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«Τείχη»
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη·
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
A! όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Κωνσταντίνος Καβάφης (1897)

2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να διερευνήσει τα βιοηθικά ζητήματα αναφορικά με
την περίοδο της ανθρώπινης ζωής την οποία ονομάζουμε «Τρίτη Ηλικία». Αρχικά,
εξετάζονται οι κυριότερες καταστάσεις υγείας που προκύπτουν σταδιακά σαν
αποτέλεσμα της εμφάνισης του γήρατος και ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την
ανάδυση των βιοηθικών ζητημάτων, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση της
νόσου Αλτσχάιμερ. Η μελέτη των ζητημάτων του γήρατος υπό το πρίσμα της ηθικής
προβληματικής περιλαμβάνει στη συνέχεια την ερμηνεία των καντιανών καθηκόντων
στην ειδική ανθρώπινη κατάσταση της Τρίτης Ηλικίας. Στην ενότητα που
πραγματεύεται της μελέτης των βιοηθικών ζητημάτων εξετάζονται ειδικότερα τα
παρακάτω θέματα:
α) Το Ζήτημα της Προσωπικής Αυτονομίας. Εξετάζονται οι όροι που
συγκροτούν την έννοια του προσώπου και της προσωπικότητας, όπως και οι
προϋποθέσεις της αναγνώρισης της πλήρους ηθικής υπόστασης.
β) Στο κεφάλαιο του Προκαταβολικού Σχεδιασμού της Φροντίδας ερευνώνται
και τεκμηριώνονται κατάλληλα τόσο οι ηθικές, όσο και οι νομικές προϋποθέσεις που
καθιστούν έγκυρες τις «προηγούμενες οδηγίες».
γ) Στο κεφάλαιο των Ζητημάτων της Φροντίδας των Ηλικιωμένων θίγονται μια
σειρά από θέματα που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της
μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων τα οποία εμπεριέχουν ταυτόχρονα ηθικά
περιεχόμενα. Συγκεκριμένα, θίγονται τα ζητήματα της πληροφόρησης κατά την
παροχή της φροντίδας, τα ηθικά ζητήματα της φροντίδας, τα ηθικά ζητήματα της
συναίνεσης και της απόρριψης της αγωγής, η ανάγκη τήρησης των όρων της
ιδιωτικότητας και της εχεμύθειας και τέλος τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν
από τη χρήση των προστατευτικών μέτρων και των περιορισμών.
δ) Τέλος, θίγονται ζητήματα που σχετίζονται με τη Φροντίδα του Τέλους της
Ζωής και την ανακουφιστική φροντίδα και μελετώνται από ηθική σκοπιά οι όροι που
συνηγορούν για τον περιορισμό της παρεχόμενης υποστηρικτικής αγωγής κατά τη
φάση του τέλους της ζωής των ηλικιωμένων ασθενώ
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ABSTRACT
This essay intents to examine the bioethical issues that emerge during the long period
of human's life which called “Third Age”. First, we study the most common health
conditions which gradually impinge on the elderly's life and related to our bioethical
concerns. Such an example is the case of Alzheimer's disease. The next section mainly
includes the old age's study in the light of the interpretation of kantian duties and the
proper adjustment in the specific conceptual context of this particular age. In the
bioethical issue's part of the essay, it is made an effort to expand over some topics of
great ethical importance.
a) The issue of Personal Autonomy. This chapter focus on the concepts of the
person, the personality and the full moral standing.
b) The main focus of the Advance Care Planning chapter is the establishment
of the specific conditions that make morally and legally valid the living wills.
c) The chapter Elderly's Care Issues focus on some of the biggest questions
that emerge during the long-term care period of the older people's life. Specific
concern is given on the topics of: the provided information, the consent or the refusal
of the provided medical treatment, the issues of privacy or confidentiality and the
problem of physical restrictions during the long-term care.
d) Finally, the essay touches the moral issues that emerge during the last
period of terminal diseases, when the most proper treatment provided is the palliative
care. Accordingly, the essay examines the moral conditions under which should apply
the restrictions of the medical support (withholding, withdrawing) during the end-oflife process.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
•

Η έννοια της Τρίτης Ηλικίας

•

Οι σύνθετες καταστάσεις υγείας εγείρουν σημαντικά ζητήματα

Α) ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ
•

Ορισμός της Υγείας

•

Η έννοια της «Γήρανσης»

•

«Υγιής γήρανση»

•

Η αιτία της γήρανσης των πληθυσμών

Β) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
•

Μυοσκελετική λειτουργία

•

Λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων

•

Γνωσιακές λειτουργίες

Γ) ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
•

Πολλαπλή νοσηρότητα (συννοσηρότητα)

•

H εξασθένιση (frailty)

•

Ακράτεια ούρων

•

Πτώσεις

Δ) ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
•

Κατάθλιψη και άγχος
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•

Άνοια

•

Νόσος Alzheimer

Ε) Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (NORMAL AGING) ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
•

Η νευροανατομία του λειτουργικού εγκεφάλου στο γήρας

ΣΤ) ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ
ΓΗΡΑΝΣΗ
•

Σωματική δραστηριότητα

•

Διατροφή

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ
1) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΗ
•

Η γήρανση του πληθυσμού στην Αμερική

•

Ασία

•

Ευρώπη

•

Αφρική

2) ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Η πολυδιάστατη όψη της φτώχειας
3) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
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Οι τύποι των προγραμμάτων και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε αυτά
Η τρέχουσα τάση: Περιορισμός των εξόδων
4) ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ

ΙΙ.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Α. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
•

Η ποικιλομορφία στην Τρίτη Ηλικία

•

Ο αντίκτυπος των αδικιών

•

Αναχρονιστικά στερεότυπα και διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων

•

Ο κόσμος αλλάζει, επίσης

Β.ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
•

Η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας

•

Περιορίζοντας τα φαινόμενα αδικίας

•

Σεβασμός της Αυτονομίας στη λήψη των αποφάσεων των ηλικιωμένων

•

Γηράσκοντας στο κατάλληλο μέρος: ο οικείος χώρος διαβίωσης (Aging in
place)
2.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

•

Εμπόδια στη χρήση των υπηρεσιών

•

Συστήματα σχεδιασμένα για διαφορετικά προβλήματα

•

Έλλειψη συντονισμού

•

Έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας στους επαγγελματίες υγείας

•

Η ηλικιακή διάκριση εις βάρος των ηλικιωμένων (ageism) στο χώρο της
υγείας

•

Συμπεράσματα

7

3.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ: Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
«ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» (HEALTHY AGEING)
•

Άτομα με υψηλή και σταθερή ικανότητα

•

Άτομα με μειωμένη ικανότητα

•

Άτομα με σημαντική απώλεια της ικανότητας

•

Συμπέρασμα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
•

Η ικανότητα για την εκπλήρωση των βασικών ανθρώπινων αναγκών

•

Προσωπική και οικονομική ασφάλεια – Στέγαση

•

Ικανότητα για συνεχιζόμενη μάθηση, ανάπτυξη και λήψη των αποφάσεων

•

Διατήρηση της σωματικής κινητικότητας

•

Η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης των σχέσεων

•

Η ικανότητα της συνεισφοράς

•

Συμπέρασμα

ΙΙΙ.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
1) ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
2) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
3) ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
4) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (LONG-TERM CARE)
•

Ανεπαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη για το εργατικό δυναμικό

•

Μακροχρόνια φροντίδα: πάντα επιβαρύνει οικονομικά

5) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
•

Προς

την

πορεία

για

μακροχρόνιας φροντίδας

δημιουργία

ενός

ενοποιημένου

συστήματος
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•

Υποστήριξη προς τους φροντιστές – Ενίσχυση της επαγγελματικής επάρκειας
των φροντιστών

6) Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΙV.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
•

Εννοιολογικές αφετηρίες

1. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ
•

Συμπεριφορά σεβασμού / έλλειψης σεβασμού

•

Ηλικιακές διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων

•

Διαγενεακή επικοινωνία

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ: ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
•

Οπτικά ευχάριστο και καθαρό περιβάλλον

•

Χώροι πράσινου

•

Χώροι ανάπαυσης

•

Πεζοδρόμια

•

Ασφαλείς διασταυρώσεως για τους πεζούς

•

Προσβασιμότητα

•

Η ασφάλεια στο περιβάλλον διαβίωσης

•

Δρόμοι περιπάτου και ποδηλατόδρομοι

•

Κτίρια με φιλικό σχεδιασμό προς την Τρίτη Ηλικία

•

Κατάλληλες και επαρκείς δημόσιες τουαλέτες

•

Οι γηραιότεροι αγοραστές

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
•

Διαθεσιμότητα (availability)

•

Οικονομική προσβασιμότητα (affordability)

•

Αξιοπιστία και συχνότητα
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•

Ταξιδιωτικοί προορισμοί

•

Οχήματα φιλικά προς τους ηλικιωμένους

•

Ειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για ηλικιωμένους

•

Παραχώρηση καθισμάτων προτεραιότητας

•

Οδηγοί των μέσων μεταφοράς

•

Ασφάλεια και άνεση

•

Στάσεις και σταθμοί

•

Διαθεσιμότητα στα ταξί

•

Μέσα μεταφοράς οργανωμένα από την κοινότητα

•

Πληροφόρηση

•

Συνθήκες οδήγησης

•

Παραχώρηση προτεραιότητας προς τους γηραιότερους οδηγούς

•

Χώροι στάθμευσης

4. ΣΤΕΓΑΣΗ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
•

Η φιλικότητα στη σχεδίαση των συσκευών επικοινωνίας

•

Τεχνολογία Διαδικτυακής Υπηρεσίας

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
•

Ο ρόλος των πρώτων αρχών

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ – ΜΙΑ
ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΤ
Α) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
•

Αυτοκτονία
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•

Σεξουαλικότητα

•

Υπέρμετρη κατανάλωση (λαιμαργία) τροφής και ποτών (μέθης)

ΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΗΘΙΚΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ
•

Ψεύδος

•

Φιλαργυρία

•

Δουλοφροσύνη

ΤΑ ΑΤΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
•

Φυσική τελειοποίηση

•

Ηθική τελειοποίηση

Η συσχέτιση με τα καθήκοντα προς τους άλλους
«Καθήκοντα προς τον εαυτό μας τα οποία φαίνονται ως καθήκοντα προς άλλα όντα»
Καθήκοντα δευτέρας τάξεως
Η διαφοροποίηση από τις σύγχρονες ηθικές θεωρίες
«ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ» – ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Β) ΤΑ Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Α Λ Λ Ο Υ Σ
Σκοπός που είναι συγχρόνως και καθήκον: η ευδαιμονία των άλλων
Πώς εντάσσονται τα ειδικότερα καθήκοντα μέσα στη σύνολη ενάρετη ζωή;
Το καθήκον της αγάπης
Διαίρεση των καθηκόντων της αγάπης
•

α) το καθήκον της ευεργεσίας

•

β) το καθήκον της ευγνωμοσύνης

•

γ) το αίσθημα της συμπάθειας εν γένει αποτελεί καθήκον

Τα καθήκοντα σεβασμού προς τους άλλους και η αναίρεσή τους
•

α) Η έπαρση

•

β) Η δυσφήμιση

•

γ) Ο χλευασμός
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ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
•

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

•

Στα “όρια” της προσωπικότητας

•

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΘΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ (FULL MORAL
STANDING) : ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
2.
Ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

•

Οργανώνοντας το βίο έναντι των δυσμενών μελλοντικών ενδεχόμενων στην
υγεία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
•

Ο ρόλος του αντιπροσώπου στη λήψη των αποφάσεων

ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ
•

Η θέσπιση και ρύθμιση των προηγούμενων οδηγιών ως αίτημα του πρακτικού
λόγου

•

Η αναγνώριση του απόλυτου σεβασμού της ανθρώπινης αξίας ως
θεμελιώδους προϋπόθεσης της ελευθερίας του προσώπου

•

Το δικαίωμα στην ελευθερία των αποφάσεων και η προσωπική αυτονομία των
ασθενών

•

Η συναίνεση ως έκφραση της προσωπικής αυτονομίας του ασθενή

•

Συμπέρασμα
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ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Α) Η «ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ» ΚΑΙ ΟΙ «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ» ΩΣ
ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
•

Τέλος της ζωής και ανθρώπινη αξία

•

Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας γενικά της συναίνεσης και ειδικά των οδηγιών
ως μορφή συναίνεσης

Β) Η (ΑΤΥΠΗ) ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
•

Συνολική τοποθέτηση
3.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Α. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ
•

Ενημέρωση – Πληροφόρηση

•

Η υποχρέωση παροχής επαρκούς ενημέρωσης/πληροφόρησης προς τον
ασθενή ηλικιωμένο

•

Εμπόδια και φραγμοί στην παροχή επαρκούς πληροφόρησης

•

Η πληροφόρηση των οικείων

•

Η επικοινωνία ανάμεσα σ’ αυτούς που παρέχουν τη φροντίδα

•

Εμπόδια και φραγμοί στην επικοινωνία

•

Η κακοποίηση και παραμέληση των ηλικιωμένων ως ζήτημα επικοινωνίας

Β. ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
•

Ρητή και σιωπηρή συναίνεση στη θεραπεία

•

Η ακρίβεια και επάρκεια στην παρεχόμενη πληροφόρηση

•

Η απόρριψη της πληροφόρησης

•

Η καταγραφή της συναίνεσης και της απόρριψης

•

Συμμετοχή στην έρευνα των νοητικά ικανών ηλικιωμένων

13

•

Συμμετοχή στην έρευνα των ηλικιωμένων με νοητικές ανεπάρκειες. Το
παράδειγμα της νόσου Alzheimer

•

Η εκτίμηση της ικανότητας συναίνεση/άρνησης

•

Η εκτίμηση της νοητικής ικανότητας στην πράξη

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRIVACY) ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ (CONFIDENTIALITY
•

Το επαγγελματικό καθήκον εχεμύθειας

•

Συναίνεση στην αποκάλυψη των πληροφοριών

•

Η άρνηση της αποκάλυψης των δεδομένων

•

Η αποκάλυψη πληροφοριών προς τους συγγενείς, τους φίλους και πρόσωπα
κοντινής συγγένειας

•

Η περίπτωση της νόμιμης και θεσμικής αποκάλυψης των πληροφοριών

•

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών προς τον πληρεξούσιο για τη λήψη των
αποφάσεων

•

Η αποκάλυψη πληροφοριών όταν υπάρχουν υπόνοιες για κατάχρηση εις
βάρος ηλικιωμένων

•

Διαχείριση των Εμπιστευτικών Δεδομένων

Δ' Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
•

Ισορροπώντας ανάμεσα στο δίπολο της ελευθερίας και της προστασίας

•

Προστατευτικά μέτρα ή περιορισμός: Διακρίσεις

•

Η έννοια της αναλογικότητας στη χρήση των προστατευτικών μέτρων

•

Η προσωποκεντρική οργάνωση της φροντίδας με στόχο την μείωση των
περιορισμών της ελευθερίας

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
•

Η χρήση του περιορισμού για την αποτροπή αυτοτραυματισμού ή βλάβης σε
άλλους

•

Κατηγορίες του περιορισμού

•

Χημικός περιορισμός και κρυφή φαρμακευτική αγωγή

•

Οι βασικές αρχές για της χρήσεις του περιορισμού

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
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4.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
(PALLIATIVE CARE)
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
•

Πρακτικές για μη-κλιμάκωση (withholding) ή απόσυρση (withdrawing) της
θεραπείας

•

Αποφάσεις για μη αναζωογόνηση (Do Not Resuscitate / DNR Orders)

•

Η έννοια της ματαιότητας (futility) της θεραπείας

•

Τέλος της ζωής

•

Παρηγορητική φροντίδα (palliative care)

•

Οι στόχοι για τη φροντίδα του ασθενή που βρίσκεται στη φάση της οριστικής
έλευσης του θανάτου

•

Προσδιορισμός του θανάτου

•

Η λήψη της τελικής απόφασης

•

Επιτροπή δεοντολογίας

•

Η τελευταία περίοδος της ζωής και ο τόπος του θανάτου

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Περίληψη κεφαλαίου

*
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκρηκτική αύξηση της επιστημονικής γνώσης που παρατηρείται στις μέρες μας σε
παγκόσμιο επίπεδο διογκώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται λόγος για τη
δεύτερη μεγάλη επιστημονική επανάσταση μετά από την πρώτη εκείνη που συνέβη
στις αρχές της νεωτερικής εποχής και της οποίας το σημερινό σώμα της
επιστημονικής γνώσης αποτελεί την οργανική της συνέχεια. Η ευρύτερη
επιστημονική γνώση πότε ωθώντας και πότε ωθούμενη από τον όμορο χώρο των
επιστημών της ζωής απλώθηκε στις μέρες μας μέχρι τους ορίζοντες που άλλοτε
ανήκαν στην επικράτεια του θεού! Τα μικρότερα ή μεγαλύτερα θαύματα σήμερα
γίνονται όχι με τη επενέργεια της θεϊκής παρέμβασης, αλλά με τον καθημερινό
επίπονο μόχθο του επιστήμονα στο δύσβατο ερευνητικό πεδίο και παράλληλα με την
υιοθέτηση

