκλωβίζει την
ανθρώπινη ύπαρξη σαν μέγγενη. (Justice not as a virtue, but as a vice) (TerMeulen,
2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

10.1 Αυτονομία και πρόληψη στη δημόσια υγεία
Ο σεβασμός της αυτονομίας, που στον Καντ αναφέρεται ως αυτονομία
θέλησης, είναι η ιδιότητα της θέλησης να εμφανίζεται η ίδια ως νόμος για τον εαυτό
της. Ορίζεται ως αυτονομοθεσία, ανεξάρτητα από όλα τα χαρακτηριστικά των
αντικειμένων της (Vardy and Grosch, 2013).
Ο Mill (Mill, 1985) στο βιβλίο του ‘Περί Ελευθερίας’ υποστηρίζει πως η
«πολιτική και η κοινωνική ελευθερία» είναι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση της
ανάπτυξης και της καλλιέργειας «προσώπων με ατομικότητα και χαρακτήρα»,
δηλαδή αναφέρεται στην προσωπική αυτονομία. Έτσι, αντιτάσσεται στη φυσική
ροπή της κοινωνίας να επιβάλλει ιδέες και συμπεριφορές -εν προκειμένω στη
θεσμική ευθύνη της δημόσιας υγείας - μέσω των υπηρεσιών πρόληψης που
αφορούν αλλαγές των ατομικών συμπεριφορών και στάσεων ζωής (Ο Neill, 2011).
Η εφαρμογή προληπτικών τεστ προσπαθεί μερικές φορές να επιβάλλει ιδέες
και συμπεριφορές σε όσους διαφωνούν με αυτές, όχι μόνο μέσω ποινών, αλλά
εμποδίζοντας τη δημιουργία ατομικοτήτων που δεν ταιριάζουν με τις πρακτικές της.
Η έννοια της ελευθερίας στον Mill (Mill, 1985)

αναφέρεται ως σχεσιακή

αυτονομοθεσία, ως αυτοπεριορισμός (Ο Neill, 2011).
Στην Ιατρική Ηθική η αυτονομία κατανοείται ως μια ιδιότητα των ατόμων και
ταυτίζεται με την ικανότητά τους για ανεξάρτητες αποφάσεις και πράξεις. Έτσι,
είναι σχεσιακή (αυτονομία από κάτι), επιλεκτική, εφόσον τα άτομα δεν είναι
ανεξάρτητα σε όλα τα ζητήματα. Επιπλέον, είναι επιδεκτική βαθμού, δηλαδή τα
άτομα έχουν διαφορετικό βαθμό ανεξαρτησίας, ανάλογα με τις ικανότητές τους να
την ασκήσουν (Ο Neill, 2011).
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Η επιλογή από το άτομο μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς και στάσης ζωής,
απέναντι σε συνήθειες, όπως το κάπνισμα που αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου,
αντιτίθεται και συχνά δεν συνάδει με τη ρητορική της πατερναλιστικής
επιστημονικής στάσης ή των πολιτικών πρόληψης της δημόσιας υγείας, που
συστήνουν ή επιβάλλουν με προληπτικά μέσα πληροφοριακού, εκπαιδευτικού και
ιατρικού τύπου την κοινωνική ευζωία, την αποτροπή της νόσου, την οικονομική
ευημερία και ανάπτυξη (Capsim, 2012).

10.2 Αυτονομία και πολιτικές πρόληψης στη δημόσια υγεία
Η Αυτονομία που εξωτερικεύεται με τη Φιλελεύθερη οπτική και στις δύο
μορφές της, τον Εξισωτικό Φιλελευθερισμό των Ρώλς και Ντουόρκιν ή τον
Ελευθεριακό Φιλελευθερισμό του Νόζικ, ταυτίζεται με τη Μιλλιανή αρχή της
ατομικής ελευθερίας και δράσης (Mill, 1985) που βασίζεται στην προσωπικότητα
του ατόμου και το όριο ισχύς της, είναι η μη πρόκληση ζημιάς στους άλλους. Και οι
δύο μορφές της σύγχρονης αυτής ουσίας της Αυτονομίας, ο Εξισωτικός
Φιλελευθερισμός των Ρώλς και Ντουόρκιν και ο Ελευθεριακός Φιλελευθερισμός
του Νόζικ έχουν ως κοινό παρονομαστή την αρχή της ατομικότητας, σύμφωνα με
την οποία οι επιθυμίες του ατόμου έναντι των συμφερόντων του και των κοινών
αγαθών, όπως η υγεία και η παιδεία, έχουν προτεραιότητα και τα οποία θεωρούν
ότι δεν πρέπει υποχρεωτικά να υπερασπιστεί το κράτος και η δημόσια υγεία
(Parallel Narratives, 2011).
Αυτή η οπτική όμως, που καθορίζει ότι το άτομο αυτοελέγχεται και κάνει
συνειδητές και ελεύθερες επιλογές και του προσφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη
(όπως η απόλαυση ενός τσιγάρου, η επιλεγμένη στάση ζωής), μπορεί να έχει το
μεγαλύτερο προσωπικό όφελος, αλλά συχνά οι αποφάσεις του παράγουν
περισσότερη βλάβη στον ίδιο και στους άλλους παρά όφελος, όπως το κάπνισμα
(Parallel Narratives, 2011).
Η προσβολή της αυτονομίας του Καντ, δηλαδή η παραβίαση του καθήκοντος
προς τον εαυτό μας να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγεία, προκαλεί τη
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βλάβη της ηθικής μας υπόστασης, εφόσον η υγεία αποτελεί συστατικό της ηθικής
του υπόστασης. Εδώ αυτοπροσβάλλεται η ίδια η ατομική ευθύνη μας, δηλαδή η
ευθύνη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό (Kant, 1984)
Η αυτονομία μας ταυτίζεται με το καθήκον ,απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό,
να πράττουμε ανάλογα, για να έχουμε καλή υγεία, χωρίς να χρειάζεται η
πατερναλιστική κρατική παρέμβαση.
Συχνά,

η αυτονομία περιορίζεται ή ενδυναμώνεται μέσω των δημόσιων

πολιτικών πρωτογενούς πρόληψης, μέσω της παροχής

εκπαιδευτικού και

πληροφοριακού τύπου συστάσεων και ενημερώσεων (non coercive misures ).
Αρχικά, αυτό συμβαίνει χωρίς τη χρήση καταναγκασμού, ώστε να υιοθετηθούν από
τους ανθρώπους ορθές συμπεριφορές για την ατομική υγεία και κατάλληλές
στάσεις ζωής για την επίτευξη του κοινού αγαθού της ευζωίας. Εδώ η αυτονομία
δεν βάλλεται, αλλά αντίθετα ενισχύεται, διότι το άτομο ενημερώνεται,
εκπαιδεύεται και μπορεί μέσω της κριτικής σκέψης ή της προσωπικής ελεύθερης
βούλησής του

να απορρίψει κάθε τέτοια παρέμβαση ή και να συμμορφωθεί

(Brown, 2012).