των επιστημονικά ορθότερων και δεοντολογικά πιο στέρεων αρχών

επιστημονικής πράξης. Ένα μεγάλο μέρος από το ευμέγεθες σώμα της επιστημονικής
γνώσης εκβάλλει στα γνωστικά πεδία που στοχεύουν στην προάσπιση της
ανθρώπινης υγείας και ιδιαίτερα στις καινοτόμες εφαρμογές της ιατρικής πράξης που
βελτιώνουν τις πρακτικές της διάγνωσης και της θεραπείας των παθήσεων. Οι
ραγδαίες βιοϊατρικές τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικότερα, επεμβαίνουν με τρόπο
άλλοτε λυτρωτικό, απαλλάσσοντας ή ανακουφίζοντας τον άνθρωπο από τις επώδυνες
συνέπειες των οξέων και των χρονίων παθήσεων και άλλοτε δραματικό, όταν
παρέχουν, για παράδειγμα, παράταση των ζωτικών λειτουργιών σε ασθενείς τελικού
σταδίου. Η πρόοδος αυτή επιπλέον φαίνεται ότι θα καταστήσει εφικτή σε ένα ορατό
μέλλον τη δυνατότητα να ανιχνεύεται ήδη από ένα πολύ πρώιμο στάδιο ένα μεγάλο
μέρος από το φάσμα των παθήσεων που πλήττουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την
ανθρώπινη ύπαρξη. Ανάμεσα στις παθήσεις, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
πρώιμη διάγνωση αυτών που επιφέρουν και τη μεγαλύτερη αναστάτωση στη ζωή των
ασθενών, όπως για παράδειγμα της νόσου Alzheimer, πολύ πριν γίνουν ορατά τα
αποτελέσματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων που επιφέρουν στο Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα και στην ανθρώπινη νόηση. Παράλληλα, η παρατηρούμενη μείωση της
παιδικής θνησιμότητας και η ταυτόχρονη αύξηση του προσδόκιμου ζωής συντελούν
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ώστε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία αναμένεται ότι οι περισσότερου
άνθρωποι θα φθάσουν ή θα ξεπεράσουν την έκτη δεκαετία της ζωής τους. Οι
συνέπειες αυτών των διαπιστώσεων ήδη πλήττουν ή αναμένεται να πλήξουν στο
άμεσο μέλλον την πληθυσμιακή δομή πολλών σύγχρονων χωρών. Τέλος, ένα
εκτεταμένο σύνολο από πολυδιάστατες κοινωνικοοικονομικές επιβαρύνσεις και
γενικότερες οργανικές εκφυλιστικές μεταβολές επιφέρουν ένα βαρύτατο φορτίο
συνολικών ελλειμμάτων και αποκλίσεων, υποδεικνύοντας ότι κατά τη μελέτη των
ζητημάτων για την Τρίτη Ηλικία πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ευάλωτος χαρακτήρας της
περιόδου αυτής. Η αθροιστική επίδραση των παραπάνω παραγόντων και η συνέργεια
πολλαπλών άλλων δυσμενών, αλλά και ελπιδοφόρων συνιστωσών δικαιολογούν εν
τέλει την πρόθεσή μας να κατευθύνουμε την μελέτη μας με βάση την μεθοδολογική
αυτοτέλεια των βιοηθικών, νομικών και κοινωνιολογικών ζητημάτων της Τρίτης
Ηλικίας.
Ειδικό βάρος στην απόπειρά μας να πραγματευτούμε κατάλληλα τις
επιμέρους βιοηθικές θεματικές έχει η αναζήτηση της αρμόζουσας ηθικής
εννοιολογικής αφετηρίας. Για το λόγο αυτό, οι θεματικές επεξεργασίες εκκινούν από
την παραδοχή ότι η ανθρώπινη υπόσταση κατανοείται ως ηθικό υποκείμενο και
φορέας της ανθρώπινης έλλογης ιδιότητας. Η συνθήκη αυτή επιφέρει μια σειρά από
εκτεταμένες συνέπειες οι οποίες αφορούν τόσο τον άνθρωπο γενικότερα, όσο και την
ειδικότερη κατάσταση του στην περίοδο της Τρίτης Ηλικίας. Μέσα από την οπτική
του προσώπου, ως θεμελιώδους στοιχείου της ανθρώπινης αυτοκατανόησης, ο
άνθρωπος αναλαμβάνει καθήκοντα. Τα καθήκοντα αυτά αφορούν τόσο τον εαυτό του,
όσο και τους άλλους. Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών, θα πρέπει αρχικά να γίνει
διερεύνηση των συνθηκών που στρέφονται κατά της έλλογης ελευθερίας και της
ανθρώπινης ιδιότητας στο πρόσωπο κάποιου και παράλληλα να αναγνωριστούν τα
αντίστοιχα καθήκοντα που διαφυλάσσουν τους όρους αυτούς. Ειδική τοποθέτηση
πρέπει να γίνει για πράξεις που στρέφονται κατά της ηθικής και της βιολογικής /
ζωικής ανθρώπινης φύσης, όπως είναι για παράδειγμα οι πράξεις που αφορούν την
αυτοχειρία, την υπέρμετρη χρήση της τροφής και το ψεύδος. Η παρούσα διερεύνηση
οφείλει να επισημάνει τους λόγους που πρέπει να ωθούν τα μέλη της Τρίτης Ηλικίας
να επιδιώκουν την ηθική και φυσική τελειοποίηση τους ως μέρος των καθηκόντων
που αναλαμβάνουν απέναντι στον εαυτό τους. Για παράδειγμα, στο βαθμό που οι
γηραιότεροι σήμερα αναζητούν το μέτρο του αυτοπροσδιορισμού τους στις
ετερόκλιτες καταναλωτικές και ηδονιστικές συνήθειες και ιδιοτροπίες είναι ανάγκη
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να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο η υιοθέτηση τέτοιων γνωμόνων πράξης που
περιστρέφονται γύρω από την ιδιωτικότητα και τον ανεξέταστο βίο οδηγεί τελικά σε
ηθική αστοχία.
Η διερεύνηση των ειδικότερων και γενικότερων ηθικοπρακτικών ζητημάτων
τα οποία αφορούν την ειδική κατάσταση του ανθρώπου στην περίοδο της Τρίτης
Ηλικίας περιλαμβάνει και την μελέτη των καθηκόντων που έχουμε ως άνθρωποι
έναντι άλλων ανθρώπων. Προσαρμόζοντας καταλλήλως το εννοιολογικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο ο φιλόσοφος Ιμμάνουελ Καντ σχηματοποίησε τη διάταξη των
καθηκόντων, είναι ανάγκη να διερευνήσουμε τις ποιοτικές και τροπικές προσαρμογές
που επιδέχονται τα σχετικά καθήκοντα σε σχέση με τις ειδικές θεματικές που
αφορούν στην Τρίτη Ηλικία. Αρχικά, θα διερευνηθεί η έννοια της δικαιοσύνης ως η
ύπατη ρυθμιστική αρχή κατά την άσκηση των επιμέρους καθηκόντων και κοινωνικοπολιτικών προβλέψεων και θα μελετηθεί η μορφοποίησή της σύμφωνα με τις
αξιώσεις της κατηγορικής προστακτικής. Ειδικό βάρος στη μελέτη των καθηκόντων
προς τους άλλους έχει η αναγνώριση των καθηκόντων σεβασμού και των καθηκόντων
αγάπης που έχουμε προς τα ηλικιακά μεγαλύτερα μέλη της κοινωνίας ως κορυφαία
απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης αξίας του ανθρώπου. Κάποιες ενέργειες
αποδεικνύουν εμπράκτως την άσκηση του καθήκοντος της αγάπης, όπως είναι οι
πράξεις ευεργεσίας, ευγνωμοσύνης και συμπαθείας, ενώ ταυτόχρονα το καθήκον
σεβασμού προς τους άλλους μας υποχρεώνει με αυστηρό τρόπο μα μην μετέχουμε σε
πράξεις που εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξία. Το σύνολο των δεσμεύσεων αυτών
αφορά βέβαια τον προσανατολισμό της ανθρώπινης πράξης και εντάσσεται στη
μελέτη της ηθικής ζωής του ανθρώπου εν γένει. Εντούτοις, η ιδιαίτερη κατάσταση
του ανθρώπου στην Τρίτη Ηλικία επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο
που κατανέμονται τα καθήκοντα. Έτσι, πολλά από τα καθήκοντα δεσμεύουν τα
υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και τα υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες έναντι
των πρεσβύτερων, ενώ παράλληλα κάποια καθήκοντα δεσμεύουν κατά αντίστοιχο
τρόπο τους ηλικιωμένους συγκροτούμενα με στόχο την υποστήριξη των θεμιτών και
εύλογων σκοπών των νεοτέρων.
Η έρευνα πρέπει στη συνέχεια να εκθέσει τον τρόπο με τον οποίο
μεταβάλλονται οι ηθικές δεσμεύσεις απέναντι στην Τρίτη Ηλικία με αφορμή την
ευάλωτη οργανική και ψυχοκοινωνική κατάσταση των ηλικιωμένων. Ανάμεσα στα
μέγιστα ειδικότερα σύγχρονα βιοηθικά προβλήματα ανήκει το «Ζήτημα της
Προσωπικής Αυτονομίας». Αρχικά, θα εξεταστούν οι όροι που συγκροτούν την
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έννοια της αυτονομίας στη συνάφειά της με την έλλογη φύση, την έννοια του
προσώπου και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στη συνέχεια θα
αναζητηθούν οι όροι που θεμελιώνουν την Πλήρη Ηθική Υπόσταση (Full Moral
Standing) και ο τρόπος που μορφοποιούνται οι συνέπειες αυτής της αναγνώρισης.
Αποκαλύπτεται συναφώς ο τρόπος με τον οποίο ένα ανθρώπινο ον με πλήρη ηθική
υπόσταση είναι δυνατόν να υποστεί αδικία από συμπεριφορές ή πράξεις τις οποίες
χρωστούν οι άλλοι στο συγκεκριμένο πρόσωπο λόγω του γεγονότος ότι είναι φορέας
του συγκεκριμένου στάτους. Στη συνέχεια θα διερευνηθεί το ηθικό στάτους κάτω από
το ιδιαίτερο υπαρκτικό καθεστώς που επιφέρουν οι πολλαπλές συνέπειες των
νευροεκφυλιστικών παθήσεων (όπως για παράδειγμα της νόσου Alzheimer) και θα
γίνει απόπειρα να ορισθεί νομολογική απονομή /αναγνώριση της ηθικής υπόστασης
του βαρέως και ανιάτως πάσχοντα ασθενή. Στη συνάφεια αυτή αναγνωρίζονται
δικαιώματα σε άτομα χωρίς νοητικές ικανότητες τα οποία κάτω από άλλες
προϋποθέσεις και εννοιολογικές αφετηρίες δεν θα είχαν τρόπο να θεμελιωθούν.
Μια από τις πιο οδυνηρές συνέπειες των νευροεκφυλιστικών παθήσεων που
συχνά προσβάλλουν τους ηλικιωμένους είναι η απώλεια της προσωπικής αυτονομίας,
λόγω της συναφούς απώλειας των νοητικών ικανοτήτων των ασθενών. Στο πρώιμο
στάδιο όταν οι ασθενείς αυτοί διατηρούν ακόμα ακμαίες τις νοητικές τους δυνάμεις
εκφράζουν συχνά την επιθυμία να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό την προσωπική τους
αυτονομία κατά τη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. Επιπλέον, είναι δυνατόν
να εκφράσουν αίτημα για τη διασφάλιση της προσωπικής τους αξιοπρέπειας στην
απευκταία εκείνη περίπτωση που λόγω της πιθανολογούμενης προσβολής τους από
τις οδυνηρές συνέπειες της νόσου είναι δυνατόν τόσο οι ίδιοι και το οικείο
περιβάλλον τους, όσο και οι επαγγελματίες υγείας να έλθουν αντιμέτωποι με μια
σειρά από οξύτατα και συχνά αδιέξοδα προσωπικά και ηθικά διλήμματα. Η
δυνατότητα του ασθενή να συντάσσει «Προηγούμενες Οδηγίες / Προηγούμενες
Αποφάσεις» (Advanced

Decisions)

εντάσσεται

στο

ευρύτερο

ζήτημα

του

«Προκαταβολικού Σχεδιασμού της Φροντίδας» και είναι έκφραση της βούλησης του
προσώπου για την απόρριψη της αγωγής στην περίπτωση που σε μεταγενέστερο
χρόνο καταστεί ανίκανος να εκτιμήσει την κατάσταση της υγείας του. Η θεσμική
αναγνώριση των προηγούμενων οδηγιών πιστεύουμε ότι συνιστά νομοθετικό κενό
στη χώρα μας και για το λόγο αυτό οργανώνουμε κατάλληλα την επιχειρηματολογία
μας η οποία αρχικά πρέπει να διερευνήσει τις ηθικές και στη συνέχεια τις νομικές
προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη θεσμική αναγνώριση των προηγούμενων οδηγιών.
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Τα ζητήματα που αφορούν τις αποφάσεις για το τέλος της ζωής των ασθενών έχουν
έντονο διλημματικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό το περιεχόμενο των αποφάσεων
αυτών μπορεί να έχει ταυτόχρονα διαφορετικές αναγνώσεις. Σημαντικές συνιστώσες
στη συγκεκριμένη θεματική αποτελούν: ο ρόλος του αντιπροσώπου και των οικείων
στη λήψη των αποφάσεων, ο ρόλος του γιατρού σε μια περίοδο που έχει γίνει ορατή
ήδη η κρίση της ιατρικής αυθεντίας, όπως και ο ρόλος των επιτροπών βιοηθικής στη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Η μεγάλη πλειοψηφία των ηλικιωμένων θα δεχθεί κάποια μορφή φροντίδας
κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης περιόδου της ζωής. Επειδή η έννοια της
φροντίδας αφορά τις ενέργειες που αναλαμβάνουν οι άλλοι με σκοπό να
υποστηριχτούν και πρόσωπα που έχουν υποστεί ποικίλης βαρύτητας νοητικές ή
σωματικές απώλειες, τα ηθικά ζητήματα που διακυβεύονται είναι ταυτόχρονα
οξύτατα και πολυάριθμα. Τόσο το σύστημα που παρέχει φροντίδα υγείας, όσο και το
σύστημα της μακροχρόνιας φροντίδας καλούνται σε καθημερινή βάση να
αναμετρηθούν με τις πολλαπλές δυσχέρειες της αποστολής τους και ταυτόχρονα να
διατηρήσουν ένα επίπεδο διαβίωσης για τον ηλικιωμένο συμβατό με τα βασικά
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το κεφάλαιο
για τα «Ζητήματα της Φροντίδας των Ηλικιωμένων» μέσα από την βιοηθική σκοπιά
έχει ειδική βαρύτητα στη συγκεκριμένη μελέτη και θα προσανατολιστεί τόσο προς
την κατεύθυνση της φροντίδας υγείας, όσο και της μακροχρόνιας φροντίδας. Οι
επιμέρους θεματικές οφείλουν να αναδείξουν τα σημαντικότερα ζητήματα που είναι
δυνατόν να ενσκήψουν στο περιβάλλον της φροντίδας.
Στο πλαίσιο αυτό, μια μεγάλη ομάδα ζητημάτων προκύπτει από την
γενικότερη αξίωση των ασθενών να δέχονται επαρκή ενημέρωση για τα ζητήματα που
αφορούν την πορεία της υγείας τους. Το γενικότερο αίτημα για ενημέρωση
περιλαμβάνει εκτός από τους ίδιους τους ασθενείς και τους οικείους τους. Μια
μεγάλη ακολουθία από ειδικά ζητήματα ορθώνονται ως εμπόδια ή φραγμοί στην
επαρκή επικοινωνία τόσο ανάμεσα στους ασθενείς, τους οικείους τους και το
επαγγελματικό προσωπικό, όσο και ανάμεσα στα άτομα που στελεχώνουν τις
υπηρεσίες υγείας. Αυτού του είδους οι επικοινωνιακές δυσλειτουργίες καταλήγουν
κάποιες φορές να επιτρέπουν την εμφάνιση φαινομένων παραμέλησης ή ακόμα και
κακοποίησης εις βάρος των ευάλωτων ηλικιωμένων. Η μελέτη των ζητημάτων αυτών
τα οποία με μια ουσιαστικότερη ανάλυση υποκρύπτουν αμέλειες ηθικής τάξης
οφείλει να επισημάνει τα σημεία εκείνα της παρεχόμενης φροντίδας τα οποία
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χρειάζονται τη μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Στη σύγχρονη αντίληψη για την παροχή
της ιατρικής φροντίδας το θέμα της συναίνεσης ή της απόρριψης της αγωγής από τον
ασθενή έχει πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση των επαγγελματιών υγείας ως μέρος των
δεοντολογικά ρυθμισμένων καθηκόντων τους. Ωστόσο, ειδικότερα θέματα που
σχετίζονται με την ακρίβεια και την επάρκεια στην παρεχόμενη πληροφόρηση, τη ρητή
ή σιωπηρή συναίνεση και την συναίνεση των συμμετεχόντων στην επιστημονική έρευνα
εμπεριέχουν βαθύτατα ηθικές συνιστώσες και για το λόγο αυτό καταβάλλεται
προσπάθεια να αποτυπωθούν στην πορεία της εργασίας.
Στον τομέα της παρεχόμενης φροντίδας για την υγεία ένα σημαντικό μέρος
από τις ηθικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών αφορά στην
προστασία των πληροφοριών που σχετίζονται με δεδομένα που αφορούν την υγεία
των ασθενών. Ο κοινόχρηστος ή δημόσιος χαρακτήρας, εντούτοις, των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας είναι δυνατόν να διαταράξει την επαρκή εξασφάλιση της
ιδιωτικότητας (privacy) των ασθενών ή να επηρεάσει αρνητικά το καθήκον
εχεμύθειας (confidentiality) που αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες. Η μελέτη οφείλει
να αποτυπώσει τις παραμέτρους που σχετίζονται τόσο με τη υποχρεωτική διαφύλαξη,
όσο και με την ενδεχόμενη αποκάλυψη των ευαίσθητων δεδομένων των ασθενών,
όταν λόγοι αυξημένης ηθικής βαρύτητας και μόνο επιβάλλουν μια τέτοια
αναγκαιότητα. Οι όροι που επιβάλλουν την αποκάλυψη διερευνώνται στην πορεία της
μελέτης μας.
Ηθικά ζητήματα με εντονότατο διλημματικό χαρακτήρα δημιουργούνται στο
μεταίχμιο των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν ώστε αφενός να επιτρέπουν ή
ακόμα και να παρακινούν τη διατήρηση της σωματικής κινητικότητας και
ανεξαρτησίας του ηλικιωμένου ατόμου και αφετέρου να περιστέλλουν την έκθεση σε
κίνδυνο εκείνου που εκδηλώνει παράτολμη συμπεριφορά, απώλεια προσανατολισμού
και ιδιαιτέρως την έκθεση άλλων προσώπων σε κίνδυνο. Δεδομένου ότι η
ανυποχώρητη απαίτηση για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυτονομίας
δεν αφήνει κανένα περιθώριο για ηθικές αβλεψίες, εντούτοις η εργασία καλείται να
αναζητήσει τις ενδεχόμενες ισορροπίες ανάμεσα στο δίπολο της ελευθερίας και της
προστασίας στη διάρκεια της φροντίδας των ηλικιωμένων και να τεκμηριώσει
κατάλληλα την πιθανή χρήση των περιοριστικών ή προστατευτικών μέτρων με
γνώμονα τη διαφύλαξη των βασικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων τόσο των
ίδιων των φροντιζομένων, όσο και των συγκατοίκων τους κατά τη φάση της
μακροχρόνιας φροντίδας.
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Ένα από τα συχνότερα παραμελημένα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο της
φροντίδας αφορά στον ευρύτερο κύκλο των προσώπων που συνδέονται με τον
ασθενή ηλικιωμένο και τα οποία παρέχουν τυπικά ή άτυπα υπηρεσίες φροντίδας. Στον
κύκλο των περιθαλπόντων και των φροντιστών αναγνωρίζουμε μια σειρά από
ζητήματα λόγω της ιδιαίτερης σύνδεσής τους με το πρόσωπο που φροντίζουν. Τα
ζητήματα αυτά δεν στερούνται ηθικών περιεχομένων και για το λόγο αυτό είναι
ανάγκη, κατά τη γνώμη μας, να αναγνωρίσουμε ένα καθήκον μέριμνας προς τον
συνάνθρωπο φροντιστή.
Ηθικά διλήμματα για αποφάσεις που λαμβάνουν οι άλλοι και αφορούν τη ζωή
των ηλικιωμένων είναι βέβαιο ότι προκύπτουν σε κάθε στάδιο της παρεχόμενης
διαδικασίας φροντίδας. Ο τελευταίος κύκλος των δύσκολων αποφάσεων που κάποτε
συμβαίνει να παίρνουν δραματικό χαρακτήρα αφορά τα προτελεύτια ηθικά διλήμματα
για την ενδεχόμενη παράταση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών που βρίσκονται
στο τελευταίο στάδιο χρόνιων και καταληκτικών παθήσεων. Ένα από τα πιο
δυσεπίλυτα προβλήματα της καθημερινής ιατρικής πράξης και της ηθικής φιλοσοφίας
αφορά στην ''διαχείριση'' του θανάτου ενός ανιάτως πάσχοντα. Στο διάλογο
εμπλέκονται διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως εκείνα της ιατρικής, της
φιλοσοφίας, της θεολογίας, της νομικής, χωρίς μέχρι τώρα να φαίνεται ότι οι
απαντήσεις που έχουν προταθεί είναι μόνιμες και οριστικές. Τα ερωτήματα είναι
ετερογενή και ποικίλα σε φιλοσοφικό θεολογικό και ιατρικό επίπεδο. Ταυτόχρονα
ενσκήπτουν με τρόπο επιτακτικό πάνω από την κλίνη του ασθενή. Τα συνηθέστερα
είναι:


Ποιά είναι τα κριτήρια της κακής/ανυπόφορης ζωής και του καλού θανάτου;



Ποιό είναι το οριστικό σημείο θανάτου;



Ποιός αποφασίζει για την ευσπλαχνική απόσυρση της υποστηρικτικής αγωγής
και ποιός εκτελεί την απόφαση;



Ποιά τα όρια της συμμετοχής ιατρών και οικείων στη λήψη της απόφασης;



Ποιά τα όρια ανάμεσα στη διακοπή της υποστήριξης και την ανθρωποκτονία;1

Στην εργασία θα γίνει απόπειρα να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα και
παράλληλα να σκιαγραφηθούν οι τρέχουσες προσεγγίσεις για τον ορισμό του
θανάτου, την έννοια της ματαιότητας της θεραπείας, τη διαδικασία λήψης των
1Τσινόρεμα. Διάλεξη στο Megaron – Plus. Θέμα: «Ευθανασία: δικαίωμα στο θάνατο;»
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αποφάσεων και το ρόλο των επιτροπών δεοντολογίας των νοσοκομείων. Ανάμεσα σε
άλλα συναφή ζητήματα, τέλος, θα εξεταστεί η μορφή που παίρνει η παρεχόμενη
φροντίδα στη φάση της οριστικής έλευσης του θανάτου.
Στην ενότητα της εργασίας που είναι αφιερωμένη στη μελέτη των
κοινωνιολογικών ζητημάτων πρόθεσή μας είναι να αποτυπωθούν καταρχήν τα
σημαντικότερα ζητήματα που καταγράφονται στις μέρες μας αναφορικά με τη
γήρανση των πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη
προσανατολίζεται τόσο προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των ζητημάτων που
απασχολούν τους πληθυσμούς που ήδη διανύουν την επονομαζόμενη Τρίτη Ηλικία,
όσο και σε μια σειρά από ζητήματα που ενσκήπτουν σταδιακά στα επίπεδα της
οικονομίας και των ασκούμενων πολιτικών ως αποτέλεσμα της παρατηρούμενης
διαδικασίας δημογραφικής γήρανσης των πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
πρόθεσή μας αυτή πιστεύουμε ότι αφενός βρίσκεται σε συμφωνία με την αντίστοιχη
απόπειρα να διερευνήσουμε τα ηθικά και βιοηθικά ζητήματα της Τρίτης Ηλικίας μέσα
σε ένα πλαίσιο που αφορά την ανθρώπινη κατάσταση εν γένει και αφετέρου είναι
προϊόν της πεποίθησής μας ότι τα ζητήματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία στην
εποχή μας δεν πρέπει πλέον να εξετάζονται μόνο μέσα σε ένα περιοριστικό πλαίσιο
μελέτης που αφορά τα επιμέρους εθνικά κράτη. Η εκρηκτική διόγκωση των
ζητημάτων