10.3 Ενήμερη Συγκατάθεση, Αυτονομία και Πατερναλισμός
στην πρόληψη
Η Ενημερωμένη, Ελεύθερη Συναίνεση, που κύριο μέλημά της είναι να
προφυλάξει το άτομο από την εξαπάτηση και τον εξαναγκασμό, αποτελεί την
ασπίδα προστασίας του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, παράγεται από την αρχή
της αυτονομίας του και πηγάζει κατά τον Κant από την ηθική αυτονομία, όπου η
ηθική ορθότητα μιας πράξης εξαρτάται από την προέλευσή της, δηλαδή από την
ελεύθερη βούληση ενός ανθρώπου, πέρα από εσωτερικούς και εξωτερικούς
εξαναγκασμούς (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Σήμερα, αποτελεί την ηθική βάση για όλους τους ανθρώπινους θεσμούς και
δραστηριότητες, πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές. Έχει μια χροιά συμβολαίου,
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κοινά αποδεκτού. Η ενήμερη συγκατάθεση όμως είναι τρωτή, σχεδόν ποτέ δεν είναι
πλήρης για διάφορους ατομικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως και η προσωπική
αυτονομία, όταν οι άνθρωποι γίνονται ευπαθείς και αδύναμοι. Ο Μιλλ (Mill, 1985)
αναφέρει ότι προϋπόθεση για την ενήμερη συγκατάθεση είναι η «ωριμότητα των
ανθρώπινων ικανοτήτων» (Ο Neill, 2011).
Ο καθορισμός του βαθμού της αυτονομίας του ατόμου μεταβάλλεται στον
χρόνο και κατά περίπτωση, ενώ συναρτάται με τον βαθμό της ωριμότητας και της
ικανότητας του ατόμου να ασκήσει το καθήκον της αυτονομίας που του ανήκει.
Αυτές οι διακυμάνσεις της Αυτονομία συμπορεύονται με ανάλογες διακυμάνσεις
του Δημόσιου Πατερναλισμού που επικουρικά συνεισφέρει στην ικανοποίησή της
από άτομα που δεν είναι ικανά να την αυτοεκπληρώσουν. Σε αυτή την περίπτωση ο
Πατερναλισμός είναι αναγκαίος και δεν προσβάλει την αυτονομία, αλλά αντίθετα
την ενισχύει (Komrad, 1983).
Μόνο όταν η ικανότητα σκέψης και κρίσης είναι επηρεασμένη (σοβαρό
τραύμα, παιδιά, ανοϊκοί), κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ηθικά να αποφασίζουν οι
άλλοι με γραπτή εξουσιοδότηση και με βάση το συμφέρον και τις εύλογες σταθερές
του ασθενούς (Hall, 1992).
Ο πατερναλισμός προωθείται, όταν υποχωρεί η αυτονομία, δηλαδή υπάρχει
μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταβολής της μιας με την άλλη, αλλά οι δυο
αρχές δεν είναι εντελώς αντίθετες. Ο πατερναλισμός υποκαθιστά τη μερική
απώλεια της αυτονομίας είτε τη μεγιστοποιεί αναγκαστικά είτε από ανάγκη καθ
υπόδειξη του ατόμου, για να εκπληρώσει ένα κοινό σκοπό με αυτήν, το καλό του
ίδιου ηθικού ατόμου. Δηλαδή, εκπληρώνει την ίδια την αυτονομία ως ιδιοτέλεια
(self interest) και την αυτοεπιδίωξη του πατερναλισμού ως έμπιστο ενδιαφέρον και
επικουρεί το άτομο να προστατεύσει τα συμφέροντά του, χωρίς όμως να είναι
προϊόν δικανικής διαπραγμάτευσης. H Αυτονομία, βέβαια, του ανθρώπου, η
αυτοδιάθεση του, δεν είναι ποτέ απόλυτη και πλήρης (Hall, 1992).