στις μέρες μας δείχνει ότι στην ειδική αυτή προβληματική

ενσωματώνονται και συνιστώσες που έχουν διεθνή χαρακτήρα και παγκόσμιο
ενδιαφέρον. Στο σύνολό τους, οι συνιστώσες αυτές διαμορφώνουν τελικά ένα νέο και
ιδιόμορφο από κάθε άποψη περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται σήμερα να ζήσουν
οι ηλικιωμένοι το οποίο από μια άποψη ανήκει στην ευρύτερη προβληματική της
παγκοσμιοποίησης. Ειδικότερες αναφορές είναι αναγκαίο να γίνουν, κυρίως για να
φανούν εναργέστερα οι τεράστιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις
που εμφιλοχωρούν ανάμεσα στους πληθυσμούς της γης, καθιστώντας τελικά το
ζητούμενο της συνολικής ευημερίας των λαών ένα ανικανοποίητο προς το παρόν
αίτημα.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανάγκη να διερευνηθεί ποιά ζητήματα έχουν
καθολικό χαρακτήρα και ποιά αφορούν ένα στενότερο και ποιό περιορισμένο
πλαίσιο. Η αποτύπωση των σημαντικότερων ζητημάτων που αφορούν περιοχές του
πλανήτη θα βοηθήσει να διαπιστωθεί η έκτασή τους, αλλά και να βεβαιώσει ότι όντως
τα ζητήματα της γήρανσης των πληθυσμών αφορούν έμμεσα ή άμεσα όλες τις χώρες
του κόσμου.
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Με αφετηρία τη διαπιστωμένη αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων,
πρέπει στη συνέχεια να μελετηθούν οι συνέπειες αυτής της αύξησης τόσο στην
κοινωνική της, όσο και στην οικονομική διάσταση. Τα σχετικά ερωτήματα εδώ
αφορούν, για παράδειγμα, τις ισχυρές προκλήσεις που ήδη διαφαίνεται ότι δέχονται
τα υφιστάμενα μοντέλα κοινωνικές στήριξης και της κοινωνικής ανάπτυξης, οι
ασφυκτικές πιέσεις που κλονίζουν τα συστήματα συνταξιοδότησης κλπ. Ειδική
μέριμνα πρέπει να δοθεί στη διερεύνηση των κοινωνιολογικών προκλήσεων που
σχετίζονται με τα εκτεταμένα και πολυδιάστατα φαινόμενα που καταδικάζουν τους
πληθυσμούς να συμβιώνουν με το καθημερινό πρόσωπο της φτώχειας και κάποτε
αυτής της ίδιας της εξαθλίωσης. Πεποίθησή μας είναι ότι η καταγεγραμμένη
κλιμάκωση των φαινομένων της οικονομικής ένδειας στις πληθυσμιακές ομάδες δεν
μπορεί να αφορά μόνο την οικονομική συνιστώσα, αλλά έχει τις ρίζες της σε
θεμελιώδεις ελλείψεις οι οποίες συνδράμουν αρνητικά και οδηγούν τελικά στην
εξαθλίωση.
Το ενδιαφέρον μας για την επιβεβλημένη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, από την πλευρά της πολιτείας είναι αφετηρία της
επόμενης αναζήτησης. Στο πεδίο άσκησης της πολιτικής και των θεσμικών
προβλέψεων πρέπει να σκιαγραφήσουμε αρχικά τους στόχους του ονομαζόμενου
«Κράτους Πρόνοιας». Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν το κράτος
πρόνοιας θα εστιάσουμε την έρευνά μας στον τομέα των δημόσιων συντάξεων ως
αντιπροσωπευτικό δείγμα της υπάρχουσας ποικιλομορφίας στον τρόπο που οι
συντάξεις χρηματοδοτούνται μεταξύ των διαφόρων οικονομιών. Πρόθεσή μας είναι
να ερμηνεύσουμε την ανησυχητική τάση που καταγράφεται παγκοσμίως προς την
κατεύθυνση του περιορισμού των εξόδων και τη στροφή προς τις ιδιωτικοποιήσεις.
Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η διερεύνηση των κυριότερων κοινωνικών
ζητημάτων η επίδραση των οποίων μπορεί να έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία
των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας. Πρώτα γίνεται διερεύνηση των κυριότερων
προκλήσεων που απαντώνται σήμερα σε σχέση με την συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα και στη συνέχεια προτείνεται η ανάληψη ορισμένων πρωτοβουλιών με σκοπό
την κατάλληλη προσέγγιση των ζητημάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη
βαρύτητα έχει η κατανόηση του γεγονότος ότι η Τρίτη Ηλικία δεν συνιστά μια
ομοιογενή πληθυσμιακή ομάδα, αλλά στους κόλπους της εντάσσονται άτομα και
κοινωνικές ομάδες με οργανικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, ανάμεσα σε άλλες,
διαφοροποιήσεις. Παράλληλα, παράγοντες που σχετίζονται με τους φυσικούς και
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κοινωνικούς όρους της ανθρώπινης ζωής περιχαρακώνουν άτομα και ομάδες με τρόπο
που οδηγεί σε εκτεταμένα φαινόμενα αδικίας. Επιπροσθέτως, αναχρονιστικά
στερεότυπα και προκαταλήψεις με βάση το κριτήριο της ηλικίας, όπως επίσης και οι
τεράστιες δημογραφικές αλλαγές με κυρίαρχη την διογκούμενη αστικοποίηση των
σύγχρονων κοινωνιών είναι ζητήματα που πλήττουν άμεσα τις ομάδες ηλικιωμένων
με ανάλογα αποτελέσματα. Παρά το ότι η προσέγγιση των θεμάτων αυτών
προϋποθέτει τολμηρές αναπροσαρμογές στο πεδίο της άσκησης των πολιτικών
δράσεων, εντούτοις οι συνεχιζόμενες ολιγωρίες διαιωνίζουν τα προβλήματα σε μια
κοινωνική ομάδα που αυξάνεται σταθερά παγκοσμίως. Στον τομέα της υγείας των
ηλικιωμένων εντάσσονται και τα ζητήματα εκείνα που σχετίζονται με τα συστήματα
παροχής του αγαθού της υγείας. Από την έρευνά μας πρέπει να αναδειχτούν κάποια
από τα κυριότερα εμπόδια στη χρήση των υπηρεσιών υγείας και να γίνουν
τοποθετήσεις σχετικά με την παρατηρούμενη έλλειψη του κατάλληλου συντονισμού
και της προετοιμασίας των ίδιων των επαγγελματιών υγείας, όπως και σχετικά με τη
θλιβερή διαπίστωση ότι οι ηλικιακές διακρίσεις είναι υπαρκτές ακόμα και σήμερα
στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.
Η τρέχουσα αντίληψη της επιστήμης για την υγεία και η κατανόησή της
τελευταίας μέσα από τη διαμεσολάβηση της έννοια της νόσου δεν είναι δυνατόν να
αποτυπώσει ικανοποιητικά την έννοια της υγείας στην Τρίτη Ηλικία. Υποστηρίζουμε
ότι η υγεία στην Τρίτη Ηλικία είναι προτιμότερο να ιδωθεί μέσα από μια νέα ματιά
που δεν εξαντλείται μόνο στην απουσία των παθήσεων, αλλά εστιάζεται κυρίως στη
διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας του ηλικιωμένου. Ο στόχος της «Υγιούς
Γήρανσης» (Healthy Aging), χωρίς να αποκλίνει από τον προσανατολισμό για την
αντιμετώπιση των παθήσεων και των οξέων καταστάσεων, αφιερώνει ιδιαίτερη
μέριμνα για τη διατήρηση στο μέγιστο δυνατό επίπεδο της λειτουργικής ικανότητας
του ηλικιωμένου. Το βασικό αυτό ζητούμενο διαφοροποιείται ανάλογα με την
ειδικότερη οργανική κατάσταση του κάθε ασθενή. Οι παράμετροι αυτής της
προσέγγισης θα πρέπει να επεξεργαστούν καταλλήλως στο μέτρο του εφικτού.
Τα

ζητήματα

της

μακροχρόνιας

φροντίδας

των

ηλικιωμένων

από

κοινωνιολογική σκοπιά αποτελούν μια σύγχρονη μορφή κοινωνικών προκλήσεων
δεδομένης και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής που καταγράφεται στις μέρες μας.
Στην εργασία έχει θα γίνει απόπειρα να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των
δομών που παρέχουν μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους και να επισημανθεί
η παρουσία πιθανών παραγόντων που προκαλούν μορφές δυσλειτουργίας στις δομές
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αυτές. Επειδή το σύστημα εμφανίζεται να έχει αναχρονιστικό και κατακερματισμένο
χαρακτήρα η πρότασή μας θα προσανατολιστεί με βάση την κοινωνική ανάγκη για τη
θεσμική ρύθμιση ενός ενιαίου συστήματος φροντίδας στο οποίο οι υπηρεσίες που
παρέχουν τη φροντίδα υγείας θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το σύστημα
μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων. Μέσα από τη νέα αυτή αντίληψη η
φροντίδα των ηλικιωμένων θα πρέπει να αναδειχτεί ως κοινωνικό αγαθό κατά την
άσκηση των πολιτικών για την υγεία.
Ήδη από τα αρχαία χρόνια η διερεύνηση του όρου «καλή ζωή» ήταν ένα
πολιτικό και φιλοσοφικό ζητούμενο. Στις μέρες μας η έννοια της «ποιότητας ζωής»
τείνει να εδραιωθεί ως δείκτης για την αντικειμενική ή υποκειμενική – ανάλογα με
τον τρόπο που προσεγγίζεται – πρόσληψη των προϋποθέσεων που υποστηρίζουν την
έννοια της ευημερίας σε άτομα και κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, θα
επιχειρηθεί η διερεύνηση των προϋποθέσεων που συγκροτούν την έννοια της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων στις σύγχρονες κοινωνίες, ακολουθώντας τα
πορίσματα κοινωνικών ερευνών στοχευμένων στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα. Στη μελέτη θα εξεταστεί ο τρόπος που κάποιες σημαντικές συνιστώσες
ενσωματώνονται στο σύγχρονο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο προσλαμβάνεται η
έννοια της ποιότητας της ζωής και της ευημερίας.

***
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στις μέρες μας, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη καταγεγραμμένη ιστορία, οι
περισσότεροι άνθρωποι αναμένεται να φτάσουν και να ξεπεράσουν την έκτη δεκαετία
της ζωής τους. Κυρίως, ως αποτέλεσμα της μείωσης της παιδικής θνησιμότητας στις
χώρες με χαμηλό και μεσαίο κατά κεφαλήν εισόδημα και της μείωσης της
θνησιμότητας στις μεγάλες ηλικίες ανάμεσα στα κράτη με υψηλό κατά κεφαλήν
εισόδημα, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που παρατηρείται στις μέρες μας επιφέρει
τόσο μεγάλες αλλαγές και σημαντικές συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο,
ώστε κυριολεκτικά χαρακτηρίζονται ως «δραματικές». Ο δραματικός χαρακτήρας των
εκτεταμένων αυτών αλλαγών και συνεπειών γίνεται περισσότερο κατανοητός αν
αναλογιστεί κάποιος ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνοδεύεται από την
ταυτόχρονη μείωση των δεικτών γονιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό
αναμένεται στο μέλλον να πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πληθυσμιακή δομή
πολλών από τις σύγχρονες χώρες.1

Η έννοια της Τρίτης Ηλικίας
Σύμφωνα με την τρέχουσα αντίληψη η οποία αποτυπώνεται σε πολλά δημόσια
έγγραφα, η Τρίτη Ηλικία περιλαμβάνει όσους βρίσκονται πάνω από την ηλικία των
60 – 65 ετών (ανάλογα με τη χώρα). Εντούτοις, η συνήθης πρακτική των χονδροειδών
γενικεύσεων με κριτήριο τον ηλικιακό παράγοντα κρίνεται μάλλον ανεπιτυχής. Ως
δημογραφικό και επιδημιολογικό δεδομένο ισχύει ότι οι άνθρωποι σήμερα ζουν
περισσότερο και μάλιστα είναι πιο υγιείς. Αυτό υποδεικνύει την σχετικότητα του
κριτηρίου της ηλικίας και των συνεπαγόμενων όρων, όπως: Τρίτη Ηλικία,
ηλικιωμένοι, πρεσβύτεροι κλπ τους οποίους εδώ χρησιμοποιούμε εναλλακτικά. Το
1901 το προσδόκιμο ζωής για παράδειγμα, στην Αγγλία ήταν 40 με 50 έτη. Έτσι, με
δεδομένο ότι ο δείκτης αυτός διπλασιάστηκε στις μέρες μας, θεωρούμε κάποιον
σχετικά νέο όταν σήμερα διάγει τα 50 έτη, ενώ κάποτε ο ίδιος θα βρισκόταν πιθανόν
στη δύση του βίου του. Η Τρίτη Ηλικία δεν έχει τυπική ημερομηνία έναρξης και
περισσότερο υφίσταται ως μια υποκειμενική σύλληψη που βασίζεται στην προσωπική

1
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εικόνα για τον εαυτό, παρά ως μια τεκμηριωμένη, συνεκτική και συνεπής διάκριση.
Έτσι, πολλοί κατατάσσουν τους εαυτούς τους ως ηλικιωμένους αμέσως μόλις
ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο και γίνονται συνταξιούχοι, ενώ κάποιοι
περιγράφουν ότι στα 80 – πιθανόν – έτη τους αντιλήφθηκαν αιφνιδίως να πλησιάζει
το γήρας.
Παρά το γεγονός ότι η Τρίτη Ηλικία δεν συνιστά μια ομοιογενή πληθυσμιακή
ομάδα, εντούτοις, μέσα σ’ αυτή είναι πολύ πιθανότερο τα άτομα να υποφέρουν από
σωματική ανεπάρκεια, κατάθλιψη και πολλαπλά προβλήματα υγείας. Παράλληλα,
είναι πιθανό τα ίδια αυτά άτομα να βιώνουν διάφορες μορφές κοινωνικής
απομόνωσης, οικονομικής ένδειας και διακρίσεων που έχουν τη ρίζα τους στα
κοινωνικά στερεότυπα που σχετίζονται με την ηλικία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (WHO) επισημαίνει ότι αν και υπάρχει σήμερα ένας κοινά αποδεκτός ορισμός
της Τρίτης Ηλικίας (Old Age), εντούτοις δεν υπάρχει συμφωνία ως προς την έναρξή
της, κυρίως επειδή δεν υπάρχει αναγκαία αντιστοίχιση ανάμεσα στην ημερολογιακή
και τη βιολογική ηλικία. Τα Ηνωμένα Έθνη (UN) δεν έχουν υιοθετήσει κάποιο
σταθερό ηλικιακό κριτήριο, αλλά γενικά χρησιμοποιείται το 60ο έτος και μετά για τη
διάκριση του γηραιότερου μέρους του πληθυσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το όριο
αυτό μπορεί να κατέβει έως και τα 50 ή 55 έτη αναφορικά με διαφορετικές περιοχές,
όπως για παράδειγμα η Αφρική. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους όρια ενέχουν τον
κίνδυνο της αυθαιρεσίας εισάγοντας ταυτόχρονα προβλήματα αξιοπιστίας στη
σύγκριση ερευνητικών δεδομένων.1 Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας ο
όρος «Τρίτη Ηλικία», χωρίς να χάνει τη συνάρτησή του από το ηλικιακό κριτήριο,
κυρίως παραπέμπει επιγραμματικά στη μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που βρίσκεται
στην τελευταία μεγάλη περίοδο της ανθρώπινης ζωής, όπου αναμένεται η σταδιακή
εμφάνιση μεγαλύτερων αναγκών για βοήθεια και φροντίδα.
Οι

σύνθετες

καταστάσεις

υγείας

εγείρουν

σημαντικά

ζητήματα:

Δημογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ιδίως
στις

Δυτικές κοινωνίες, σε συνδυασμό με αντίστοιχες επιδημιολογικές μελέτες,

καταδεικνύουν από κοινού τη διαπίστωση ότι η φυσιολογική διαδικασία γήρανσης
καθώς και η συσσώρευση χρόνιων παθήσεων ανάμεσα στους πληθυσμούς επιφέρουν

1

World Health Organization, 2002
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ένα εκτεταμένο σύνολο προβλημάτων σε άτομα και κοινωνίες. Τα σύγχρονα αυτά
δεδομένα δικαιολογούν εν μέρει και τις εκτεταμένες πολιτικές, οικονομικές,
κοινωνικές και ιδιαίτερα ηθικές συνέπειες που αναδύθηκαν σταδιακά στο περιβάλλον
της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Ειδικότερα, νόσοι προερχόμενες από
εκτεταμένες και δυσοίωνες μορφές κακοήθειας και άλλες καταληκτικές παθήσεις,
διάφορες χρόνιες εκφυλιστικές, μεταβολικές ή ψυχικές παθήσεις, όπως επίσης και η
φυσιολογική διαδικασία γήρανσης των ανθρώπινων ιστών, επιφέρουν εξεζητημένες
και δραματικές μεταβολές σε παράγοντες όπως η αυξημένη εξάρτηση, η ανάγκη για
επίβλεψη και φροντίδα από τους οικείους, η συναισθηματική και διαπροσωπική
ανεπάρκεια και η γενικότερη ψυχική και κοινωνική δυσχέρεια των πασχόντων. Παρά
την μεγάλη ανομοιογένεια των παθήσεων αυτών, εμφανίζουν τελικά πολλά κοινά
στοιχεία μεταξύ τους σε σχέση με τις επώδυνες συνέπειες και τις εκτεταμένες
κοινωνικές, οικογενειακές και προσωπικές δυσχέρειες που επιφέρουν.
Ανάμεσα στο εκτεταμένο πλέγμα των παθήσεων που κατατρέχουν γενικά την
Τρίτη Ηλικία ιδιαίτερη θέση, όσον αφορά τις εκτεταμένες και δυσμενείς επιπτώσεις
που επιφέρουν, κατέχουν οι χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος. Η ιδιόμορφη φύση τους συνηγορεί ώστε να υπάρξει ειδικότερη μέριμνα
για τα οξύτατα ηθικά προβλήματα και διλήμματα που προκαλούν. Μεγαλύτερη
μάλιστα ηθική και κοινωνική επαγρύπνηση, αλλά και νομικές ρυθμίσεις που απηχούν
το πνεύμα μιας ελπιδοφόρας ανθρωπιστικής εκλέπτυνσης από την πολιτεία
απαιτούνται στις περιπτώσει εκείνες που η πορεία της νόσου συνοδεύεται από
συμπτώματα άνοιας. Ανάμεσα δε σ’ αυτές, η κυριότερη και επικρατέστερη είναι η
νόσος Alzheimer. Την πολυσχιδή βιοηθική προβληματική της νόσου αυτής θα
αποπειραθούμε να σκιαγραφήσουμε στη συγκεκριμένη ενότητα.
Πρέπει