Σ ε λ ί δ α | 100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

11.1 Ατομική Ευθύνη και δημόσια υγεία
Η έννοια της Ευθύνης εκφράζεται μέσω της Ατομικής Ευθύνης απέναντι στην
κοινωνία, που αφορά τις ατομικές, ανάρμοστες και ανθυγιεινές συμπεριφορές και
τις επιλογές του βίου και της Θεσμικής Ευθύνης της οργανωμένης πολιτείας προς
τους πολίτες για τη διασφάλιση των όρων προαγωγής υγείας, ενώ εκφράζεται και
με βάση την Ακαδημαϊκή Ευθύνη για μια έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση,
τήρηση των πρωτοκόλλων στις διαδικασίες πρόληψης και ενδιαφέρον για το κοινό
όφελος, ανεξάρτητα από τα συντεχνιακά συμφέροντα της επιστήμης. Γίνεται
αναφορά και στην Ευθύνη της Επιχειρηματικότητας για την προαγωγή της υγείας
και την εγγύηση από τεχνικές εξαπάτησης του κόσμου με σκοπό το κέρδος, έστω και
αν αυτό ζημιώνει τα συμφέροντα των εταιριών, καθώς και στην Ευθύνη του Τύπου
που πρέπει να αποφεύγει πρακτικές επικοινωνιακής χειραγώγησης, για να ευνοεί
τα ιδιωτικά συμφέροντα και να μην προάγει απρόσκοπτα και άκριτα την πώληση
πρακτικών δημόσιας υγείας (Turoldo, 2009).
Η ηθική ατομική ευθύνη εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα ελευθερίας στις
προσωπικών επιλογές. Είναι σημαντικότερη στην εφαρμογή πολιτικών για τη
δημόσια υγεία, που αφορούν τον πληθυσμό και σχετίζονται με αλλαγές
συμπεριφορών και στάσεων ζωής, όπου το νόημα της αγαθοεργίας εδώ είναι
διαφορετικό, εφόσον οι πολιτικές εφαρμόζονται σε άτομα συνήθως χαμηλού
κινδύνου, που ωφελούνται λίγο, ενώ εκτίθενται σε μεγαλύτερο, δυσανάλογο
κίνδυνο. Άρα είναι σημαντικότερη η αρχή της μη βλάβης και η υπευθυνότητα δεν
είναι αντίθετη με την αυτονομία, εφόσον συμπεριλαμβάνει τον σεβασμό αυτής.
Βρίσκεται σε σχέση με την ατομική αυτονομία, που αφορά μια πιο στενή σχέση
γιατρού-ασθενούς, με σκοπό την προσφορά οφέλους, πατερναλιστικού τρόπου,
που είναι σημαντικότερη στην κλινική πρακτική (Turoldo, 2009).
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Συνεπώς, το κράτος δεν δύναται να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την
ατομική και συλλογική υγεία των πολιτών. Υπάρχει συνυπευθυνότητα της πολιτείας
και των ατόμων. Η ατομική ευθύνη προς τον ίδιο τον εαυτό μας, προς τους
συνανθρώπους μας και ολόκληρη την κοινωνία, αφορά και την συνεισφορά στην
προσπάθεια πρόληψης των νοσημάτων, όπως ο καρκίνος, μέσα από την υιοθέτηση
υγιεινών ατομικών συμπεριφορών και προτύπων ζωής, που επηρεάζουν ,φυσικά,
την ελευθερία επιλογών των πολιτών, αλλά που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την
αποτροπή των νοσημάτων τύπου lifestyle diseases (BMA Position Statement, 2012).

11.2 Aτομική Ευθύνη και Διανεμητική Δικαιοσύνη
Η προσωπική ευθύνη και οι πολιτικές υγείας σε σχέση με τη δικαιοσύνη
χαρακτηρίζονται από τέσσερα σοβαρά διλήμματα: Πρώτον, αν πρέπει να
προβλέπονται για όλους ισότιμες παροχές υγείας. Πρέπει οι συνολικές δαπάνες για
τον καθένα να εξαρτώνται από την συμπεριφορά του; Δηλαδή, αν και σε ποιά
έκταση οι δαπάνες διανέμονται ανάλογα με την συμπεριφορά του ατόμου;
Δεύτερον, όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, είναι απαραίτητο για το
κοινό όφελος να μειώνουμε τη δυνατότητα για θεραπεία, γιατί και εδώ
συγκρούονται τα συμφέροντα της πρόληψης που αφορούν τον γενικό πληθυσμό
και τα οποία βασίζονται κυρίως στην ατομική ευθύνη με τα συμφέροντα που
αφορούν το ατομικό δικαίωμα στην φροντίδα της υγείας, αποκλειστικά για το
άτομο και την κλινική πρακτική; (Cappelen and Norheim, 2005).
Τρίτον, σε ποιο βαθμό μπορεί να καθοριστεί αιτιακά, ότι η νόσος είναι
αποτέλεσμα προσωπικών ελεύθερων επιλογών και κατά πόσο επιτρέπεται να
επηρεάσει το βαθμό που δίδεται προτεραιότητα στη διανομή πόρων; Τέταρτον, η
πληροφόρηση που ενισχύει τον καταναλωτισμό και την αγορά προτρέπει τα άτομα
να είναι υπεύθυνα; (Cappelen and Norheim, 2005)
Οι ανισότητες ισχύος, πόρων, χρημάτων, που είναι κοινωνικές ανισότητες,
αναπαράγουν και ανισότητες κατανομής οφέλους στην υγεία. Το θέμα, λοιπόν, της
κακής συμπεριφοράς παράγει την δικαιολόγηση και το αίσθημα ότι αυτοί με τον
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“αμαρτωλό” τρόπο ζωής αξίζουν λιγότερο να χρηματοδοτούνται και να στηρίζονται
από τα δημόσια συστήματα υγείας και πρέπει να γίνουν πιο υπεύθυνοι. Αυτές είναι
οι ευρέως διαδεδομένες μοραλιστικές τοποθετήσεις από το κράτος, τον τύπο και
την κοινή γνώμη, αλλά η εκτίμηση της κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας πρέπει
να λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις, τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά του
κάθε ατόμου, να εκτιμά σε ποιο βαθμό και έκταση ήταν ελεύθερα να πράξουν
διαφορετικά (Brown, 2012)
Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και κάνουν διαφορετικές επιλογές για την
υγεία τους, για τα σχέδια της ζωής τους. Αναφορικά με την προσωπική ευθύνη για
την προστασία της υγείας μας και τις νόσους, πρέπει να καθοριστεί σε ποιο βαθμό η
νόσος είναι αποτέλεσμα προσωπικών ελεύθερων επιλογών και πόσο επιτρέπεται να
επηρεάσει τον βαθμό που δίνεται προτεραιότητα στην διανομή πόρων (Cappelen
and Norheim, 2005)
Δεν θεωρείται ηθικά ορθό, όμως υπάρχουν αξιόπιστες ενστάσεις εναντίον της
ατομικής ευθύνης, είτε αυτή αποτελεί έκφραση ελεύθερης επιλογής είτε όχι, ώστε
να αποτελεί ένα ηθικό κριτήριο για διανομή πόρων. Οι Κανονιστικές Ενστάσεις είναι
αυτές που συμπεριλαμβάνουν τις ανθρωπιστικές ενστάσεις, δηλαδή την
υποχρέωση να βοηθούμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι Φιλελεύθερες
Ενστάσεις είναι αυτές για τις οποίες αν αποδεχτούμε την ανισότητα στην παροχή
προστασίας της υγείας με τη διανομή λιγότερων πόρων λόγω ατομικής ευθύνης,
δεν τη διασφαλίζουμε πλήρως και δεν ασκούμε τα λειτουργικά κοινωνικά
καθήκοντα μας ούτε τα ατομικά μας δικαιώματα, εφόσον η υγεία επιτρέπει την
άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έτσι, αποδεχόμαστε και την
πολιτική ανισότητα, δηλαδή παραβιάζουμε τα πολιτικά δικαιώματα, εφόσον οι
άνθρωποι δεν είναι ικανοί να τα ασκήσουν, αλλά και δεν ασκούμε τα κοινωνικά μας
καθήκοντα (Cappelen and Norheim, 2005).
Οι Δικαιικές Ενστάσεις που οι συνέπειες των πράξεών μας εξαρτώνται από
παράγοντες εκτός ελέγχου και ο Cohen τις μετονομάζει ως Περιστάσεις
(Circumastases) και είναι η γενετική προδιάθεση και η φυσική και κοινωνική τυχαία
λαχειοφόρος (Cappelen and Norheim, 2005)
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Τέλος, οι Πρακτικές Ενστάσεις αναφέρονται στην πληροφοριακή ένσταση, που
η πληροφορία σχετικά με την αιτιακή συσχέτιση της συμπεριφοράς υγειάς και
πρόκλησης του νοσήματος είναι αβέβαιη, και οι Ενστάσεις Μη Ουδετερότητας που
υπάρχει η πιθανότητα να υπολογίζονται επιλεκτικά κίνδυνοι