να επισημάνουμε ότι θα ήταν

κυριολεκτικά

ανέφικτο

να

επιχειρήσουμε κάποια εξαντλητική περιγραφή όλων των επιμέρους ζητημάτων που
αφορούν το σύνολο των παθήσεων που προσβάλλουν την Τρίτη Ηλικία. Η
προσπάθειά μας έχει επίκεντρο τις καταστάσεις υγείας που πλήττουν σε σημαντικό
βαθμό την νοητική ή σωματική επάρκεια και ικανότητα των ηλικιωμένων προσώπων.
Ειδική αναφορά γίνεται για την περίπτωση της νόσου Alzheimer, γιατί πιστεύουμε
ότι οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης πάθησης εγείρουν αυτοτελώς μεγάλο μέρος από
τα γενικότερα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την επίδραση των νόσων στην
ειδική κατάσταση της Τρίτης Ηλικίας. Η συγκεκριμένη δηλαδή διερεύνηση έχει
υποδειγματικό χαρακτήρα και εστιάζεται για λόγους μεθοδολογικής οικονομίας στο
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ερευνητικό αντικείμενο/υπόδειγμα της νόσου Alzheimer.1

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ
Ορισμός της Υγείας
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσδιορίζει την υγεία ως μια κατάσταση
«πλήρους σωματικής, διανοητικής και κοινωνικής ευημερίας (well-being) και όχι
απλώς ως απουσία ασθένειας».2
Η έννοια της «Γήρανσης»
Οι αλλαγές οι οποίες είτε συνιστούν οι ίδιες τη διαδικασία της γήρανσης, είτε την
επηρεάζουν είναι πολλές και περίπλοκες. Στο βιολογικό επίπεδο παρατηρείται μια
βαθμιαία συγκέντρωση μιας μεγάλης ποικιλίας από κυτταρικές και μοριακές βλάβες.
Με την πάροδο του χρόνου οι βλάβες αυτές οδηγούν στη μείωση των φυσιολογικών
αποθεμάτων, στη γενικότερη μείωση των ικανοτήτων του ατόμου και την αύξηση του
κινδύνου για μια σειρά από παθήσεις. Καταληκτικά, τα παραπάνω οδηγούν στο
θάνατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφενός οι μηχανισμοί της γήρανσης δεν
συμβαίνουν πάντα με συνεπή τρόπο, αλλά μάλλον με τυχαίο και αφετέρου
επηρεάζονται από παράγοντες όπως το περιβάλλον και η ατομική συμπεριφορά. Για
τους λόγους αυτούς οι αλλαγές δεν παρουσιάζουν συνέπεια, δηλαδή δε συμβαίνουν
με γραμμικό τρόπο και μόνο χαλαρή σχέση παρουσιάζουν σε σχέση με τη
χρονολογική ηλικία. Πολλοί άνθρωποι στην ηλικία των 70 ετών απολαμβάνουν
αξιοσημείωτη σωματική και πνευματική λειτουργικότητα τη στιγμή που κάποιοι
άλλοι συνομήλικοί τους βρίσκονται δέσμιοι της πολλαπλής εξάρτησης και αδυναμίας.
Παράλληλα με τις απώλειες που συμβαίνουν στο βιολογικό επίπεδο η Τρίτη
Ηλικία συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών μεταβολών. Παρά το ότι
πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι το αποτέλεσμα των αναπόφευκτων προσαρμογών
που πρέπει να γίνουν ώστε να διευθετηθεί αποτελεσματικότερα η γενικότερη
απώλεια, εντούτοις, άλλες αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ψυχολογική ανάπτυξη που
συμβαίνει στην Τρίτη Ηλικία και συνδέεται με τη δημιουργική ανάπτυξη νέων ρόλων
και καινούργιας οπτικής, όπως και με την ένταξη σε νέα συσχετιζόμενα κοινωνικά

1

Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατόν να εστιάσουμε την έρευνά μας στην διερεύνηση των βιοηθικών
ζητημάτων των ογκολογικών περιστατικών, ιδιαίτερα στο τελευταίο στάδιο, τα οποία εγείρουν επίσης
αυξημένης έντασης ηθικά ζητήματα, ενώ επιπροσθέτως εμπίπτουν και στο πεδίο των ζητημάτων της
Τρίτης Ηλικίας.
2
World Health Organization / http://www.who.int/about/mission/en/
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πλαίσια. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι πολλές από αυτές τις ψυχολογικές αλλαγές
εξηγούν την ενισχυμένη υποκειμενική αίσθηση της ευημερίας (well-being) που συχνά
παρατηρείται στην περίοδο της Τρίτης Ηλικίας κάτω από ποικίλα πλαίσια και
καταστάσεις.1
ΥΓΙΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ
Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά με ακαδημαϊκή χρήση ή ακόμα και στο περιβάλλον
της πολιτικής οργάνωσης δηλώνοντας την κατάσταση της υγείας που είναι ελεύθερη
από παθήσεις. Όμως, η διάκριση αυτή είναι προβληματική όσον αφορά τις
μεγαλύτερες ηλικίες στις οποίες συνυπάρχουν συχνά πολλές νόσοι, χωρίς εντούτοις
να δημιουργούνται σοβαροί αντίκτυποι στην ζωή του ατόμου. Ιδιαιτέρως βέβαια όταν
οι νόσοι αυτοί ελέγχονται ικανοποιητικά επιτρέποντας στο άτομο να ζει σε καλή
λειτουργική κατάσταση. Για το λόγο αυτό, ακολουθούμε το ολιστικό πλαίσιο που
προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την οργάνωση των στρατηγικών
δημόσιας υγείας αναφορικά με την Τρίτη Ηλικία (Υγιής Γήρανση / Healthy Ageing).
Το πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης προσδιορίζεται από δύο κυρίως άξονες και
στοχεύει περισσότερο στη λειτουργική προοπτική των ατόμων σε όλη τη διάρκεια της
ανθρώπινης ζωής. Μέσα από αυτό το πρίσμα η Υγιής Γήρανση ορίζεται ως: «η
διαδικασία ανάπτυξης και διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας η οποία καθιστά
δυνατή την ευημερία (well-being) στην μεγαλύτερη ηλικία».[2][3]
Ο παραπάνω ορισμός επιφέρει κάποιες συνέπειες στην οργάνωση και την
προαγωγή της υγιούς γήρανσης ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημόσια σφαίρα. Η
σύλληψη και οργάνωση των εναλλακτικών στρατηγικών είναι δυνατόν να αποκτήσει
πάρα πολλές όψεις οι οποίες συνολικά είναι ανάγκη να καθοδηγούνται από την
επίτευξη ενός κυρίως στόχου: την καλλιέργεια της λειτουργικής ικανότητας.
Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) με την

κατάλληλη

υποστήριξη για την οικοδόμηση και διατήρηση της φυσικής / εγγενούς ικανότητας και

1

World Health Organization, 2015, σελ 25
Η έννοια της ευημερίας προσδιορίζεται στην έκθεση με μια ευρύτερη διάσταση και περιλαμβάνει
τομείς όπως η ευτυχία (happiness), η ικανοποίηση (satisfaction) και η εκπλήρωση (fulfillment) / World
Health Organization, 2015, σελ 28
3
Παρεμφερής είναι η έννοια της «επιτυχούς γήρανσης» (successful ageing) στην οποία περιγράφονται
τρείς κυρίως προϋποθέσεις: α) αποφυγή της ασθένειας, β) διατήρηση υψηλής σωματικής και
γνωσιακής λειτουργικότητας και γ) διατήρηση της δέσμευσης στην ίδια τη ζωή (Yuchi Young et al /
2009)
2
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β) καθιστώντας αυτούς που έχουν ελαττωμένη λειτουργικότητα να κάνουν πράγματα
που είναι σημαντικά για αυτούς.1

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Δημογραφικές και επιδημιολογικές μεταβολές
Η γήρανση του πληθυσμού
Ένας λόγος για τον οποίο η γήρανση του πληθυσμού αναδεικνύεται σαν ένα
σημαντικό θέμα σήμερα φαίνεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των ανθρώπων πάνω
από τα 60 έτη αυξάνεται τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και σε αναλογία με τον
υπόλοιπο πληθυσμό. Σήμερα, υπάρχει μόνο ένα κράτος, συγκεκριμένα η Ιαπωνία, στο
οποίο η αναλογία των ηλικιωμένων υπερβαίνει το 30% του γενικού πληθυσμού.
Μέχρι τα μέσα του αιώνα, εντούτοις, προβλέπεται ότι αρκετά κράτη παγκοσμίως θα
έχουν όμοια αναλογία ηλικιωμένων.
Η αιτία της γήρανσης των πληθυσμών
Υπάρχουν δυο ουσιαστικοί λόγοι που εξηγούν τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού
που συμβαίνει στις μέρες μας:
α) Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Κατά μέσο όρο οι άνθρωποι στις μέρες
μας ζουν περισσότερο. Έτσι, μικρό μέρος από αυτή την παγκόσμια αύξηση εξηγείται
από τη βελτιωμένη επιβίωση των ανθρώπων στις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ το
μεγαλύτερο εξηγείται από την επιβίωση των μικρότερων ηλικιών. Συνολικά, η
αύξηση αυτή συναρτάται άμεσα με την χωρίς προηγούμενο κοινωνικο-οικονομική
ανάπτυξη που συνέβη παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια.
β) Η μείωση των δεικτών γονιμότητας. Πριν από την εκρηκτική οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη που συνέβη την τελευταία σύγχρονη περίοδο που διανύουμε
ο δείκτης γονιμότητας σε πολλά μέρη του κόσμου κυμαινόταν από 5 έως 7 παιδιά για
κάθε γυναίκα. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν θα προλάβαιναν όμως την περίοδο της
ενηλικίωσης. Η μείωση του δείκτη εν μέρει οφείλεται στη γνώση που έχουν πλέον οι
γονείς ότι τα παιδιά τους έχουν αυξημένες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι και πέρα από
την ενηλικίωση. Τα αποτελέσματα όμως είναι ότι η μείωση στις μέρες μας έχει πέσει
κάτω από το επίπεδο της διατήρησης του πληθυσμού στο τρέχον μέγεθος.2
1

Φυσική ή εγγενής ικανότητα (intrinsic capacity): η σύνθεση των σωματικών και διανοητικών
ικανοτήτων που ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει ( World Health Organization, 2015, σελ 229)
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(Από: World Health Organization, 2015, σελ 44)
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η βαθμιαία εκφύλιση των βιολογικών ιστών και η συνακόλουθη έκπτωση των
λειτουργικών και φυσικών ικανοτήτων παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές
μεταβολές που τείνουν να συμβαίνουν σε κάποιο βαθμό σε όλους τους ανθρώπους
κατά τη γήρανση.
Μυοσκελετική λειτουργία: Πολλοί από τους δείκτες της εύρυθμης λειτουργίας
του μυοσκελετικού συστήματος έχουν την κορύφωσή τους στην πρώιμη ενήλικη ζωή.
Σταδιακά οι περισσότεροι αρχίζουν να φθίνουν με την πάροδο του χρόνου. Μια από
τις αναμενόμενες αποκλίσεις είναι η μείωση της μυϊκής μάζας και η συνακόλουθη
μείωση της δύναμης η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του
στηρικτικού συστήματος στον άνθρωπο. Ανάλογη μείωση παρουσιάζεται στην
πυκνότητα των οστών ιδιαίτερα στις γυναίκες μετά την ηλικία της εμμηνόπαυσης. Η
κατάσταση αυτή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων τα οποία συνήθως
επιφέρουν μόνιμη ή περιστασιακή σωματική δυσχέρεια ή ανικανότητα, μείωση της
ποιότητας ζωής και αυξημένη νοσηρότητα. Μια άλλη σημαντική συνέπεια της
επίδρασης του χρόνου στο ανθρώπινο σώμα έχει να κάνει με τις μεταβολές και
αλλοιώσεις που επέρχονται στις ιστικές και μηχανικές ιδιότητες των αρθρώσεων. Οι
μεταβολές αυτές συχνά οδηγούν στη σταδιακή εκφύλιση των ιστών και των
αρθρώσεων οι οποίες κάποιες φορές γίνονται επώδυνες χάνοντας μέρος από τη
λειτουργικότητά τους. Επιπρόσθετοι επιβαρυντικού παράγοντες θεωρούνται η μείωση
του μυϊκού συντονισμού, όπως και της ιδιοδεκτικότητας. Οι αποκλίσεις συνδέονται
με την αύξηση της ηλικίας και συμβάλλουν με την επενέργειά τους στη γενικότερη
δυσχέρεια των ηλικιωμένων.1
Λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων: Μια σειρά από εκφυλιστικού τύπου
αλλοιώσεις εμπλέκονται επίσης στη σταδιακή απώλεια βασικών αισθητηριακών
λειτουργιών, όπως είναι η όραση και η ακοή. Ειδικότερα, η εκφύλιση του ακουστικού
κοχλία και η έκθεση σε μια σειρά από περιβαλλοντικούς, όπως είναι για παράδειγμα
τα αυξημένα επίπεδα θορύβου, ή γενετικούς παράγοντες συντείνουν στη μείωση της

1

World Health Organization, 2015, σελ 54
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ικανότητας ακοής στις μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, μια σειρά από σύνθετες
λειτουργικές και εκφυλιστικές μεταβολές, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται
κυρίως η θολότητα στον κρυσταλλοειδή φακού (καταρράκτης), η απώλεια της
ικανότητα εγγύτερης εστίασης (πρεσβυωπία) και η εκφύλιση της ωχρά κηλίδας
συνεπάγονται απώλειες στην οπτική ικανότητα και στην ταχύτητα μετακίνησης στο
χώρο άλλοτε άλλου βαθμού.
Οι εκφυλιστικές μεταβολές των βασικών αισθήσεων συνδράμουν στη
γενικότερη αναστάτωση της καθημερινής ζωής και ταυτόχρονα είναι ικανές να
πλήξουν την προσωπική αυτονομία των ηλικιωμένων ατόμων. Η ακουστική απώλεια
ειδικότερα είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τη ζωτική και αναγκαία δυνατότητα
που έχουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους, οδηγώντας κάποιες φορές στην
κοινωνική απομόνωση. Μια σειρά παράπλευρες και δευτερογενείς συνέπειες
εμφανίζονται κάποτε, ανάμεσα στις οποίες είναι τα συνοδά συμπτώματα του άγχους,
της κατάθλιψης ή ακόμα

και της γνωσιακής απώλειας. Οι οπτικές βλάβες,

αντιστοίχως, είναι ικανές να ορθώσουν επικοινωνιακά εμπόδια με το ευρύτερο
φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον με διάφορους τρόπους. Περιορίζοντας την ικανότητα
κίνησης στο χώρο και αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων δυσχεραίνουν σοβαρά τη
διαπροσωπική διαδραστική επικοινωνία και εισάγουν φραγμούς στην πρόσβαση των
επωφελών και χρήσιμων πληροφοριών για μια καλή ποιότητα ζωής. Παρά το ότι οι
ηλικιωμένοι φαίνεται ότι επινοούν πολύ ευρηματικούς και ευφάνταστους τρόπους
ώστε να εξισορροπούν την απώλεια της φυσικής οπτικής ικανότητας, εντούτοις, είτε
αυτή η αντιστάθμιση δεν είναι πάντοτε επιτυχής ή εκλείπει παντελώς. Έτσι, το
αίσθημα της απομόνωσης που βιώνουν είναι δυνατόν να πυροδοτήσει καταθλιπτικές
εκδηλώσεις ποικίλης βαρύτητας.1
Γνωσιακές λειτουργίες: Οι γνωσιακές λειτουργίες παρουσιάζουν γενικά
μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στα άτομα, ενώ υπάρχει συσχέτισή τους με τα
χρόνια εκπαίδευσης. Πολλές από αυτές τις λειτουργίες αρχίζουν να κάμπτονται σε
σχετικά νέα ηλικία και με διάφορους ρυθμούς ανάλογα με το είδους της λειτουργίας.
Μια συχνή αιτία για παράπονα ανάμεσα στους ηλικιωμένους έχει την προέλευσή της
στη μείωση της μνημονικής ικανότητας και τις συνακόλουθες συνέπειες στην
καθημερινή ζωή. Συχνή είναι επίσης και η ελάττωση στην ταχύτητα με την οποία
γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών που προσλαμβάνονται. Παρά το ότι όμως

1
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συχνά καταγράφεται κάμψη στην ικανότητα επεξεργασίας για σύνθετα προβλήματα
τα οποία απαιτούν διαίρεση ή μεταβίβαση της προσοχής, εντούτοις δεν μειώνεται η
ικανότητα να διατηρούν τη συγκέντρωση ή να αποφεύγουν τον περισπασμό της
προσοχής.1 Κατά τον ίδιο τρόπο, παρά το ότι η γήρανση σχετίζεται άμεσα με την
ελάττωση της ικανότητας για εκμάθηση και τελειοποίηση διάφορων δεξιοτήτων οι
οποίες εμπλέκουν ενεργητικό χειρισμό, συνδυασμό και αναδιάταξη ποικίλων
μνημονικών αντικειμένων, εντούτοις δεν υπάρχει σύνδεση με τη μνήμη που αφορά
πληροφορίες για γεγονότα, τη γνώση των λέξεων και των εννοιών, τη μνήμη του
προσωπικού παρελθόντος χρόνου, όπως και τη μνήμη που αφορά κάποιες παγιωμένες
διαδικασίες μάθησης (πχ η ικανότητα οδήγησης ποδηλάτου). Σε γενικές γραμμές θα
λέγαμε ότι δεν επηρεάζονται όλες οι γνωσιακές λειτουργίες με τον ίδιο τρόπο στη
συνάρτησή τους με την ηλικία, ενώ κάποια χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη
γλώσσα, όπως και το λεξιλόγια παραμένουν σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ζωής.2
Οι αποκλίσεις των γνωσιακών ικανοτήτων στην Τρίτη Ηλικία εμπεριέχουν
παράλληλα και άλλες συνιστώσες ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, ο τρόπος ζωής, η παρουσία χρονίων παθήσεων καθώς
και η χρήση κάποιων φαρμάκων. Οι συνιστώσες αυτές αν ερμηνευτούν καταλλήλως
είναι δυνατόν να καθοδηγήσουν τις πολιτικές για τη δημόσια υγεία, ώστε να ληφθούν
μέτρα και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις προς όφελος της
υγείας της Τρίτης Ηλικίας. Να ληφθεί επίσης ως σημαντικό επιστημονικό δεδομένο
ότι η γνωσιακή απώλεια η οποία ιδιαίτερα συσχετίζεται με τις φυσιολογικές και
συνήθεις διαδικασίες ελάττωσης των νοητικών λειτουργιών που επέρχονται με την
έλευση του γήρατος είναι εφικτό εν μέρει να αντισταθμιστεί από την πρακτική
ικανότητα που κατακτάται σταδιακά από την εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Ταυτόχρονα, η απώλεια αυτή είναι δυνατόν να μετριαστεί σημαντικά από τη
συστηματική νοητική εξάσκηση, την εκπαίδευση, όπως και τη σωματική
δραστηριότητα. Με τρόπο εμφατικό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πολλαπλές και
ετερογενείς μεταβολές στη γνωσιακή λειτουργία οι οποίες παρατηρούνται στου υγιείς
ηλικιωμένους είναι εντελώς διακριτές από τις μεταβολές που επέρχονται με την
άνοια.3 Μια σειρά από περαιτέρω μεταβολές συνοδεύουν συνήθως την ηλικιακή
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αύξηση στον άνθρωπο. Ανάμεσά τους περιγράφονται στη βιβλιογραφία οι μεταβολές
στη σεξουαλική, την ανοσοποιητική και τη λειτουργία του δέρματος.
ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η αύξηση της ηλικίας συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση του κινδύνου (risk) για
την παρουσία πολλών διαταραχών της υγείας. Το κύριο ενδιαφέρον μας
επικεντρώνεται στο βαθμό που οι παθήσεις αυτές προσβάλλουν τη φυσική ικανότητα
του ατόμου (σωματική και διανοητική) πυροδοτώντας στη συνέχεια μια σειρά από
ζητήματα βιοηθικού, νομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου. Παρουσιάζουμε
παρακάτω τις πιο σημαντικές καταστάσεις υγεία που δυσχεραίνουν τις συνθήκες ζωής
όσων βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Εκ προοιμίου, επισημαίνουμε ότι αν και η
Τρίτη Ηλικία συνδυάζεται με αυξημένη νοσηρότητα, εντούτοις θα ήταν λάθος να
υποθέσουμε ότι η παρουσία μιας νόσου σε ένα άτομο ηλικιωμένο συνεπάγεται ότι
εκείνος/-η δεν είναι πλέον υγιής. Πολλοί ηλικιωμένοι διατηρούν καλά επίπεδα
λειτουργικής ικανότητας και υψηλά επίπεδα ευημερίας παρά την παρουσία μιας ή
περισσοτέρων νόσων.1
Πολλαπλή νοσηρότητα (συννοσηρότητα)
Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν ηλικιακά είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσουν
καταστάσεις πολλαπλής νοσηρότητας (συννοσηρότητας), την ταυτόχρονη δηλαδή
παρουσία πολλαπλών χρονίων καταστάσεων την ίδια χρονική στιγμή. Η αρνητική
συνέργεια των επιμέρους παθήσεων αυξάνει πολλαπλώς στο τελικό αποτέλεσμα τις
επιπτώσεις στη λειτουργικότητα, την ποιότητα ζωής και τον κίνδυνο θνησιμότητας
του πάσχοντος ατόμου. Κατά κανόνα δε, η συννοσηρότητα αφορά την Τρίτη Ηλικία,
αφού πάνω από το 50% θα εκδηλώσουν πολλαπλή νοσηρότητα η οποία θα κορυφωθεί
στην πολύ μεγάλη ηλικία. Παράλληλα, συνοδεύεται από μεγάλη χρήση των
υπηρεσιών υγείας και μεγαλύτερα κόστη.2
Η Τρίτη Ηλικία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κάποιων σύνθετων ή
περίπλοκων καταστάσεων οι οποίες τείνουν να συμβαίνουν στα ύστερα στάδια της
ζωής. Επειδή δεν ανήκουν σε κάποιες διακριτές κατηγορίες παθήσεων γι' αυτό είναι
περισσότερο γνωστές ως γηριατρικά σύνδρομα. Συνήθως είναι το αποτέλεσμα
επενέργειας πολλαπλών υποκειμενικών παραγόντων ή πολλαπλών οργανικών
συστημάτων με αποτέλεσμα τα παρόντα συμπτώματα να μην παραπέμπουν ευθέως
1
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στην υφιστάμενη παθολογία που τα προκαλεί. Για παράδειγμα, περιπτώσεις όπως η
οξεία αγχωτική κατάσταση ή η οξεία νοητική μείωση στους ηλικιωμένους είναι
πιθανόν να προκαλούνται κάθε μια ξεχωριστά από μια σειρά πολύ ετερογενών
αιτιολογιών, όπως είναι ανάμεσα σε άλλες κάποια μόλυνση ή η διαταραχή
ηλεκτρολυτών. Τα κυριότερα σύνδρομα είναι:
H εξασθένιση (frailty)
Ο ακριβής ορισμός της αδυναμίας ή εξασθένισης είναι αμφισβητήσιμος, συσχετίζεται
εντούτοις με την σταδιακή κάμψη των φυσιολογικών συστημάτων η οποία
συνεπάγεται περαιτέρω τη μείωση των αποθεμάτων της εγγενούς ικανότητας
(intrinsic capacity). Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από τον ευάλωτο χαρακτήρα
του οργανισμού απέναντι σε παράγοντες που είναι δυνατόν να τον θέσουν σε
δοκιμασία. Η αδυναμία, η εξάρτηση από τη φροντίδα και η συννοσηρότητα είναι
διακριτές καταστάσεις, αλλά σχετίζονται στενά.