μόνο για

συγκεκριμένες συμπεριφορές (Cappelen and Norheim, 2005).
Οι καπνιστές τιμωρούνται, οι παχύσαρκοι όχι. Κατά συνέπεια, γίνονται
μοραλιστικές κρίσεις και οι ανισότητες σε σχέση με τον διαφορετικό χαρακτήρα δύο
εξίσου αμαρτωλών επιλογών δικαιολογούνται ηθικά. Οι πιθανότητες για την
εξάρτηση από το αλκοόλ εξαρτώνται από το οικογενειακό υπόβαθρο, την κοινωνική
τάξη, το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο και οι ανθυγιεινές συμπεριφορές δεν
είναι πάντα ελεύθερα συνειδητά επιλεγμένες (Cappelen and Norheim, 2005)
Οι ανισότητες στην διανομή πόρων που οφείλονται σε επιρροές, σε προσωπικές
επιλογές ενός επικίνδυνου προτύπου ζωής από ανεξέλεγκτους παράγοντες, δεν
μπορεί να είναι αποδεκτές ως κριτήριο δικαιοσύνης στην υγεία, ενώ αν γίνονται
ελεύθερες επιλογές με βάση την αρχή της ευθύνης, πράγμα εξαιρετικά απίθανο, οι
άνθρωποι οφείλουν να λογοδοτούν γι αυτές. Είναι παράγοντες εντός συνειδητού
ελέγχου και οι ανισότητες είναι ηθικά αποδεκτές, έστω και αν κάποιοι με τις ίδιες
επιλογές δεν έχουν και τις ίδιες ανάγκες προστασίας της υγείας, εφόσον αυτές
οφείλονται σε διαφορετικούς βαθμούς τύχης και γενετικής προδιάθεσης (Cappelen
and Norheim, 2005)

11.3 Άλλες αρχές της ιατρικής ηθικής και της ηθικής της
δημόσιας υγείας
Αναφορικά με την Αρχή της Μη Βλάβης και τις δοκιμασίες διαλογής, τα θέματα
που μπορεί να προκύψουν είναι η πρόκληση ενός προβλέψιμου θανάτου, που
προέρχεται από ένα ψευδώς αρνητικό τεστ. Το άτομο υφίστανται ιατρογενή βλάβη
που έχει προκληθεί είτε

από ένα επεμβατικό τεστ είτε από ένα αναξιόπιστο

εφησυχασμό για την απουσία της νόσου από ένα ψευδώς αρνητικό τεστ, καθώς και
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ψυχολογική βλάβη από ψευδώς θετικά τεστ στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστική
διάγνωση της νόσου (Ruf and Morgan, 2008).
Στις σημερινές δημοκρατικές και φιλελεύθερες κοινωνίες, η Αρχή της Μη
Βλάβης αποτελεί την πιο εξαναγκαστική δικαιολογία για την παρέμβαση στην
ατομική ελευθερία των πολιτών. Η απαγόρευση για παράδειγμα του καπνίσματος
σε δημόσιους χώρους είναι μια τέτοια περίπτωση, εφόσον διακυβεύεται η υγεία
των άλλων. Θεωρείται ότι το κάπνισμα προκαλεί οικονομική βλάβη αλλά και βλάβη
στα οικονομικά του δημόσιου συστήματος υγείας. Βέβαια, δεν καθορίζεται πόσο
σημαντική είναι η βλάβη αυτή, ποιος είναι ο βαθμός της απειλής για την υγεία των
άλλων, αν οι φυσικές βλάβες είναι σημαντικότερες από τις οικονομικές βλάβες και
ποια είναι τα όρια χρήσης της αρχής της βλάβης (Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2015).
Η Αγαθοεργία θεμελιώνεται από τη θεωρία που υποστηρίζει τη δράση να
κάνουμε ό,τι είναι καλό και στηρίζει την ηθική αλληλεγγύη. Η προτεραιότητα να
πράττουμε ωφέλιμα, σχετίζεται με την Αρχή της Χρησιμότητας, στη θεωρία της
Συνεπειοκρατίας, που αναφέρει ότι πρέπει να προσπαθούμε, για να παράγουμε
το μεγαλύτερο δυνατό καλό πάνω από το κακό και σε όσο το δυνατόν περισσότερο
κόσμο (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Τα κοινωνικά οφέλη που προέρχονται από την πρόληψη συχνά είναι πολύ
λιγότερα και απευθύνονται σε λιγότερους ανθρώπους σε σχέση με τη βλάβη που
προκαλεί η πρόληψη. Έτσι ,ενώ τα οφέλη αφορούν μια ομάδα, όλοι είναι υποψήφια
θύματα για τις βλάβες και συμβαίνουν σε ένα μη προβλέψιμο και απροσδιόριστο
βαθμό (Edelman and Mandle, 2006).
Η Αρχή της Εμπιστευτικότητας αφορά

τα προσωπικά δεδομένα που

προκύπτουν από τις δοκιμασίες διαλογής, τα οποία πρέπει να προστατεύονται και
να μην αποκαλύπτονται σε διάφορες πηγές, όπως νοσοκομειακούς χώρους,
εταιρίες ασφάλισης,

γιατί διαφορετικά η διαρροή τους προξενεί βλάβες στην

αξιοπρέπεια, στίγμα και διακρίσεις στην κοινωνία, επιλεκτικές τακτικές στα
συστήματα ασφάλισης, στον εργασιακό χώρο και στην εκχώρηση δικαιωμάτων
(McCormick, 2013).
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Σχετικά με τα τεστ διαλογής, η συλλογή προσωπικών δεδομένων, που αφορά
τους συμμετέχοντες, πρέπει να παραμείνει απόρρητη στο ευρύ κοινό, να είναι
γνωστή μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να προστατεύεται απ’ αυτό, για
να μην κοινοποιηθεί εκτός πρωτοκόλλου. Η αυτονομία είναι μια αρχή που
υπόκειται στην εμπιστευτικότητας και η εμπιστευτικότητα είναι η ικανότητα να
διατηρείται η ιδιωτικότητα της ζωής κάποιου, έκφραση της αυτονομίας ( Ruf and
Morgan, 2008).
Στην Αρχή της Ιδιωτικότητας πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητα των
ατομικών ταυτοποιημένων πληροφοριών υγείας, οι λεγόμενες «Kαλυμμένες
Οντότητες», ενώ επιτρέπεται η ροή πληροφοριών που χρειάζονται, για την υψηλής
ποιότητας φροντίδα υγείας, για την έρευνα και την

προστασία της δημόσιας

υγείας, της ατομικής ευεξίας και περιορίζει τους τρόπους, που διάφοροι θεσμικοί
δημόσιοι φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν προσωπικά
δεδομένα (McCormick, 2013).
Η Αρχή της Ειλικρίνειας είναι μια άλλη σημαντική αρχή και αποτρέπει την
εκούσια απόκρυψη πληροφοριών, που αφορούν εκβάσεις στην πρόληψη και
παράγουν πολυεπίπεδες συνέπειες. Καταστέλλει την διαφημιστική πλάνη, εφόσον
η υγεία και η πρόληψη συχνά καθορίζεται με όρους αγοράς (McCormick, 2013).
Η απουσία της ειλικρίνειας παραβιάζει την αυτονομία. Η ειλικρίνεια είναι μια
βάση για την πατερναλιστική σχέση της δημόσιας υγείας ή του γιατρού με
ανθρώπους, ενώ το να ενημερώνονται με ειλικρίνεια οι πολίτες για τις ανάγκες της
υγείας τους, διευκολύνει την αυτόνομη επιλογή τους και την ελεύθερη λήψη
αποφάσεων που τους αφορούν προσωπικά. Αν υπάρχει εκούσια απόκρυψη
ευαίσθητων πληροφοριών σε ασθενή που κατέχει το δικαίωμα να γνωρίζει, η πλάνη
συγκρούεται με την ειλικρίνεια και την αυτονομία του ατόμου (Edelman and
Mandle, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
12.1 Συγκριτική κρισιμότητα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
και της Αλληλεγγύης στη δημόσια υγεία
Η αρχή της Αλληλεγγύης, με βάση τις παραπάνω αναφορές και υπό
προϋποθέσεις που θίγονται παρακάτω, είναι η βασική και σημαντική αξία στην
ηθική της δημόσιας υγείας και μαζί με την Δικαιοσύνη συνθέτουν ένα κρίσιμο
δίπτυχο ιδεώδες. Είναι αμφότερες συλλογικές αξίες εξαιρετικά

κρίσιμες στη

δημόσια υγεία, αναφορικά με πολιτικές πρόληψης στον γενικό πληθυσμό και σε
σχέση με άλλες περισσότερο ατομικές αξίες, όπως η αυτονομία, που ενδιαφέρουν
περισσότερο την ατομική ιατρική φροντίδα (Institute national de santé Publique,
2015).
Σήμερα, η αντίληψη της αλληλεγγύης ως shared utility (κοινή χρησιμότητα)
μετατρέπεται και αντικαθίσταται από τη δικαιοσύνη η οποία αγνοεί την κοινωνική
βάση της αλληλεγγύης (Alperovitch Annick et al, 2009).
Με πυξίδα την προοπτική της φιλελεύθερης έννοιας της δικαιοσύνης, η
πρόκληση είναι η εκτίμηση της αποδοτικότητας

ενός συστήματος υπό όρους

ακριβοδίκαιης διανομής των υπηρεσιών και πόρων υγείας για την κοινωνική
υποστήριξη. Το σύστημα κρίνεται ως επιτυχημένο και αποτελεσματικό αν διανέμει
δίκαια και ισότιμα πόρους και ευκαιρίες. Οι Κοινωνικές αλληλεξαρτήσεις και η
ανάγκη συνεργασίας για τα προσωπικά και κοινωνικά συμφέροντα αγνοούνται από
τη δικαιοσύνη των Φιλελεύθερων και των Ελευθεριακών, εφόσον εστιάζονται σε
ατομικές αξίες και αποτυχαίνουν να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές διαδικασίες που
είναι υπεύθυνες για την ενίσχυση της συλλογικότητας (TerMeulen, 2015).
Η παρουσίαση των αρχών της δικαιοσύνης ως οικουμενικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις εξαλείφει την κανονιστική βάση των δεσμεύσεων που συνθέτουν την
αλληλεγγύη, τα ηθικά δικαιώματα και καθήκοντα. Από αυτή τη δικαιοσύνη πηγάζει
η αλληλεγγύη που δεν εστιάζει στα ηθικά δικαιώματα και καθήκοντα, αλλά
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επιθυμεί να δεσμευτεί με την προαγωγή σχέσεων αναγνώρισης και υπευθυνότητας
σε θεσμικό επίπεδο. Η προσφορά φροντίδας υγείας γίνεται με τρόπο ώστε, να
προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό των ταυτοτήτων και των ευθυνών προς τους άλλους
(TerMeulen, 2015).
Είναι αξιοσημείωτο ότι η κατανόηση της Αλληλεγγύης ως η άλλη πλευρά της
Δικαιοσύνης είναι διαφορετική από την υποστήριξη της κοινοτικής αίσθησης της
αδελφοσύνης. Η αλληλεγγύη ως αμοιβαία αναγνώριση δεν σημαίνει αλληλεγγύη
μεταξύ μιας ομάδας εναντίον των άλλων. Δεν είναι διχαστική αλλά ενωτική. Είναι
μια αίσθηση αδελφοποίησης που συνδέεται με το ενδιαφέρον για την κοινή ευζωία
με την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας (TerMeulen, 2015).
Η αλληλεγγύη με την έννοια της αδελφοσύνης δεν είναι αποκλειστική ούτε
εστιάζεται