Από έρευνες προκύπτει ότι η

αδυναμία των ηλικιωμένων είναι περισσότερο επικρατούσα ανάμεσα στις χώρες με
χαμηλό και μεσαίο κατά κεφαλήν εισόδημα, είναι πιο κοινή ανάμεσα στο γυναικείο
πληθυσμό, όπως και ανάμεσα στους ανθρώπους με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό status. Από τις παρεμβάσεις που φαίνεται να επιδρούν θετικά είναι η
αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, ιδίως στις πιο οξείες καταστάσεις, ενώ για τις
παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της διατροφής δεν υπάρχουν προς το
παρόν αρκετά τεκμήρια.1
Ακράτεια ούρων
Η ακούσια απώλεια ούρων είναι πολύ συχνά ένα παραμελημένο πρόβλημα στους
ηλικιωμένους και η ύπαρξή του είναι ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει η ανάγκη για
παροχή φροντίδας προς το άτομο. Η απώλεια ούρων είναι από τα πιο συνήθη
προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας με την επικράτηση της να αυξάνεται με την αύξηση
της ηλικίας, ενώ είναι πολύ περισσότερο αυξημένη ανάμεσα στις γυναίκες παρά
στους άνδρες. Οι επιπτώσεις του προβλήματος είναι σημαντικές και επιβαρύνουν την
ποιότητα ζωής τόσο των πασχόντων, όσο και των φροντιστών τους, ενώ παράλληλα
το πρόβλημα αυτό συσχετίζεται με ην κατάθλιψη, την αυξημένη ανάγκη για παροχή
φροντίδας, όπως και με την αύξηση της ψυχικής και σωματικής επιβάρυνσης των
φροντιστών.2
Πτώσεις
1
2
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Οι πτώσεις αποτελούν μεγάλο πρόβλημα υγείας ανάμεσα στους ηλικιωμένους, αφού
από έρευνες προκύπτει ότι ο κίνδυνος αυξάνει παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας.
Έτσι, το 50% των ατόμων 85 ετών και άνω που ζουν στην κοινότητα θα υποστεί τις
συνέπειες της πτώσης μια φορά το χρόνο, ενώ τα ποσοστά πτώσεων στις μονάδες
μακροχρόνιας φροντίδας είναι ακόμα μεγαλύτερα. Οι συνέπειες των πτώσεων είναι
συχνά βαρύτατες και περιλαμβάνουν μικρότερα ή πιο εκτεταμένα κατάγματα,
ανοικτά τραύματα, εκχυμώσεις κλπ Κάποιο ποσοστό των τραυματισμών αυτών
συσχετίζεται με το θάνατο των ασθενών.
Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των πτώσεων
στην Τρίτη Ηλικία αποτελεί η συνείδηση ότι πολλές από αυτές τις πτώσεις μπορούν
να προληφθούν αν διευθετηθούν κατάλληλα μια σειρά από παράγοντες κινδύνου. Το
ζήτημα είναι περίπλοκο και οπωσδήποτε εμπλέκει άμεσα και τον τομέα φροντίδας
των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάγκη να ρυθμιστούν καταλλήλως
μια σειρά από ατομικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Έτσι,
ανάμεσα σε άλλα πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι της υγείας που μπορεί να
οδηγήσουν σε ασταθή ισορροπία (πχ αρτηριακή πίεση, ίλιγγοι οποιασδήποτε
αιτιολογίας κλπ), η κατανάλωση αλκοόλ, η αυξημένη σωματική μάζα κλπ Επίσης
παρεμβάσεις όπως η βελτίωση του ψυχολογικού παράγοντα (πχ αντιμετώπιση της
κατάθλιψης), η βελτίωση των χώρων που ζει ο ηλικιωμένος (πχ με τη βελτίωση του
φωτισμού ή η διόρθωση των δομικών στοιχείων που έχουν υποστεί βλάβες και
φθορά) ή ακόμα η ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα σωματικής και διανοητικής
εκπαίδευσης/ενδυνάμωσης είναι στην εποχή μας στοιχειώδη μέτρα τα οποία ωστόσο
μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αποτροπή της μεγάλης πλειοψηφίας
των πτώσεων στους ηλικιωμένους. 1
ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Κατάθλιψη και άγχος: Οι συναισθηματικές διαταραχές τείνουν να επανεμφανίζονται
στα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού και στην Τρίτη Ηλικία συσχετίζονται με τη
σωρευτική επίδραση των δυσάρεστων καταστάσεων στη διάρκεια της ζωής. Η
συμπτωματολογία της κατάθλιψης επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής και έχει
ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι περισσότερο ευάλωτα είναι τα άτομα που ζουν σε
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μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας. Αναφορικά με τις διαταραχές άγχους, προκύπτει
από σχετικές έρευνες ότι οι ηλικιωμένοι έχουν ελαφρώς μικρότερη συχνότητα σε
σχέση με τους νεότερους ενήλικες, εντούτοις όμως οι διαταραχές αυτές
αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή αιτία ανικανότητας για αυτή την ομάδα. Οι διαταραχές
του άγχους και η κατάθλιψη φαίνεται ότι συχνά συνυπάρχουν στους ηλικιωμένους και
παρά το ότι είναι πολύ συχνές ανάμεσα στα μέλη της πληθυσμιακής ομάδας,
εντούτοις ως συναισθηματικές διαταραχές ελέγχονται συχνά πολύ αποτελεσματικά με
προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και αγωγή με
εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης.1
Άνοια: Η άνοια ορίζεται ως μια «επίκτητη, μόνιμη μείωση των διανοητικών
λειτουργιών η οποία παρακωλύει την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων,
χωρίς να επηρεάζει το αισθητηριακό τμήμα του εγκεφάλου. Επιπλέον, δεν προέρχεται
από υποκείμενη ψυχιατρική νόσο». Κατά την έννοια αυτή πριν την οριστική
διάγνωση για την άνοια πρέπει πρώτα να αποκλειστούν ορισμένες σημαντικές
κατηγορίες ασθενειών.2
Η

γνωστική/γνωσιακή

λειτουργικότητα/λειτουργία/cognitive

function

αναφέρεται στην εξαιρετικά σύνθετη εκείνη διαδικασία που απαιτείται για την
πράξη/δράση με βάση τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει και στη συνέχεια αναλύει
το υποκείμενο από το περιβάλλον. Κάποιος βαθμός απώλειας της παραπάνω
ικανότητας είναι μάλλον αναμενόμενο να υπάρξει συναρτήσει της ηλικιακής
αύξησης, καθιστώντας έτσι τη διάκριση ανάμεσα στη “φυσιολογική” και
“παθολογική’’ γνωσιακή λειτουργικότητα στα ηλικιωμένα άτομα, μια διαδικασία
σύνθετη και μάλλον ατελή.3 Ωστόσο, η άνοια παρακωλύει με τρόπο δραματικότερο
την καθημερινή λειτουργικότητα των ασθενών
Η σύγχρονη αντίληψη για την άνοια θέτει ποικίλα διαγνωστικά κριτήρια για
τον προσδιορισμό της. Για παράδειγμα, μια προσέγγιση αναζητεί την απώλεια μνήμης
και ενός ακόμα πρόσθετου γνωσιακού πεδίου (πχ γλωσσική ικανότητα, εκτελεστική
λειτουργία κλπ), τα οποία να προκαλούν την επιδείνωση της κοινωνικής ή
επαγγελματικής λειτουργικότητας. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ετερογένειας της
άνοιας αναγνωρίζεται ότι δε θα εκδηλώσουν όλοι οι ασθενείς αρχικά μνημονικά
ελλείμματα. Γι’ αυτό, τα κριτήρια που θέτει για παράδειγμα το Εθνικό Ινστιτούτο
1
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Γήρανσης-Αλτσχάιμερ στις ΗΠΑ, απαιτεί ελλείμματα σε τουλάχιστον δύο πεδία (πχ
μνήμη, κρίση/επίλυση προβλήματος, οπτικο-χωρική ικανότητα ή συμπεριφορική
επάρκεια), αλλά η μνημονική ελάττωση δεν είναι απαραίτητη.1 Άλλα χαρακτηριστικά
της νόσου τα οποία παραπέμπουν περισσότερο σε ψυχολογικές ή συμπεριφορικές
παραμέτρους μπορεί να είναι η κατάθλιψη, το άγχος, οι παραισθήσεις, οι
ψευδαισθήσεις, η προκλητική συμπεριφορά2 ή η έλλειψη σκοπού κατά τη
δραστηριότητα.3
Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα κατατάσσουν την άνοια σαν μια από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις του καιρού μας στον τομές της υγείας. Περισσότερο από
47 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκδήλωσαν συμπτώματα το 2015, ενώ μέχρι
το 2030 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 75 εκατομμύρια. Η τάση είναι ότι μέχρι το 2050
ο αριθμός θα έχει τριπλασιαστεί, ενώ δυσθεώρητη προβλέπεται να είναι και η αύξηση
των δαπανών η οποία για τις ανάγκες φροντίδας της άνοιας μόνο θα φτάσει το
υπερμέγεθες ποσό του 10% των συνολικών δαπανών για την υγεία.4Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας σε αναφορά του σχετική με το γήρας αναφέρει με πολύ
χαρακτηριστικό τρόπο: «οι προσωπικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της
άνοιας είναι τεράστιες».5 Τα οικονομικά κόστη από τις αυξημένες ανάγκες για τη
μακροχρόνια φροντίδα επηρεάζουν όχι μόνο τα άτομα και τις οικογένειές τους, αλλά
διογκώνονται σε τέτοιο σημεία ώστε δοκιμάζουν τις αντοχές κοινωνιών και κρατών
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ζήτημα μελλοντικά είναι δυνατόν να λάβει μεγάλες
διαστάσεις και εκτός των άλλων αναμένεται να πυροδοτήσει έντονα φαινόμενα
ανισοτήτων τόσο ανάμεσα στους πληθυσμούς, όσο και μεταξύ των κρατών. Ο
οργανισμός συμπεραίνει ότι για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές προκλήσεις που
επιβάλλουν οι συνέπειες της άνοιας στους πληθυσμούς χρειάζεται μια συνολική
προσπάθεια από όλα τα κράτη του πλανήτη: «κανένα κράτος ή οργανισμός δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς τη συμμετοχή των υπολοίπων».6 Από το
σύνολο των κλινικών νόσων που ενοχοποιούνται για την εκδήλωση των
συμπτωμάτων της άνοιας η πιο συχνή αιτία είναι η νόσος Alzheimer σε ποσοστό 5080%. Για την συγκεκριμένη νόσο παραθέτουμε μερικά επιπρόσθετα στοιχεία
ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER
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Η νόσος Alzheimer ενοχοποιείται ως η πιο συχνή αιτία για την προοδευτική
εκδήλωση άνοιας με ποσοστό πάνω από 60%. Είναι μια προοδευτική εκφυλιστική
διαταραχή του ΚΝΣ η οποία είναι αποτέλεσμα γενικευμένης (προϊούσας φλοιϊκής
ή/και υποφλοιώδους) ατροφίας του εγκεφαλικού παρεγχύματος, εκφύλισης των
κυττάρων και μείωσης των συνάψεων και των νευροδιαβιβαστών.1 Επιπλέον,
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παθολογικών ευρημάτων, όπως των αμυλοειδικών
πλακών, νευροϊνιδιακών σωρών/θυσάνων (neurofibrillary tangles), καθώς και
νευρωνικής απώλειας.2 Στην κλινική εκδήλωση των συμπτωμάτων παρατηρούνται
έντονες και βαθμιαία επιδεινούμενες διαταραχές της μνήμης, της αφαιρετικής
σκέψης, της αντίληψης και του προσανατολισμού, όπως και σταδιακή σοβαρή
δυσχέρεια στην καθημερινή δραστηριότητα. Η επιβίωση των ασθενών μετά την
πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων κυμαίνεται συνήθως από 8 έως 10 έτη. 3 Τα
παραπάνω κλινικά ευρήματα και εκδηλώσεις συνδέονται με συμπτώματα άνοιας στα
οποία κάναμε ήδη σύντομη αναφορά.
Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο
επιπολασμός (prevalence) της νόσου το 2001 ήταν 24,3 εκατ. με 4,6 εκατ. νέες
περιπτώσεις κάθε χρόνο. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανθρώπων που
ζουν με άνοια διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια φτάνοντας τα 42,3 εκατ. το 2020 και τα
81,1 εκατ. το 2040. Η πλειοψηφία των περιστατικών αφορούν τις αναπτυγμένες
χώρες.4 Η επίπτωση (incidence) της ΝΑ αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία με
περίπου διπλασιασμό της επίπτωσης κάθε 5-6 χρόνια μετά την ηλικία των 65, κάτι το
οποίο συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο και δε διαφοροποιείται από το φύλο.5 Σε
γενικές γραμμές, ο επιπολασμός της άνοιας η οποία κυρίως προκαλείται από την νόσο
Alzheimer αναμένεται να τριπλασιαστεί παγκοσμίως τα επόμενα 40 χρόνια, τη στιγμή
που δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη στρατηγική πρόληψης ή έστω αναστολής
της εξέλιξης της πορείας της.
Νοητικές μεταβολές στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής είναι γενικά δεδομένο
ότι υπάρχουν, χωρίς όμως να αντιστοιχούν κατά τρόπο προβλέψιμο στις βιολογικές
μεταβολές του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Επιπλέον, η διάκριση
μεταξύ των “φυσιολογικών” και “παθολογικών” μεταβολών είναι στην ουσία χωρίς
1

Douglas, σελ. 220, 221
Barnes et al, σελ. 564
3
Douglas σελ. 225
4
Barnes et al, σελ. 569
5
ibid, σελ. 570
2
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ιδιαίτερο νόημα, αφού αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων είναι
σίγουρο ότι υφίστανται.1 Τέλος, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για ύπαρξη διαφορών
όσων αφορά τη μνημονική ελάττωση στους επιμέρους τύπους μνήμης (βραχύχρονη,
μακρόχρονη, επεισοδιακή, προοπτική κλπ) κατά τη διαδικασία της φυσιολογικής
γήρανσης. Οι διαφορές όμως αυτές στη φυσιολογική γήρανση δεν οδηγούν στην
κατάρρευση της καθημερινής μνημονικής λειτουργικότητας των ατόμων.2 Πρόθεση
μας εδώ είναι να επισημάνουμε την εξαιρετικά οδυνηρή ιδιαιτερότητα της νόσου
Alzheimer να επιφέρει δραματικές απώλειες στο νοητικό πεδίο και στην έλλογη
ικανότητα, γεγονός το οποίο αποτελεί την αφετηρία των κύριων βιο-ηθικών
ζητημάτων γύρω από την νόσο γενικότερα και το τέλος της ζωής ειδικότερα
Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (NORMALAGING) ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Στο τρέχων κεφάλαιο πρόθεσή μας είναι να σκιαγραφήσουμε τα κυριότερα στοιχεία
που συνοδεύουν τη φυσιολογική διαδικασία αλλοίωσης του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος η οποία συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, ώστε να γίνει σαφές ότι οι
μεταβολές αυτές μπορεί μεν να έχουν σημαντική επίδραση στη σωματική ή
διανοητική επάρκεια του ηλικιωμένου, χωρίς ωστόσο οι αλλοιώσεις αυτές να
συνιστούν κάποια ευδιάκριτη κλινική νόσο.
Η νευροανατομία του λειτουργικού εγκεφάλου στο γήρας
Στη διάρκεια του ανθρώπινου βίου πολλές λειτουργίες που ρυθμίζονται από τον
εγκέφαλο τείνουν προς μείωση της αποδοτικότητάς τους, ιδιαιτέρως δε οι νοητικές, οι
συναισθηματικές και οι συμπεριφορικές. Φαίνεται πιθανό ότι νευροφυσιολογική
φθορά συσχετίζεται στενά με την εμφάνιση παθήσεων που επηρεάζουν τον εγκέφαλο.
Εγκεφαλική ατροφία σε ηλικιωμένα άτομα: Στα ποντίκια οι έρευνες έδειξαν
αλλαγές στην εγκεφαλική μορφολογία που είχαν σχέση με την ηλικία. Ειδικότερα, η
εγκεφαλική ατροφία φάνηκε να συσχετίζεται με τη νοητική δυσλειτουργία. Στον
άνθρωπο, παρά το ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, οι έρευνες
έχουν δείξει ότι τα εγκεφαλικά ημισφαίρια γίνονται ατροφικά με την πάροδο του
χρόνου σε άντρες και γυναίκες.
Λευκή και φαιά ουσία: Από τις πιο συχνές ανωμαλίες του ΚΝΣ που