σε

μια

αλληλέγγυα

ομάδα,

αλλά

περιέχει

την

έννοια

της

Συμπεριληπτικής Αλληλεγγύης, μια ενωτική και Συνεκτική Αλληλεγγύη που επιφέρει
την ανάπτυξη, την άνθηση των ανθρώπων σε ένα πλαίσιο αξιών και αναγκών. Η
έκκληση στη Συμβατική Αλληλεγγύη βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα, ανησυχίες
και αγώνες (TerMeulen, 2015).
Στην Ηθική της Φροντίδας που χαρακτηρίζει τις σχέσεις φροντίδας, δεν είναι
σχέσεις μεταξύ ίσων ατόμων, όπως προϋποθέτει η Φιλελεύθερη Δικαιοσύνη.
Αντίθετα, η Ηθική της Δικαιοσύνης έχει μια συμβολαιακή προοπτική, δηλαδή είναι
ανταποδοτική, ενώ αντίθετα οι σχέσεις φροντίδας αναπτύσσονται μεταξύ ισότιμων
ανθρώπων

και είναι σημαντικές,

εφόσον παραχωρούν δικαιώματα

που

προστατεύουν την αυτονομία των ατόμων. Αυτή η συναινετική και ανταποδοτική
ηθική πρέπει να εμπλουτιστεί, να ενδυναμωθεί από την Ουσιαστική Ηθική της
ηθικής Αλληλεγγύης, μέσω μιας έμφασης στην ευθύνη, στη συμμετοχή και στην
αναγνώριση προς τους άλλους (TerMeulen, 2015).
Βέβαια, χρειάζεται προσοχή, όταν η αλληλεγγύη βασίζεται μονάχα στο
προσωπικό συμφέρον (Ιnterest Solidarity), γιατί διακυβεύεται ηθικά και αξιακά η
ανώτερη ανιδιοτέλεια των σκοπών της και

δύσκολα διακρίνεται από τη

φιλελεύθερη ιδέα της δικαιοσύνης, που τα ατομικά συμφέροντα εξισορροπούνται
μεταξύ τους σε ένα πλαίσιο κοινωνικών συμβολαίων. Το φιλελεύθερο μοντέλο
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βασίζεται στην έννοια των αυτόνομων ατόμων που διαπραγματεύονται τα
συμφέροντά τους (TerMeulen, 2015).
Όλα τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν την έννοια και την ουσία της
αλληλεγγύης διαφορετική από την ουσία της δικαιοσύνης. Ο Habermas (Habermass,
1985) θεωρεί ότι η φιλελεύθερη δικαιοσύνη είναι μια ορθή και απαραίτητη
κοινωνική παράμετρος για την κοινωνία, αλλά τη θίγει ως μονοδιάστατη έννοια,
εφόσον αυτή θεμελιώνεται πάνω σε αυτόνομα άτομα. Συγχρόνως θεωρεί ότι
εκτοπίζεται η

σπουδαιότητα της αλληλοϋποκειμενικής ζωής, που στηρίζει την

ανθρώπινη αυτονομία και διατηρεί τις σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης (TerMeulen,
2015).

Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, τα σχέδια πρόληψης με γνώμονα την αλληλεγγύη
δεν πρέπει να την υπονομεύουν και με τις δύο τις έννοιές της, την αναγνώριση της
αξιοπρέπειας των ατόμων και της απόλυτης ατομικής τους αξίας ως ξεχωριστοί και
μοναδικοί άνθρωποι. Αυτή διασφαλίζεται και
πρόσβασης για όλους σε

υλοποιείται μέσω της ισότιμης

πολιτικές πρόληψης

δημόσιας

υγείας και της

παραγόμενης ωφέλειάς τους. Αυτά τα σχέδια πρόληψης πρέπει να μειώνουν τις
διακρίσεις και να προστατεύουν τους αδύναμους, υπακούοντας στη Δικαιοσύνη ως
Αμεροληψία, που αφορά κυρίως την ορθή διανομή περιορισμένων πόρων
(Alperovitch Annick et al, 2009).
Τα μέτρα πρόληψης από την άλλη πρέπει να προστατεύουν από την
κατάσταση κατά την οποία ο απόλυτος και αδιαπραγμάτευτος σεβασμός της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ατόμου είναι ο αποκλειστικός αγωγός της επένδυσης
δυσανάλογων και υψηλών πόρων, χωρίς να προσμετρούνται οι συνέπειες για τους
άλλους (Alperovitch Annick et al, 2009).
Φυσικά, οι αρχές της ιατρικής ηθικής δεν είναι απόλυτα ικανές να θεμελιώσουν
ηθικά τις πρακτικές της δημόσιας υγείας, εφόσον δεν προσμετρείται η αλληλεγγύη.
Η αλληλεγγύη δημιουργεί τον συνεκτικό κρίκο, έναν δεσμό, μεταξύ των αρχών της
δικαιοσύνης και της ισότητας. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός σημαντικού βαθμού
αλληλεγγύης είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, για να διασφαλιστεί η ισότιμη
πρόσβαση στη συμμετοχή και στην ενημέρωση, σχετικά με την πρόληψη και τη
δίκαιη διανομή πόρων σε προγράμματα υγείας και πρόληψης (Alperovitch Annick et
al, 2009).
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Oι δύο έννοιες λοιπόν, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, είναι αναγκαίο
και σημαντικό να μην αλληλοαποκλείονται, αλλά να αλληλοσυμπληρώνονται, ως
δύο εναλλακτικά σενάρια ενός κοινού έργου που εκπληρώνει την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και την ανάγκη για αμοιβαία συμπαράσταση σε όλα τα επίπεδα
(Alperovitch Annick et al, 2009).
Αυτή ή άποψη αποτελεί και την πάγια ιδεολογική θέση του Habermass, ο
οποίος πιστεύει, ότι η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη αποτελούν τις δύο όψεις ενός
κοινού νομίσματος, που πρέπει να συμπληρώνει η μια την άλλη. Η δικαιοσύνη
ασχολείται με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτόνομων και ιδιοτελών ατόμων,
ενώ η αλληλεγγύη στηρίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση και ευζωία των
αλληλοεξαρτημένων και συζευγμένων ανθρώπων (TerMeulen, 2015).

Συμπεράσματα και Προτάσεις
Η πρόληψη στη Δημόσια Υγεία αντιμετωπίζει σήμερα πολλές ηθικές
προκλήσεις, όπως δυσανάλογα και ασύμμετρα οφέλη σε σχέση με τις βλάβες στα
θέματα της δικαιοσύνης, στα θέματα της ισότητας στην πρόσβαση και στη διανομή
των πόρων, της ανεπάρκειας πλήρους και ενήμερης συναίνεσης που επιφέρει
καταπίεση στην ανθρώπινη αυτονομία, στα θέματα παραβίασης των ατομικών
δικαιωμάτων, στίγματος και ανισοτήτων που επιδεινώνονται από τις διαδικασίες
της και συχνά προκαλούν δυσχέρεια στην εφαρμογή των ηθικών αρχών της
δημόσιας ηθικής.
Αποτελεί, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη για την ηθική θεμελίωση των πρακτικών
της ο απόλυτος σεβασμός και η πιστή προσήλωση στην έκφραση των αξιών της
δημόσιας ηθικής, με σκοπό να αμβλυνθούν ή να επιλυθούν τα θέματα αυτά.
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Σε αντίθετη περίπτωση, οι βλάβες της πρόληψης, φυσικές, ηθικές και
κοινωνικές θα ενταθούν, ενώ θα διογκωθεί η αναξιοπιστία των θεσμών και των
μέσων πρόληψης, η διάθεση συμμετοχής