1
2

Rabbitt, σελ 192
Maylor, σελ. 207
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παρατηρούνται στα MRI είναι η White Matter Hyperintensities (WMH) ή
leukoaraiosis.1 Έχει προταθεί η υπόθεση ότι η υποκείμενη παθολογία της WMH
προκαλείται από αλυσίδα γεγονότων που αρχίζουν με την απώλεια των νευρώνων η
οποία σχετίζεται με την ηλικία και έχει σαν αποτέλεσμα τον εκφυλισμό των αξόνων
και ακολούθως την είσοδο εγκεφαλικού υγρού στα περιαγγειακά διαστήματα. Έτσι η
λευκοαραίωση σχετίζεται με περιεχόμενο υγρό στη λευκή ουσία που αυξάνεται
δραματικά με την ηλικία. Η φαιά ουσία δεν παρουσιάζει διαβαθμίσεις.
Κοιλίες του εγκεφάλου: Μελέτες δείχνουν τη σχέση του μεγέθους των
κοιλιών με τη συνείδηση. Τα ηλικιωμένα άτομα έχουν σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος
κοιλιών και ασυμμετρίες στις πλευρικές κοιλίες σε σχέση με τα νεώτερα. Για
παράδειγμα, από τις έρευνες προκύπτει ότι η πιο κακή απόδοση στη λεκτική μνήμη
σε σχέση με τη μνήμη για τα πρόσωπα συσχετίζεται με δυσανάλογη αύξηση της
αριστερής πλάγιας κοιλίας. Επίσης, ο ventricular index είναι πολύ αυξημένος στις
περιπτώσεις που υπάρχει εγκεφαλική ατροφία.
Μεσολόβιο / τυλώδες σώμα: Μεγάλη μείωση από την ατροφία του
μεσολόβιου παρατηρείται στους ασθενείς με νόσο Alzheimer, όπου παρατηρούνται
γνωσιακά ελλείμματα. Όμως, δεν συνδυάζεται με την ηλικία ή με το WMH score.
Μεταιχμιακό σύστημα:2 Παραδόξως, συρρίκνωση σχετιζόμενη με την ηλικία
είναι ελάχιστη στο μεταιχμιακό σύστημα. Ίσως μόνο μια μικρή βράχυνση του
ιππόκαμπου. Από μελέτες προκύπτει ότι οι μεταιχμιακές δομές δεν συσχετίζονται με
κάποια γνωσιακή λειτουργία. Παρόλα αυτά, η μείωση του όγκου των κατασκευών
είναι προγνωστικός παράγων για τη μείωση κάποιων μορφών μνήμης. Γενικά, το
σύστημα είναι σχετικά σταθερό σε σχέση με την πάροδο του χρόνου.
Μετωπιαίος λοβός: Μελέτες δείχνουν ότι η συρρίκνωση του προμετωπιαίου
φλοιού σχετίζεται με εμμονές ψυχικού τύπου. Εκτιμάται η υπόθεση ότι γνωσιακές
μειώσεις σχετίζονται με μετωπιαία δυσλειτουργία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η φθορά

1

hyperintensity: στο MRI φαίνονται μικρές περιοχές με μεγάλη ένταση σήματος εντός της λευκής
ουσίας. Αυτό αφορά τόσο στην φυσιολογική γήρανση όσο και σε παθήσεις. Σε μεταθανάτιες μελέτες
έχει φανεί ότι οι περιοχές αυτές είναι διευρυμένες περιαγγειακές περιοχές ή απομυελίνωση που
προκαλείται από ελαττωμένη ροή αίματος ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2593803/ )
2
Σύνολο ανατομικών δομών ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και
δομές από άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Σχετίζεται με τον έλεγχο των συναισθημάτων, της
συμπεριφοράς και τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Συνδέει τη σύνθετη με την πιο πρωτογενή
συμπεριφορά
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/ εκφυλισμός της διαδικασίας αναστολής / inhibitory process1 έχει σχέση με τη
δυσλειτουργία του προμετωπιαίου συστήματος. Η παρατηρούμενη συρρίκνωση του
προμετωπιαίου φλοιού που συμβαίνει στην κανονική γήρανση, φαίνεται ότι
επιτείνεται σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι έχουν ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ. Το
φαινόμενο αυτό αφορά και τη φαιά ουσία και έτσι ο αλκοολισμός συσχετίζεται με
μείωση του εγκεφαλικού όγκου.
Βασικά γάγγλια και παρεγκεφαλίδα: Η βιολογική γήρανση στο ανθρώπινο
σώμα μεταβάλει και την κινητική δραστηριότητα. Τα βασικά γάγγλια σχετίζονται με
τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο των κινήσεων. Μεταθανάτιες
διερευνήσεις έχουν αποδείξει την απώλειες των νευρώνων και τη μείωση περιοχών
του εγκεφάλου συναρτήσει της ηλικίας.
Διάφορες άλλες δομές: Φαίνεται ότι κάποιες διατηρούν το μέγεθός τους
σταθερό στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, όπως για παράδειγμα η γέφυρα του
εγκεφάλου και ο προμήκης μυελός.
Η γενικότερη ψυχο-νοητική αποδυνάμωση που παρατηρείται με την πάροδο
των ετών, συνήθως ερμηνεύεται με όρους απώλειας/μείωσης στις εξής παραμέτρους:
μνήμη, κρίση/επίλυση προβλημάτων, οπτικοχωρική ικανότητα, γλωσσική ικανότητα και
συμπεριφορική επάρκεια.2 Οι κύριοι βιοηθικοί προβληματισμοί έχουν ως αφετηρία
την σταδιακή αύξηση της νοητικής εξάρτησης, ως συνέπεια της προαναφερόμενης
μείωσης/απώλειας

των

γνωσιακών

ικανοτήτων.3Ανάλογες

μεταβολές

που

φανερώνουν γενικότερη κάμψη στα επιμέρους λειτουργικά συστήματα του
οργανισμού επιτείνουν τη γενικότερη κατάσταση της οργανικής αποδυνάμωσης
αυξάνοντας τα ποσοστά εξάρτησης από το περιβάλλον. Η δυσμενής συνδρομή, για
παράδειγμα, των καρδιοαναπνευστικών, των μεταβολικών, των μυοσκελετικών και
1

Διαδικασία κατά την οποία ερεθίσματα από το περιβάλλον που δεν έχουν σχέση με το έργο που
κάνει ο εγκέφαλος απομονώνονται / μπλοκάρονται
2
Barnes et al, σελ. 565
3
Οι έννοιες της ικανότητας (capacity) και της επάρκειας/αρμοδιότητας (competence) συγχέονται
κάποιες φορές. Ικανότητα είναι ο κλινικός όρος που αναφέρεται στη δυνατότητα/ability να παίρνει
κάποιος έλλογες ενήμερες αποφάσεις. Επάρκεια/αρμοδιότητα είναι ο νομικός όρος που αναφέρεται
στη δυνατότητα/ικανότητα/ability να παίρνει έλλογες και ενήμερες αποφάσεις. Μόνο το δικαστήριο
μπορεί να γνωμοδοτήσει για την έλλειψη επάρκειας/αρμοδιότητας (incompetence). Μέχρι τότε οι
ενήλικοι θεωρούνται νομικά επαρκείς. Παρόλα αυτά, οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να θεωρούνται (από
τους ψυχολόγους) κατά τη διάρκεια της κλινικής εκτίμησης ότι έχουν πλήρη ικανότητα για ενήμερη
συγκατάθεση, επειδή συναρτήσει της ηλικίας αναπτύσσονται γνωσιακά ελλείμματα. Επιπλέον,
ιατρικοί, ψυχολογικοί ή φαρμακολογικοί παράμετροι μπορεί να επιδράσουν με διάφορους τρόπους στη
νοητική ικανότητα / Russo et al, σελ 227
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πολλών άλλων σωματικών παθήσεων συρρικνώνει κάποτε το πεδίο της προσωπικής
αυτονόμησης του ατόμου, άλλοτε άλλου βαθμού.
Συμπέρασμα: Τα δεδομένα της ανασκόπησης φανερώνουν ότι με την πάροδο
του χρόνου και την ηλικιακή αύξηση επέρχονται αλλαγές στην μορφολογία και την
λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Οι αλλαγές δεν συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο σε
όλες τις περιοχές του εγκεφάλου, ενώ παράλληλα υπάρχουν δομές που παραμένουν
αμετάβλητες (ιππόκαμπος, η έλικα προσαγωγίου και η νησαία έλικα, η γέφυρα του
εγκεφάλου και ο προμήκης μυελός). Άλλες περιοχές είναι επιρρεπείς στη μεταβολή
όπως ο μετωπιαίος και προμετωπιαίος λοβός, τα βασικά γάγγλια, η παρεγκεφαλίδα, οι
κοιλίες του εγκεφάλου και το μεσολόβιο. Αβέβαιος ως προς την ερμηνεία του
παραμένει ακόμα ο μηχανισμός και οι αιτίες αυτής της μεταβολής. Η σημαντικότερη
διαπίστωση, όσον αφορά τους σκοπούς της εργασίας μας, είναι ότι οι δομικές και
λειτουργικές αυτές μεταβολές στον γηράσκοντα εγκέφαλο, δεν συμβαίνουν χωρίς
συνέπειες: «Ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που έχει επηρεασθεί με την
πάροδο του χρόνου σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, υπάρχουν συνέπειες στην
συμπεριφορά, τη γνωσιακή ικανότητα και τα συναισθήματα».1
Από την μεγάλη επιστημονική βαρύτητα των παραπάνω ερευνητικών
δεδομένων αντλούμε το ανάλογο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της συγκεκριμένης
εργασίας γιατί από το σύνολο των παθήσεων ή καταστάσεων που προσβάλλουν την
Τρίτη Ηλικία, ιδιαιτέρως σύνθετα είναι τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που
προκύπτουν από

την κάμψη της φυσικής ικανότητας του ηλικιωμένου να

πραγματεύεται τα περίπλοκά ζητήματα της καθημερινής ζωής. Η κάμψη αυτή σε
μεγάλο βαθμό είναι το αποτέλεσμα των σταδιακών αποκλίσεων στις οποίες κάποτε
υπόκειται το νευρικό σύστημα με την ηλικιακή αύξηση. Σε γενικές γραμμές, το
νευρικό σύστημα συσσωρεύει τόσο περισσότερες παθήσεις, όσο μεγαλύτερη είναι η
ηλικία. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια εμφανής εκδήλωση
ειδικότερης νόσου, είναι γεγονός ότι κάποια από τα δομικά στοιχεία του γηρασμένου
νευρικού συστήματος φθίνουν βαθμιαίως και αυτό βέβαια δεν συμβαίνει χωρίς
ανάλογες συνέπειες.2 Διατηρώντας ορισμένες επιφυλάξεις για την καθολικότητα που
μπορεί να έχουν οι γενικές παρατηρήσεις σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα,
παραθέτουμε τα παρακάτω:

11
2

Carrion et al, σελ. 79 (η έμφαση δική μου)
Geld, σελ 433
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Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν δυσκολία στην εύρεση λέξεων κατά την ομιλία

I.

τους η οποία περιορίζεται σε ένα σχετικά φτωχότερο λεξιλόγια. Εντούτοις, είναι
σε θέση να δίνουν τον ακριβή ορισμό των λέξεων.
Το γήρας χαρακτηρίζεται από κάποια χαρακτηριστική επιβράδυνση των

II.

λειτουργιών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
Υπάρχει μείωση της ικανότητας μάθησης νέων πληροφοριών ως αποτέλεσμα της

III.

απόκλισης που παρουσιάζουν οι δείκτες της βραχύχρονης μνήμης, ενώ η
μακροχρόνια μνήμη εκδηλώνει σχετική μείωση. Η διάκριση μεταξύ της
φυσιολογικής γήρανσης και της ήπιας γνωσιακής διαταραχής δεν είναι δυνατόν
να καθοριστεί με ακρίβεια.1
Όπως ήδη αναφέραμε υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην προσπάθεια να
αποδοθούν με ακρίβεια τα γενικά χαρακτηριστικά της φυσιολογικής γήρανσης και
είναι πιο δύσκολο από ότι φαίνεται να προσδιοριστούν οι αλλαγές που επέρχονται με
την ηλικία. Μεταξύ των υγιών ατόμων υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση ώστε
είναι εξαιρετικά αβέβαιο το όριο του φυσιολογικού από το παθολογικό. Για
παράδειγμα, κάποιες φαινόμενες νοητικές μεταβολές είναι πολύ πιθανό να είναι
απλώς το αποτέλεσμα κάποιας διαταραχής σε μια από τις βασικές αισθήσεις
(ιδιαίτερα της ακοής). Κατά συνέπεια, η φαινομενική απώλεια της μνήμης μπορεί να
συμβαίνει επειδή δεν είχαν ποτέ την ακουστική αντίληψη των γεγονότων ή των
καταστάσεων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι τα έχουν ξεχάσει.
Καταληκτικά, παρά τους εκτεταμένους περιορισμούς και τις αμφισημίες που
μπορεί να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των νευρολογικών εξετάσεων, εντούτοις
υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην τυπική/κανονική μορφή τους ως αποτέλεσμα της
επίδρασης του φυσιολογικού γήρατος. Οι αλλαγές αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερες
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα άτομα του πληθυσμού που έχουν ίδια ηλικία, παρά
στις αλλαγές που επέρχονται με το γήρας στο ίδιο άτομο.2
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ
ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
Οι περισσότερες από τις παθήσεις που επιβαρύνουν με πολλαπλούς τρόπους την
Τρίτη Ηλικία ανήκουν στην κατηγορία των μη μεταδοτικών ασθενειών για τις οποίες
1
2

Geld, σελ. 435
Geld, σελ. 434
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τα προληπτικά μέτρα και ιδιαίτερα η αποφυγή της έκθεσης στους παράγοντες
κινδύνου συνιστούν σημαντική πρακτική της προαγωγή της υγείας, ιδιαιτέρως δε με
την υιοθέτηση των υγιών τρόπων συμπεριφοράς παράλληλα με τον έλεγχο των
μεταβολικών παραγόντων διακινδύνευσης.1 Τα προφυλακτικά αυτά μέτρα ιδανικά
πρέπει να αρχίζουν από τα πολύ πρώιμα στάδια της ζωής. Έτσι, θεμελιώνονται κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι

σωματικές, αλλά και οι ψυχικές εφεδρείες που

αποδεδειγμένα μειώνουν τις επιπτώσεις από το δυσβάσταχτο άχθος που επιπολάζει
στους πληθυσμούς των ηλικιωμένων, λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και της
ανικανότητας. Είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο ότι αν και υφίσταται ως
επιδημιολογικό δεδομένο η αυξημένη συννοσηρότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες,
εντούτοις το μεγάλο ζητούμενο και αμετακίνητος στόχος στα συμφραζόμενα της
υγείας στην Τρίτη Ηλικία είναι η διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας. Στη
συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η σωματική άσκηση και η διατροφή
συνεισφέρουν στον παραπάνω στόχο.
Σωματική δραστηριότητα
Η συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν συστηματικό και μόνιμο
χαρακτήρα έχει πολλαπλά οφέλη για το άτομο. Ανάμεσά τους αναφέρεται η αύξηση
του μέσου όρου ζωής. Για παράδειγμα, από έρευνα προκύπτει ότι η συμμετοχή σε
προγράμματα δραστηριοτήτων μέτριας έντασης για 150 λεπτά την εβδομάδα μπορεί
να μειώσει κατά 31% τη θνησιμότητα σε σχέση με τους σωματικά αδρανείς
ηλικιωμένους. Τα μεγαλύτερα οφέλη παρατηρούνται στους άνω των 60 ετών.2
Αναφορικά με την Τρίτη Ηλικία περιγράφεται επίσης από τη σχετική αρθρογραφία
βελτίωση


στο σωματικό επίπεδο (μέσω της αύξησης της μυϊκής δύναμης, της

καρδιοαναπνευστικής αντοχής κλπ),


στο νοητικό επίπεδο (με τη βελτίωση της γνωσιακής ικανότητας),



στο ψυχολογικό επίπεδο (μέσω του καλύτερου ελέγχου των επεισοδίων άγχους

και κατάθλιψης και τη βελτίωση της ατομικής εικόνας και αυτοεκτίμησης),


στο κοινωνικό επίπεδο (με την είσοδο σε συμμετοχικές δραστηριότητες, τη

διατήρηση των κοινωνικών δικτύων και την ενίσχυση των διαγενεακών δεσμών) και
τέλος

1
2
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στη μείωση του ρίσκου για την έκθεση σε παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος, ο

διαβήτης και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.1 Η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε
οργανωμένα προγράμματα σωματικής ενίσχυσης πρέπει να πραγματοποιείται υπό τον
όρο της επίγνωσης ότι απευθύνονται σε άτομα με αυξημένες πολλές φορές ανάγκες
και αδυναμίες, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενοι όροι ασφάλειας για όλους τους
συμμετέχοντες.
Διατροφή
Η Τρίτη Ηλικία συνοδεύεται από μια πληθώρα φυσιολογικών μεταβολών των οποίων
η αρνητική συνέργεια είναι δυνατόν να διαταράξει τη διατροφική επάρκεια των
μεγαλυτέρων ηλικιών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από το περιβάλλον του
ηλικιωμένου στις περιπτώσεις όπου εμφανίζονται αλλοιώσεις στην απόδοση των
βασικών αισθητηριακών λειτουργιών. Ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι η μειωμένη
οσφρητική ή γευστική ικανότητα συνηγορεί για τη σημαντική μείωση ή απώλεια της
όρεξης, η κακή κατάσταση της στοματικής υγιεινής οδηγεί στην απώλεια της
ικανότητας μάσησης. Η απώλεια δε αυτή με τη σειρά της συνήθως καταλήγει στην
υιοθέτηση κάποιου είδους μονότονης διατροφικής συνήθειας φτωχής σε θρεπτικά
συστατικά.

Ζητήματα

υποσιτισμού

είναι

επίσης

δυνατόν

να

προκαλέσουν

συνυπάρχοντα θέματα υγείας, όπως για παράδειγμα τα προβλήματα του στομάχου που είναι δυνατόν να προκαλέσουν κακή απορρόφηση βιταμινών - της όρασης ή του
μυοσκελετικού συστήματος τα οποία επιφέρουν μεγάλες δυσχέρειες στην κίνηση και
κατ' επέκταση εμποδίζουν και την πρόσβαση στην τοπική αγορά για την αναγκαία
προμήθεια των καταναλωτικών και διατροφικών αγαθών. Ανάλογος κίνδυνος
υποσιτισμού μπορεί να προκύψει από τις συνέπειες της απομόνωσης από αιτίες κάθε
είδους, όπως είναι για παράδειγμα οι κοινωνικές ή οι οικογενειακές, από την ύπαρξη
ψυχικών καταστάσεων, όπως είναι η κατάθλιψη, ή ακόμα και η κακή οικονομική
κατάσταση. Τα προβλήματα του υποσιτισμού που προκύπτουν από τους παραπάνω
λόγους, υφίστανται συχνά επί μακρόν παραμένοντας αδιάγνωστα από το περιβάλλον
και μάλλον αφορούν τους πληθυσμούς ηλικιωμένων σε όλο τον πλανήτη.
Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κακής διατροφής των ηλικιωμένων το
ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό, όπως άλλωστε και όλα τα ζητήματα της φροντίδας
των ηλικιωμένων (βλέπε: «Ζητήματα φροντίδας ηλικιωμένων»). Η κύρια μέριμνα της
διατροφικής βελτίωσης πρέπει να κατευθύνεται στην επαρκή λήψη τροφής με ικανή

1
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θρεπτική πυκνότητα για τις ανάγκες του ηλικιωμένου ατόμου. Ιδιαιτέρως πρέπει να
εξασφαλίζεται η ενεργειακή ή πρωτεϊνική επάρκεια καθώς και η κατάλληλη
καθημερινή εξασφάλιση των αναγκαίων βιταμινών, ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών.
Η κατάλληλη εξατομικευμένη διατροφική λήψη μπορεί να μεταστρέψει το
διατροφικό status του ηλικιωμένου μέσα σε 12 εβδομάδες, συντελώντας στη μείωση
της εξάρτησης και της παροχής φροντίδας, την αύξηση της λειτουργικής ικανότητας
και τη βελτίωση της γενικότερης κατάστασης κακουχίας και αδυναμίας.1

*
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
I.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

II.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

III.

ΖΗΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

IV.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»

Ι.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

1) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
1
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2) ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
3) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
4) ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ

1) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
Η γήρανση του πληθυσμού στην σύγχρονη εποχή δεν πρέπει πλέον να εξετάζεται
μόνο μέσα από το περιοριστικό πλαίσιο οπτικής των επιμέρους εθνικών κρατών,
αλλά να προσεγγίζεται

λαμβάνοντας

υπόψη πολλαπλούς

παράγοντες

που

επεκτείνονται σε ένα διακρατικό ορίζοντα ενδιαφέροντος. Από την άποψη αυτή, η
γήρανση είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί και στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής
για την παγκοσμιοποίηση, αφού συσχετίζεται και με συνιστώσες που έχουν διεθνή
χαρακτήρα όπως είναι η διασυνοριακή μετανάστευση, η εμπλοκή διεθνών
οργανισμών (π.χ. η Παγκόσμια Τράπεζα κλπ) οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο και
ιδιόμορφο από κάθε άποψη περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται σήμερα να ζήσουν
οι ηλικιωμένοι.1
Μια πρώτη παρατήρηση που αφορά τη δημογραφική θεματική της γήρανσης
του πληθυσμού ως παγκόσμιο φαινόμενο είναι η βαθμιαία γήρανση της ίδιας της
ομάδας των ηλικιωμένων, αφού με την πάροδο του χρόνου σταδιακά περισσότεροι
ηλικιωμένοι φτάνουν σε πιο προχωρημένη ηλικία. Η ίδια η δομή του πληθυσμού έχει
αλλάξει, αφού η Τρίτη Ηλικία συνιστά πλέον ένα μεγάλο τμήμα των δυτικών
κοινωνιών. Στις κοινωνίες αυτές η αναλογία των ηλικιωμένων είναι τυπικά υψηλή,
ενώ η πιο ταχεία αύξηση της πληθυσμιακής ομάδας συμβαίνει στις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες. Κάποιες μάλιστα από αυτές τις χώρες θα χρειαστεί να έλθουν
πρώτη φορά αντιμέτωπες με ζητήματα όπως είναι η κοινωνική στήριξη των
ηλικιωμένων και η κατανομή των πόρων ανάμεσα στις γενεές. Τα ζητήματα αυτά
εγείρονται συχνά μέσα σε κοινωνίες που δεν έχουν δρέψει ακόμα τους καρπούς της
οικονομικής ανάπτυξης. Σε γενικές γραμμές, οι προβλέψεις για την αύξηση των
ηλικιωμένων τα επόμενα 20 έτη αποκαλύπτουν την επέκταση των απαιτήσεων για
την υγεία, την κατοικία, τη φιλοξενία σε κατάλληλες μονάδες, την παροχή συντάξεων
1
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στην

συγκεκριμένη

πληθυσμιακή

ομάδα,

αναδεικνύοντας

ταυτόχρονα

τη

σημαντικότητα του ζητήματος για τις κυβερνήσεις όπως και για τον σχεδιασμό των
κατάλληλων πολιτικών και την οργάνωση της απαιτούμενης έρευνας σε όλα τα
κράτη.1
Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφήσουμε την πληθυσμιακή
γήρανση σε τέσσερις σημαντικές περιοχές του πλανήτη: την Αμερική, την Ασία, την
Ευρώπη και την Αφρική επισημαίνοντας ότι στις συγκεκριμένες περιοχές η αύξηση
του πληθυσμού έχει ορισμένες κοινωνικές συνέπειες που αφορούν στην υγεία και τις
ασθένειες, καθώς και οικονομικές συνέπειες που αφορούν στην αγορά εργασίας και
τις συντάξεις.
Η γήρανση του πληθυσμού στην Αμερική
Όσον αφορά στη Βόρεια Αμερική, η εντυπωσιακή αύξηση του προσδόκιμου ζωής τις
τελευταίες δεκαετίες έχει ως αποτέλεσμα την πρόβλεψη ότι μέχρι το έτος 2030 το
ένα στα πέντε άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναμένεται να είναι
μεγαλύτερο από 65 έτη, ενώ όσοι βρίσκονται στην ηλικία των 85 και άνω συνιστούν
τη γρηγορότερα αυξανόμενη ομάδα του πληθυσμού. Στη Νότιο Αμερική μια σειρά
από

σημαντικά

ζητήματα

έχουν

αφετηρία

το

σύστημα

συνταξιοδότησης.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Χιλής η οποία το 1981 αντικατέστησε το
δημόσιο σύστημα που διατηρούσε, αναθέτοντας τη διαχείριση των κεφαλαίων τα
οποία συνεισέφεραν οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρίες. Επιπλέον, η Παγκόσμια
Τράπεζα ενθάρρυνε έντεκα ακόμα λατινοαμερικάνικα κράτη να εισάγουν αντίστοιχα
χαρακτηριστικά στα δικά τους συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι εκείνοι που δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της ιδιωτικής ασφάλισης
έχουν αφεθεί σε χαμηλά επίπεδα απολαβών και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της
φτώχειας. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά όλα τα κράτη της Αμερικής,
καταδεικνύοντας το βαθμό του συνεχιζόμενου προβλήματος που αφορά στην ιδιωτική
παροχή ασφάλισης. Σε αντιδιαστολή, τονίζουμε τον εξαιρετικά δημοφιλή χαρακτήρα
που έχει η κρατική παροχή συντάξεων στην Ευρώπη.2
Ασία
Στην Ασία παρατηρείται η γρηγορότερη αύξηση του γηράσκοντος πληθυσμού στον
κόσμο. Ειδικά για την περίπτωση της Κίνας αναγνωρίζονται κάποια μοναδικά
χαρακτηριστικά. Συνοπτικά: στη χώρα αυτή καταγράφεται ρυθμός αύξησης του
1
2
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γηράσκοντος πληθυσμού ο οποίος δεν έχει προηγούμενο σε καμιά άλλη χώρα,
συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας και της Δυτικής Ευρώπης. Έπειτα, η έλευση του
φαινομένου βρήκε τη χώρα απροετοίμαστη στα ζητήματα των αναγκαίων υποδομών
και της πρόνοιας, ενώ η εφαρμογή της πολιτικής του ενός παιδιού αρχίζει να
δημιουργεί κάποια ανισορροπία στα μεγέθη των γενεών με ανάλογες συνέπειες. Ο
συνδυασμός των ζητημάτων αυτών έχει δημιουργήσει μεγάλα ερωτήματα για την
συνέχιση των εφαρμοζόμενων πολιτικών στη χώρα αυτή.1
Το πρόβλημα των παροχών προς τους ηλικιωμένους είναι ιδιαίτερα επείγον
στα δύο μεγαλύτερα κράτη του κόσμου, την Ινδία και την Κίνα. Μόνο το 11% των
Ινδών λαμβάνουν κάποια σύνταξη η οποία θεωρείται μεγάλο προνόμιο και κυρίως
προέρχεται από εργασία στον δημόσιο τομέα. Η πλειοψηφία των Ινδών στηρίζεται
στη βοήθεια των παιδιών τους στην τελευταία περίοδο της ζωής τους. Στην Κίνα
αναμένεται ότι μέχρι το 2030 θα αναλογούν μόνο δύο εργαζόμενοι να υποστηρίζουν
κάθε ένα συνταξιούχο, ενώ μόνο το 20% των εργαζομένων έχει ιατρική κάλυψη ή θα
λάβει σύνταξη που χρηματοδοτείται από την εταιρεία ή το κράτος. Παρά τη δυσοίωνη
προοπτική, εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο ότι οι δύο αυτές χώρες συσσωρεύουν
κέρδη που προέρχονται ως αποτέλεσμα μεταβολών που έχουν γίνει σε παγκόσμιο
επίπεδο. Μέρος από τα κέρδη αυτά θα ήταν δυνατόν να αναδιανεμηθούν προς όφελος
των ηλικιωμένων.2
Η μείωση των δεικτών γονιμότητας σε κράτη της Ανατολικής Ασίας όπως η
Ιαπωνία, το Χονγκ-Κόνγκ, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν αναμένεται να
μετατρέψει τις χώρες αυτές σε «κοινωνίες υπερηλίκων», φαινόμενο που θα ασκήσει
έντονη πίεση στις οικονομίες τους. Το μέγεθος του αντίκτυπου θα εξαρτηθεί από το
βαθμό αποτελεσματικότητας με τον οποίο τα κράτη αυτά θα διαχειριστούν ζητήματα
τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι κοινά με τις δυτικές χώρες. Ανάμεσα στα ζητήματα
αυτά συγκαταλέγονται: η αναμόρφωση του συστήματος συνταξιοδότησης και ο
ρόλος που μπορεί να παίξει σε αυτό ο ιδιωτικός παράγοντας, η επέκταση των ορίων
ηλικίας του εργασιακού βίου και η οργάνωση του συστήματος μακροχρόνιας
φροντίδας. Για την Ιαπωνία, η μεγαλύτερη αλλαγή στο δημογραφικό προφίλ που θα
προκύψει από την τεράστια αύξηση των ποσοστών των ηλικιωμένων αναμένεται να
συρρικνώσει τα μεγέθη των νέων οικογενειών, πλήττοντας έτσι το εργατικό δυναμικό
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της χώρας και την δυνατότητα για παραγωγή νέου πλούτου.1
Ευρώπη
Αλλαγές στην πληθυσμιακή δομή της Δυτικής Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες
έχουν επιφέρει σημαντική αύξηση των ηλικιών που βρίσκονται στη συνταξιοδότηση
και ταυτόχρονα μείωση των πληθυσμών που βρίσκονται σε ηλικία κάτω από τα 16
έτη. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρωσία και η Ουκρανία
έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα γήρανσης του πληθυσμού τη στιγμή που η αναλογία
των εργαζομένων τείνει να μειώνεται σταδιακά. Υποστηρίζεται ότι στα επόμενα
χρόνια για πρώτη φορά οι ηλικιωμένοι θα ξεπεράσουν σε αριθμό τα παιδιά. Η εξέλιξη
αυτή ερμηνεύεται από κάποιους οικονομολόγους ως η απαρχή για την κατάρρευση
των συντάξεων και τη συρρίκνωση των ορίων του βιοτικού επιπέδου. Είναι όμως
στενάχωρο ότι στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση η γήρανση είναι πλέον μέρος της
πολιτικής ατζέντας, κυρίως μέσα από την οπτική της άντλησης των ψήφων.2
Ανάλογη μείωση του ποσοστού στο γενικότερο πληθυσμό που βρίσκεται σε
ηλικία εργασίας (16-64) παρατηρείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνακόλουθη
πίεση που δέχτηκε το σύστημα παροχής συντάξεων ανάγκασε τους ανθρώπους να
επινοήσουν δικούς τους τρόπους και στρατηγικές επιβίωσης στις μεγάλες ηλικίες.
Επιπλέον, η εκτεταμένη χρήση της καταστροφολογικής ρητορικής για την
επαπειλούμενη «δημοσιονομική βόμβα» συντελεί με τον τρόπο της στις περικοπές
των δημοσίων δαπανών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού
της Τρίτης Ηλικίας. Στο σύνολό τους οι παραπάνω λόγοι ωθούν σε μια σταδιακή
εισαγωγή ενός ιδιωτικού χαρακτήρα στο συνταξιοδοτικό σύστημα προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το ''βάρος'' της γήρανσης του πληθυσμού.3 Οι ηλικιωμένοι
αναλαμβάνουν και σήμερα ευθύνες και καθήκοντα της οικογενειακής και κοινωνικής
ζωής και τα ασκούν, όπως άλλωστε έκαναν πάντοτε. Η αναγνώριση όμως αυτή δεν
συνάδει ηθικά με το γεγονός ότι το χάσμα της φτώχειας και του πλούτου όπως και η
απουσία ατομικών επιλογών που καταγράφονται ανάμεσα στα μέλη της
πληθυσμιακής αυτής ομάδας σταδιακά αυξάνονται όλο και περισσότερο.
Αφρική
Στην Αφρική οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα σχετικά μικρό τμήμα του πληθυσμού,
1
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ενώ οι κύριες πηγές υποστήριξης τους παραμένουν και σήμερα το σπίτι, η οικογένεια
και συμπληρωματικά ανεπίσημα δίκτυα όπως οι συγγενείς και η αμοιβαία υποστήριξη
εντός της κοινότητας. Στην ήπειρο αυτή αλλά και σε κράτη όπως η Ινδία και η Κίνα
οι ηλικιωμένοι θεωρούνται ως πολύτιμα αποθέματα γνώσης και σοφίας. Η σύγχρονες,
εντούτοις, αλλαγές και ο εκσυγχρονισμός έχουν επιφέρει εξασθένιση των
παραδοσιακών αξιών και των δικτύων που ενίσχυαν τους πρεσβύτερους στα ύστερα
στάδια του βίου τους. Πρέπει, μάλιστα, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι
αυτοί απορροφούν το βάρος της ανατροφής των εγγονιών τους, όταν αυτά
ορφανεύουν από τους γονείς τους εξαιτίας των συνεπειών κάποιων σοβαρών
ενδημικών παθήσεων, όπως είναι το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής
ανεπάρκειας (AIDS). Το ζήτημα της γήρανσης των πληθυσμών στην Αφρική καλείται
να καταστεί διαχειρίσιμο σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζουν κοινωνικά ή
προνοιακά συστήματα παροχών και φροντίδας και μάλιστα τη στιγμή που η ήπειρος
φέρει το βάρος ασθενειών όπως η ελονοσία και η φυματίωση, ενώ ταυτόχρονα
φιλοξενεί τη συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού που νοσεί από τον
ιό HIV.
Ευρισκόμενοι στην επικράτεια της λιγότερο αναπτυγμένης και φτωχότερης
ηπείρου οι κάτοικοί της συγκαταλέγονται στους φτωχότερους πολίτες παγκοσμίως τη
στιγμή που η παρατηρούμενη μείωση των δεικτών γονιμότητας και η αύξηση της
παιδικής θνησιμότητας επιφέρουν σταθερή αύξηση τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο
και αναλογικά του πληθυσμού που βρίσκεται πάνω από τα 60 έτη. Παρά το ότι η
Αφρική πληρώνει βαρύ φόρο από τις συνέπειες της νόσου από τον ιό HIV, εντούτοις,
κράτη όπως η Μπουρκίνα Φάσο, το Καμερούν, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η
Μαδαγασκάρη, η Νιγηρία, η Σενεγάλη και η Ουγκάντα προβλέπεται να έχουν αύξηση
του πληθυσμού των ηλικιωμένων που ατυχώς κατοικούν υπό αυτές σε συνθήκες. Οι
συνθήκες αυτές όχι μόνο δεν εγγυώνται, αλλά αντιθέτως συρρικνώνουν το κατά
κεφαλήν εισόδημα και υποβιβάζουν το βιοτικό επίπεδο.1

2) ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Η παρατηρούμενη γήρανση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο σταδιακά επιφέρει
μεγάλες επιβαρύνσεις στην κοινωνική ασφάλιση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα
1
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και θέτει παράλληλα έντονες προκλήσεις στα υφιστάμενα μοντέλα κοινωνικής
στήριξης. Ταυτόχρονα, επηρεάζει τους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης, του
εμπορίου, της μετανάστευσης, ενώ έχει σε μεγάλο βαθμό μεταβάλλει τον τρόπο που
κατανοείται ο επιπολασμός πολλών παθήσεων, κλονίζοντας παράλληλα πολλές από
τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις μας για το γήρας.1 Μελλοντικά, η γήρανση αναμένεται
να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες σε τοπικό, κρατικό και παγκόσμιο επίπεδο
καθώς, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται να κλονιστεί η επάρκεια του εργατικού
δυναμικού, να αυξηθούν οι υγειονομικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες και να μειωθεί
το απόθεμα των χρηματικών αποταμιεύσεων. Έτσι, λόγω της δραματικής αλλαγής
στην ηλικιακή δομή των κοινωνιών και τη μείωση του ποσοστού της κοινωνικής
ομάδας που βρίσκεται σε εργασιακή ικανότητα εκτιμάται ότι τελικά θα επέλθει
πλήγμα τόσο στην παραγωγικότητα, όσο και στην ικανότητα των εν ενεργεία
παραγωγικών τάξεων να υποστηρίξουν τον γηράσκοντα πληθυσμό.2 Κράτη με
εκτεταμένα κοινωνικά προγράμματα που αφορούν την υγεία και την οικονομική
ενίσχυση των ηλικιωμένων έρχονται αντιμέτωπα με τις διογκούμενες δαπάνες που
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των αποδεκτών των
προγραμμάτων αυτών καθώς και την αύξηση της χρονικής διάρκειας των παροχών.
Σε γενικές γραμμές, πολλές κυβερνήσεις στρέφονται συχνά σε αναμόρφωση των
κοινωνικών προγραμμάτων προσανατολισμένα στην αύξηση των ορίων ηλικίας των
νόμιμων αποδεκτών, στην αύξηση της οικονομικής συνεισφοράς ή σε μειώσεις
παροχών. Πολύ συχνά μάλιστα τα υφιστάμενα ελλείμματα που δημιουργούνται
αντιμετωπίζονται με αύξηση της φορολογίας. Η μεγάλη στροφή του ενδιαφέροντος
από τα κράτη για τη δημογραφική διάσταση που έχει η παγκόσμια γήρανση του
πληθυσμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξανόμενα δημοσιονομικά χάσματα που
δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, την
Ευρώπη, την Ιαπωνία και αλλού και τα οποία το πιθανότερο είναι ότι θα
χειροτερεύουν καθώς οι πληθυσμοί φτάνουν στην ηλικία της συνταξιοδότησης.
Επιπλέον, καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν λιγότερα παιδιά
δημιουργούνται συνέπειες για τη φροντίδα και την υποστήριξη των ηλικιωμένων οι
οποίοι πλέον δεν θα είναι σε θέση να γίνονται αποδέκτες της οικογενειακής στοργής.3
Εάν η δημογραφική τάση συνεχίσει να κλιμακώνεται μέχρι το 2050, τότε για
1
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πρώτη φορά το σύνολο των ηλικιωμένων θα υπερβεί εκείνο των νεοτέρων. Στην
περίπτωση αυτή μια νέα σειρά παγκόσμιων ζητημάτων είναι πολύ πιθανόν ότι θα
προκύψει με κυρίαρχα αυτά τα οποία αφορούν την κατανομή της εξουσίας και την
σπανιότητα των πόρων. Ιδιαίτερα όσον αφορά την άσκηση των πολιτικών είναι
αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση του προβλήματος είναι δυνατόν
με επίκεντρο την οικονομική συνιστώσα να στρέψει δημογραφικές ομάδες τη μια
ενάντια στην άλλη. Ειδικότερα, λαμβάνοντας ως δεδομένη την αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης και τη συνακόλουθη παραμονή στον εργασιακό βίο ατόμων με
μεγαλύτερη ηλικία πρέπει στην συνέχεια να βρεθεί τρόπος ώστε η παραμονή αυτή να
μην έρθει σε σύγκρουση με το δικαίωμα των νεοτέρων γενεών να έχουν πρόσβαση
στην παραγωγική διαδικασία.