θα είναι μηδαμινή, θα διαλυθεί η

κοινωνική συνοχή, θα χαθεί το πνεύμα της αλληλοβοήθειας, θα επηρεαστούν οι
όροι της κοινής συμβίωσης και θα χαθεί ο αντικειμενικός σκοπός της πρόληψης με
την εκτόξευση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από τον καρκίνο. Τέλος, οι
κοινωνικές ηθικές αξίες θα παρακμάσουν.
Αναφορικά με την άμβλυνση των ανισοτήτων, η θεωρία της ακριβοδικίας του
Ρώλς και η θεωρία της διανεμητικής ισότητας του Ντουόρκιν αποτελούν θεωρίες
Δικαίου υπό όρους ισότητας και συνδράμουν αποφασιστικά στην εγγύηση της
ισοτιμίας σε βασικές ελευθερίες, στους πόρους, στις ευκαιρίες, ενώ δεν αρκούν να
εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες των απόρων. Αυτό το κενό αναπληρώνεται
από την αρχή της Διαφοράς, που κατοχυρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη
μεγαλύτερη ευαισθησία που θα πρέπει να επιδεικνύει η δημόσια υγεία και η
κοινωνία σε ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και η αρωγή της Πολιτείας
είναι σημαντικότερη.
Από την άλλη πλευρά όμως η συνεχώς αυξανόμενη έμφαση της έννοιας της
Διανεμητικής Δικαιοσύνης στην καταμέτρηση της δίκαιης και ισότιμης διανομής
των οφελών και βαρών στην υγεία και στην κοινωνική στήριξη δημιουργεί τον
κίνδυνο ρήξης των προσωπικών δεσμών και των δεσμεύσεων στο επίπεδο των
πρακτικών της δημόσιας υγείας. Αυτή η προοπτική φτωχοποιεί και υποβιβάζει τις
σχέσεις στη δημόσια υγεία και φροντίδα, που βασίζονται κυρίως στην αγαθοπραξία
και στη δέσμευση για την ευθύνη προς την ευζωία και την ευτυχία των άλλων.
Σήμερα, υπάρχει οικονομική πίεση στην πρόνοια για την υγεία, που οδηγεί σε
εκλογίκευση των παροχών των υπηρεσιών υγείας και στην έννοια της ατομικής
χρηματοδοτικής ευθύνης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι κοινωνίες πρέπει να
αγνοούν τους δεσμούς της Αλληλεγγύης και να εστιάζουν μόνο στα ατομικά
συμφέροντα και προσδοκίες ούτε να παρεκκλίνουν την προσοχή τους από τον
σχεσιακό χαρακτήρα της ιατρικής φροντίδας και της δημόσιας υγείας, και τέλος, να
μην αποποιούνται της ευθύνης τους να φροντίζουν τις ευάλωτες ομάδες.
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Αυτή η ευθύνη για την τύχη των άλλων, κυρίως αυτών που είναι ανίκανοι να
αυτοφροντίζονται, χάνουν την αυτονομία τους, παραλείπουν την υγεία τους και
δεν έχουν την επίγνωση της προσωπικής τους ασφάλειας, πρέπει να είναι η
βασικότερη δέσμευση της κοινωνίας στο σύνολό της. Η κοινωνική στήριξη και οι
παροχές της δημόσιας υγείας που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες για την
υγεία δεν είναι συχνά αρκετές για τους ευάλωτους ανθρώπους, που δεν είναι ικανοί
να επιμελούνται την υγεία τους. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να επικρατήσει
το πνεύμα της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης, να ενταχθούν ως ισότιμα μέλη στον
κοινωνικό ιστό και να προσφερθεί βοήθεια ορμώμενη από την κοινή ταύτιση με τις
ηθικές ανθρώπινες αξίες και το αίσθημα ευθύνης προς τους άλλους.
Η φροντίδα της δημόσιας υγείας γι’ αυτούς τους ανίκανους ανθρώπους
αποτελεί μια έκφραση ανθρωπιστικής αλληλεγγύης, που δεν είναι η φροντίδα η
οποία βασίζεται στο προσωπικό συμφέρον, στην ιδιοτέλεια, αλλά ταυτίζεται με τις
αξίες της ανθρωπότητας και της ευθύνης προς τους άλλους. Η Ανθρωπιστική
Αλληλεγγύη είναι ένα τυπικό παράδειγμα των κοινών αξιών ή των κοινών κινήτρων,
που πάει πέρα από την ιδιοτελή και χρηστική εργαλειακή σκέψη, τυπικές του
φιλελευθερισμού. Προσδιορίζει μια δέσμευση που καθορίζει μια ιδιαίτερη
κοινωνία και είναι ανεπίτρεπτο ηθικά να παραγκωνιστεί προς όφελος της
ορθολογικής ιδιοτέλειας της φιλελεύθερης δικαιοσύνης.
Η έννοια της Αλληλεγγύης προσπαθεί να συλλάβει τη δέσμευση για την
διασφάλιση της ευζωίας των άλλων, δίνοντας έμφαση στην σημασία της
αναγνώρισης των προσωπικών ταυτοτήτων και την προαγωγή της αξιοπρέπειας στο
πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθεί
η δικαιοσύνη στα θέματα των πολιτικών της δημόσιας υγείας, της φροντίδας και
στις εφαρμογές τους προς όφελος της αλληλεγγύης και η αλληλεγγύη δεν πρέπει να
θεωρείται εναλλακτική έννοια της διανεμητικής δικαιοσύνης.
Η Αλληλεγγύη έχει σκοπό μόνο να διορθώνει τις όποιες ατέλειες και αστοχίες
της δικαιοσύνης στις πρακτικές των πολιτικών της δημόσιας υγείας. Οι πολιτικές και
οι πρακτικές της δημόσιας υγείας πρέπει να πηγαίνουν πέρα από την απλή
εξυπηρέτηση των αναγκών, των επιθυμιών και των δικαιωμάτων των ατόμων και
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πρέπει να διερευνούν αν και με ποιο τρόπο η προσωπική αξιοπρέπεια και η
αίσθηση της ενότητας μπορεί να είναι βιώσιμη, εντός ενός πλαισίου κοινωνικής
αναγνώρισης, αμοιβαιότητας και αλληλοϋποστήριξης.
Οι δεσμοί αλληλεγγύης με τους συνανθρώπους σε μια λειτουργική κοινωνία
στηρίζονται σε μια κοινή μοίρα, σε κοινές αξίες. Η κοινωνία είναι περισσότερο από
ένα εργαλείο που χρησιμεύει στην εκπλήρωση των προσωπικών σχεδίων ζωής.
Είναι ένας τόπος κοινών δράσεων και κοινωνικών ταυτίσεων με ανθρώπινες αξίες. Η
ελευθερία είναι πιθανή μόνο μέσω της ταυτοποίησης με μια κοινή αιτία ύπαρξης.
Αναφορικά με την Αναδιανεμητική Δικαιοσύνη και την Ατομική Ευθύνη, δεν
πρέπει να επηρεαστεί μια πολιτική απόφαση για τον επιμερισμό των κοινωνικών
αγαθών από την ατομική ευθύνη για τις κακές συμπεριφορές, αφού δεν πρέπει να
καταλογιστεί ατομική ευθύνη σε αυτούς που, οι συνέπειες της υγείας τους, δηλαδή
η νόσησή τους δεν προέρχεται από κακές επιλογές, αλλά είναι θέμα των κοινωνικών
συμπτώσεων και ανθρώπινης λαχειοφόρου αγοράς.
Το κράτος όμως δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ατομική
και συλλογική υγεία των πολιτών. Υπάρχει συνυπευθυνότητα της πολιτείας και των
προσώπων, των ατόμων. Η ατομική ευθύνη προς τον ίδιο τον εαυτό μας, προς τους
συνανθρώπους μας και ολόκληρη την κοινωνία αφορά και τη συνεισφορά στην
προσπάθεια πρόληψης των νοσημάτων, όπως ο καρκίνος, μέσα από την υιοθέτηση
υγιεινών ατομικών συμπεριφορών και προτύπων ζωής, που επηρεάζουν φυσικά την
ελευθερία επιλογών από τους πολίτες, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την
αποτροπή των νοσημάτων.
Η ουσία της Δικαιοσύνης είναι σημαντικότερη από την Αλληλεγγύη σε θέματα
δημόσιας υγείας, αλλά δεν αρκεί, για να θεμελιώσει ηθικά από μόνη της τη δημόσια
υγεία. Η Ακριβοδικία του Rawls αναφέρεται σε αμερόληπτες και ορθολογικές
αποφάσεις και κίνητρα, που λαμβάνονται υπό ένα πέπλο άγνοιας για τις
υποκειμενικές συνθήκες του καθενός και μπορούν να εξωτερικεύονται μόνο αν
υπάρχει αίσθημα αγαθοπραξίας ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας για τους λιγότερο
ευνοημένους. Εδώ η Αγαθοπραξία αποτελεί μια κρίσιμη προϋπόθεση για την
πραγμάτωση της Ακριβοδικίας και προηγείται της δικαιοσύνης, αλλά δεν αρκεί από
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μόνη της, χωρίς την αγαθοεργία, άνευ συμφερόντων αλλήλων

για την ηθική

αλληλεγγύη στη δημόσια υγεία.
Η Αρχή της Δικαιοσύνης αποτελεί την κυρίαρχη ηθική αρχή και την ανώτερη
ανθρώπινη αξία από όλες και υπό το πέπλο της κατοχυρώνεται η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, η ισότητα και η δικαιοσύνη καθολικά και υπό όρους ανιδιοτέλειας.
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