Η πολυδιάστατη όψη της φτώχειας1
Ο αποσπασματικός και κατακερματισμένος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται
συνήθως το επίπεδο διαβίωσης των ηλικιωμένων δεν αποκαλύπτει την πολυδιάστατη
φύση των ζητημάτων που κατατρέχουν τα μη προνομιούχα μέλη των πληθυσμών της
Τρίτης Ηλικίας. Τα ζητήματα που σχετίζονται με το εισόδημα, την υγεία και την
πρόσβαση στην εκπαίδευση, όταν εξετάζονται μεμονωμένα, δεν είναι δυνατόν να
καταδείξουν την αληθινή εικόνα του επιπέδου διαβίωσης, αφού συχνά τα άτομα
βιώνουν ταυτόχρονα πολλαπλές μορφές μειονεκτικότητας. Στην παρούσα μελέτη η
φτώχεια ανάμεσα στους πληθυσμούς κατανοείται ως πολυεπίπεδο φαινόμενο και δεν
περιορίζεται μόνο στην εκτίμηση της ως χαμηλό εισοδηματικό κριτήριο. Σημαντική
αφετηρία στην αντίληψη αυτή στάθηκαν οι θέσεις του Amartya Sen, βραβευμένου με
Νόμπελ στον τομέα της οικονομίας, ο οποίος έστρεψε την οπτική από την οποία
συνήθως μελετάται το φαινόμενο της φτώχειας και την εστίασή της μόνο στους
χαμηλούς οικονομικούς πόρους. Τα άτομα, υποστήριξε, πλήττονται από τη φτώχεια
όταν «δεν έχουν την ελευθερία να ζήσουν τη ζωή που έχουν επιλέξει, επειδή δεν
έχουν τις δυνατότητες/ικανότητες να το κάνουν». Παρά το ότι δεν απουσιάζουν
ολοκληρωτικά τα εισοδηματικά κριτήρια, εντούτοις, τονίζεται η ανάγκη να εισαχθούν
1
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κριτήρια που σχετίζονται με τις δυνατότητες των ατόμων.1 Κατά την έννοια αυτή τα
άτομα βρίσκονται σε ένδεια η οποία τώρα κατανοείται ως έλλειψη ελευθερίας να
ασκήσουν επαρκώς τις ικανότητές τους και να συμμετέχουν στις κοινωνικές δράσεις.
Ως αποτέλεσμα, τα άτομα υφίστανται τις συνέπειες χαμηλών επιπέδων διαβίωσης. Οι
βασικοί δείκτες σύμφωνα με την πολυεπίπεδη προσέγγιση αφορούν στα επίπεδα του
εισοδήματος, της εκπαίδευσης και της υγείας. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που
ένα άτομο στερείται τη δυνατότητα και στους τρείς θεμελιώδεις δείκτες, τότε
θεωρείται ότι ζει σε συνθήκες ακραίας έλλειψης ελευθερίας, δηλαδή φτώχειας.2 Η
θέση αυτή αποκτά ιδιαίτερο νόημα αν λάβουμε υπόψη ότι συνήθως όσοι έχουν
χαμηλό εισόδημα έχουν ταυτόχρονα και χαμηλά επίπεδα στην υγεία και την
εκπαίδευση. Συνεπώς, κατά την άσκηση πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση των
εισοδημάτων των ηλικιωμένων πρέπει παράλληλα να βρεθούν τρόποι βελτίωσης και
των άλλων δεικτών. Επιπλέον, σε όσες περιπτώσεις ο προσανατολισμός της πολιτικής
κατευθύνεται προς τα μέτρα που ενθαρρύνουν τους υποψήφιους συνταξιούχους να
παραμείνουν στη εργασία τους με σκοπό να βελτιώσουν το εισόδημά τους, πρέπει να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι εκείνοι που έχουν χαμηλές απολαβές δεν χαίρουν
ικανοποιητικά επίπεδα υγείας και συνεπώς το μέτρο τίθεται υπό αμφισβήτηση.3
Επεκτείνοντας τη σκέψη του, ο Sen υποστηρίζει ότι η «ανάπτυξη» πρέπει να
ιδωθεί όχι μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά με όρους πραγματικών «ελευθεριών»
στις οποίες να μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Ανάμεσα σε αυτές εντάσσονται
η οικονομική ευχέρεια και οι κοινωνικές ευκαιρίες. Η ανάπτυξη ορίζεται παράλληλα
ως η πραγμάτωση των ελευθεριών και η κατάργηση κάθε είδους «ανελευθερίας»
όπως είναι η φτώχεια, η πείνα, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, ο
υποσιτισμός, η τυραννία, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, η μισαλλοδοξία και η
καταπίεση από αυταρχικά καθεστώτα.4 Συνεπώς, δεδομένου ότι συναρτήσει του
ηλικιακού παράγοντα η συνιστώσα της υγείας εμφανίζει σταθερή απόκλιση, τότε
κατά τρόπο αυτονόητο πρέπει οι πολιτικές ενίσχυσης των εισοδημάτων στους
ηλικιωμένους να επιλύουν πρωτίστως τόσο τα ενδεχόμενα ζητήματα της υγείας τους
(εντάσσοντας τους σε προγράμματα αποκατάστασης), όσο και τα ζητήματα
εκπαίδευσης (εντάσσοντάς τους, για παράδειγμα, σε προγράμματα σχετικά με τη
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χρήση των υπολογιστών και της συναφούς τεχνολογίας).1 Συνοπτικά, το επίπεδο
διαβίωσης των ηλικιωμένων επηρεάζεται και από παράγοντες διαφορετικούς από το
εισόδημα όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση. Η πολιτική ενίσχυσης των μηπρονομιούχων είναι ανάγκη να διατρέχουν με αποτελεσματικότητα όλα τα ζητήματα
στοχεύοντας στην ενίσχυση των επιμέρους παραμέτρων.2

3) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Δεδομένης της δυσκολίας να οριστούν με ομοφωνία οι συνιστώσες που συγκροτούν
το κράτος πρόνοιας, θα περιοριστούμε εδώ σε μια σημαντική διάσταση της έννοιας
αυτής η οποία αφορά τις πολιτικές εκείνες που αποσκοπούν να παράσχουν ένα είδος
κοινωνικής ασφάλειας έναντι διαφόρων μορφών διακινδύνευσης που είναι δυνατόν
να αντιμετωπίσουν κάποιες κοινωνικές ομάδες (life risks). Ανάμεσα στις διάφορες
μορφές διακινδύνευσης, ιδιαίτερα απειλητικά ενσκήπτουν για τους ευάλωτους
πληθυσμούς τα φαινόμενα της φτώχειας, όπως και οι συνέπειες από τα χαμηλά
επίπεδα υγείας. Οι πολιτικές αυτές συνήθως περιλαμβάνουν κάποιες μορφές βοήθειας
προς τους φτωχούς, παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης,
προβλέποντας επιπλέον και συνταξιοδοτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από
δημόσιες δαπάνες. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες που
1
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χαρακτηρίζονται ως «ευάλωτες» οι οποίες εκτός από τους ηλικιωμένους είναι
δυνατόν να περιλαμβάνουν τους φτωχούς και τα παιδιά.1
Οι τύποι των προγραμμάτων και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε αυτά
Οι βασικές μορφές των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνουν τους
τομείς των δημοσίων συντάξεων, της φροντίδας υγείας, τα επιδόματα οικογενειών, τα
επιδόματα για την περίπτωση ασθενειών, μητρότητας και τοκετού, όπως και τα
επιδόματα για την περίπτωση ανεργίας. Η ποικιλομορφία που υπάρχει ανάμεσα στα
κράτη είναι πολύ μεγάλη και για το λόγο αυτό θα επιχειρήσουμε τη διερεύνηση των
πολιτικών που ασκούνται συνηθέστερα στο πεδίο των δημόσιων συντάξεων ως
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της υπάρχουσας ποικιλομορφίας.
Μια

πρώτη

διαφοροποίηση

υπάρχει

στον

τρόπο

με

τον

οποίο

χρηματοδοτούνται οι συντάξεις. Σε πολλά κράτη (όπως, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ) το
μεγαλύτερο ποσοστό του δημοσίου συστήματος συνταξιοδότησης χρηματοδοτείται
από τον ειδικό φόρο επί των μισθών. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει ένα γενικό
πρόγραμμα συντάξεων για όλους που αντλεί πόρους από τη γενική φορολόγηση.
Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με χρηματοδότηση σε διάφορα
ποσοστά η οποία προέρχεται από τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και την
κυβέρνηση.
Έπειτα, οι δημόσιες συντάξεις διαφοροποιούνται από κράτος σε κράτος σε
σχέση με τις πολιτικές που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής, δηλαδή το δικαίωμα να
τυγχάνει ο πολίτης των προνομίων από τη χρήση των προγραμμάτων. Σε πολλές
σκανδιναβικές χώρες ιστορικά εφαρμόζονται γενικά/καθολικά προγράμματα τα οποία
απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, ακόμα και σε αυτούς που συμβαίνει να
κατοικούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα. Αντίθετα, στις ΗΠΑ το δικαίωμα
συμμετοχής στο δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης σχετίζεται με τα κέρδη από τα
εισοδήματα και εξαρτάται από την συμμετοχή οικονομικών εισφορών στο σύστημα.
Ένας άλλος τομέας αφορά στα κριτήρια που απαιτούνται για τη συμμετοχή
στα συγκεκριμένα προγράμματα (eligibility). Γενικά, περιγράφονται δύο τύποι
κριτηρίων που εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα. Ο ένας
αφορά το κριτήριο της ηλικίας το οποίο καθιστά κάποιον δικαιούχο, όταν φτάσει σε
ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Ο άλλος τύπος καθορίζεται από τις υπάρχουσες
ανάγκες του δικαιούχου και ενεργοποιείται όταν το εισόδημα βρίσκεται κάτω από ένα

1
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συγκεκριμένο όριο. Το όριο αυτό σε γενικές γραμμές καθορίζεται από το επίπεδο της
φτώχειας που ισχύει για την συγκεκριμένη χώρα.1

Η τρέχουσα τάση: Περιορισμός των εξόδων
Ενώ στη διάρκεια της ιστορίας του θεσμού του κράτους πρόνοιας υπήρχε η τάση για
επέκταση των προγραμμάτων και των παροχών, αντίθετα, οι τρέχουσες πρακτικές
που εφαρμόζονται τα τελευταία 20 χρόνια προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση
των περικοπών. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται κατά τρόπο παράδοξο, τη στιγμή
που η ταχύτατη αύξηση των πληθυσμών που βρίσκονται στην Τρίτη Ηλικία
δημιουργεί παγκοσμίως σταδιακά διογκούμενες ανάγκες στους ηλικιωμένους. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τάσεις αυτές παίρνουν τη μορφή των παρακάτω
μεταρρυθμίσεων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.
1) Οι μεταρρυθμίσεις αρχικά συντείνουν στην αυστηροποίηση του τρόπου με
τον οποίο υπολογίζονται οι συνταξιοδοτικές παροχές και στην πράξη φαίνεται να
ασκούν τιμωρητικές πρακτικές τόσο στα υψηλότερα εισοδήματα, όσο και σε αυτά
που προέρχονται από τη μερική απασχόληση η οποία έχει ήδη υποστεί και εκείνη
περικοπές. Η Σουηδία , για παράδειγμα, προβλέποντας τις επιπτώσεις από την
αύξηση του προσδόκιμου ζωής, έχει περιστείλει τις μηνιαίες δαπάνες που
προορίζονται για παροχές και επιδόματα.
2) Αλλαγές έχουν επίσης εισαχθεί ιδιαίτερα στα ηλικιακά κριτήρια με βάση τα
οποία ρυθμίζονται τα πλήρη συνταξιοδοτικά πλεονεκτήματα. Ο βασικός στόχος είναι
να επεκταθεί ο χρόνος στον οποίο οι εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές τους. Για
παράδειγμα, οι ΗΠΑ σύντομα θα αυξήσουν το όριο για την καταβολή της πλήρους
κοινωνικής ασφάλισης από τα 65 στα 67 έτη. Στην Ευρώπη το κράτος πρόνοιας
προέβλεπε μέχρι τώρα χαμηλότερα όρια ηλικίας για τις γυναίκες, αλλά η διαφορά
αυτή στα όρια συνταξιοδότησης τείνει να μειωθεί.
3) Προκειμένου να αποφευχθούν οι αυξήσεις των εισφορών εκ μέρους της
εργοδοσίας, κάποια προγράμματα προβλέπουν επιχορηγήσεις που αντλούνται από τη
γενική φορολόγηση.
4) Η ενσωμάτωση της άμισθης οικογενειακής φροντίδας στον τρόπο
υπολογισμού των παροχών φαίνεται σε μια πρώτη ανάγνωση ότι επεκτείνει τη
δυνατότητα παροχών. Κατά την άποψη όμως του συντάκτη του άρθρου η αλλαγή
αυτή στοχεύει στην ενθάρρυνση των γυναικών να παραμένουν στα όρια του σπιτιού
1
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και να αναλαμβάνουν τη φροντίδα της οικογένειας.1
5) Μια τελευταία κατηγορία αλλαγών αφορά στην τάση προς ιδιωτικοποίηση
στις βασικές συντάξιμες αποδοχές πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Αρχής γενομένης από
τα σκανδιναβικά κράτη τα οποία παλαιότερα εφάρμοζαν την παροχή μιας σταθερής
σύνταξης, τουλάχιστον ως ένα μέρος του συνολικού συνταξιοδοτικού προγράμματος,
τα κράτη αυτά σταδιακά άρχισαν να εφαρμόζουν πολιτικές περικοπών με αποτέλεσμα
να μεταβάλλουν τα γενικευμένα προγράμματα που απευθύνονταν σε όλους. Τα
προγράμματα αυτά μετατράπηκαν συν τω χρόνω σε σχήματα συνταξιοδότησης στα
οποία κυριαρχεί ο ιδιωτικός κυρίως χαρακτήρας. Η τάση μάλιστα επεκτάθηκε σε όλες
τις χώρες της Βαλτικής και σε κάποιες της Λατινικής Αμερικής. Στα σχήματα αυτά τη
θέση μιας σταθερής, εγγυημένης και κρατικά χρηματοδοτούμενης σύνταξης έχει
πάρει ένα μοντέλο που παρέχει ένα μη εγγυημένο ατομικό λογαριασμό ασφάλισης.2
4) ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
Είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τα επίπεδα
διαβίωσης των ηλικιωμένων είναι εξαιρετικά πολυδιάστατα και δεν περιορίζονται
μόνο στην οικονομική τους διάσταση. Εντούτοις, υπάρχουν προσεγγίσεις που
διατηρούν ένα κυρίαρχο οικονομικό χαρακτήρα στην εστίασή τους και όντας
εξαιρετικά μονοδιάστατες και περιορισμένες δεν μπορούν, κατά τη γνώμη μας, να
αποκαλύψουν τον πολυδύναμο χαρακτήρα των σχετικών ζητημάτων. Χωρίς να
δεσμευόμαστε από τις τοποθετήσεις αυτές, είναι δυνατόν να λάβουμε σοβαρά υπόψη
κάποιες προτάσεις που διαμεσολαβούνται από ένα τέτοιο πρίσμα. Για το λόγο αυτό
παρουσιάζουμε μια πρόταση που κινείται στο συγκεκριμένο πνεύμα.
Η εξέταση του προβλήματος από μακροοικονομική οπτική εστιάζει ιδίως στην
ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικά αρνητικές συνέπειες της γήρανσης των
πληθυσμών. Η δυσοίωνη προοπτική της παγκόσμιας γήρανσης των πληθυσμών και τα
γενικότερα αισθήματα δυσφορίας και ανασφάλειας που πυροδοτούνται συναφώς είναι
δυνατόν να διαψευστούν αν ληφθούν υπόψη κάποιες συνιστώσες. Υψηλής
προτεραιότητας είναι η επένδυση στη υγεία ως απαραίτητη προϋπόθεση σε όλα τα
στάδια της οικονομικής ανάπτυξης. Η εδραίωση ενός συστήματος υγείας προσβάσιμο
από όλους αναγνωρίζεται ως κεντρικό ζητούμενο στην πορεία για την οικονομική
1
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ευημερία.. Η κατανόηση μάλιστα της μεγάλης σημασίας που έχει η παροχή της
φροντίδας υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας είναι δυνατόν να κινητοποιήσουν
πολιτικές που αντλούν οικονομικούς πόρους από του πιο εύρωστους πολίτες, ώστε να
ενισχύσουν τους συγκεκριμένους τομείς. Στο επίπεδο της πολιτικής, η αύξηση των
ορίων ηλικίας στη συνταξιοδότηση και η αναζήτηση κινήτρων για το σκοπό αυτό
προτείνονται ως ένα σημαντικό μέρος από τη συνολικότερη απάντηση στην
οικονομική πρόκληση. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τη βελτίωση του
επαγγελματικού αντικειμένου και τη επιδίωξη καλύτερων εργασιακών συνθηκών
κρίνονται επωφελή

για τη διατήρηση της εργασιακής ικανότητας και της

ικανοποίησης των ατόμων.
Η παραπάνω ενδεικτική αποτύπωση δεν είναι δυνατόν να συγκεφαλαιώσει το
σύνολο των απαντήσεων που μπορεί να δώσει ένα καλά ρυθμισμένο σύστημα από
οικονομική σκοπιά. Σε μια τέτοια περίπτωση μάλιστα τα μακροοικονομικά οφέλη δεν
περιορίζονται μόνο στους ηλικιωμένους, αλλά επεκτείνονται σε όλες τις ηλικίες.1

ΙΙ.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ:

1) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ)
2) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
3) ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

1.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ)
Α) ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
Β) ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ
Υπάρχει μια σημαντική επισήμανση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η οποία
συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό την αιτία για πολλές από τις παθογένειες που
1
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σχετίζονται με τις πολιτικές που απευθύνονται στα ζητήματα της Τρίτης Ηλικίας: στις
χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα τα συστήματα υγείας είναι συχνά καλύτερα
σχεδιασμένα να αντιμετωπίζουν οξείες καταστάσεις, παρά να στοχεύουν στην
ελαχιστοποίηση των συνεπειών που επιφέρουν οι χρόνιες παθήσεις στην Τρίτη
Ηλικία.1 Οι στόχοι που περιγράφονται τόσο στο κείμενο: Πολιτική Διακήρυξη και
Διεθνές Σχέδιο Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση (Political Declaration and
Madrid International Plan of Action on Ageing), όσο και στο: Ενεργός Γήρανση: ένα
πλαίσιο πολιτικής από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO | Active ageing: a
policy framework) κάνουν φανερή τη διαπίστωση ότι τα ειδικά και οξύτατα ζητήματα
που σχετίζονται με την άσκηση πολιτικής για τη γήρανση και την υγεία δεν απαιτούν
απλά να γίνουν περισσότερα πράγματα ή να βελτιωθούν τα ήδη υφιστάμενα. Η
στόχευση εδώ πρέπει να προσανατολίζεται προς μια ουσιαστική συστημική αλλαγή.
Η αλλαγή αυτή πρέπει να κινητοποιείται από πολιτικές που αναγνωρίζουν την ανάγκη
ώστε οι πολίτες να παραμένουν υγιείς και ενεργοί κατά την περίοδο της σταδιακής
γήρανσης όπως και σε όλη φάση της Τρίτης Ηλικίας που θα διανύσουν. Για το λόγο
αυτό και προκειμένου ένα δημόσιο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί με τρόπο
ολοκληρωμένο στην πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού υπάρχουν τέσσερα
σημεία προσοχής που πρέπει να αντιμετωπιστούν με επάρκεια.

Α.
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η ποικιλομορφία στην Τρίτη Ηλικία
Μια πολύ σημαντική πτυχή της πρόκλησης αναφορικά με τη διαδικασία γήρανσης
προκύπτει από τη μεγάλη ποικιλομορφία που υπάρχει ανάμεσα στους ηλικιωμένους.
Παρά το ότι οι αναφορές που γίνονται πολύ συχνά λαμβάνουν ως δεδομένο ότι η
Τρίτη Ηλικία είναι γενικά ενιαία και ως πληθυσμιακή ομάδα είναι ομοιογενής, όσον
αφορά για παράδειγμα τα γενικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες τους ή και διάφορες
άλλες παραμέτρους, εντούτοις αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Οι μεγαλύτερες
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη της Τρίτης Ηλικίας αφορούν την υγεία και τη
λειτουργικότητα των ατόμων.2 Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα ήπιων
1
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φυσιολογικών αλλαγών οι οποίες παρά το ότι επέρχονται σταδιακά με την πάροδο
του χρόνου, εντούτοις δεν συνδέονται αυστηρά με τη χρονολογική ηλικία. Έτσι,
προκύπτει από σχετικές έρευνες ότι οι αποκλίσεις στη σωματική ικανότητα ανάμεσα
στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας είναι πολύ μεγαλύτερες, παρά αυτές που αφορούν τις
νεότερες ηλικίες. Η ποικιλομορφία αυτή είναι από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα
που αφορούν την Τρίτη Ηλικία.
Στη δημόσια συζήτηση οι απόψεις συνήθως δείχνουν να πολώνονται γύρω
από δύο εντελώς αντίθετες προοπτικές. Από τη μια πλευρά υπάρχουν οι θεωρήσεις
που βλέπουν την Τρίτη Ηλικία μέσα από το πρίσμα των ποικίλων ελλειμμάτων και
αδυναμιών. Μοιραίως έτσι σχηματίζεται η εικόνα της Τρίτης Ηλικίας ως δέσμιας του
ευάλωτου χαρακτήρα της και της σταδιακής αποδέσμευσης ή απόσυρσής της από
κάθε δημιουργική προσπάθεια. Στο πνεύμα αυτής της προοπτικής, οι λήψεις των
αποφάσεων που αφορούν τις προτεινόμενες πολιτικές διυλίζονται κυρίως μέσα από το
πρίσμα της ανάγκης για την παροχή φροντίδας προς τους ηλικιωμένους και της
εικόνας των ηλικιωμένων ως άτομα με αυξημένη οικονομική και κοινωνική εξάρτηση
και ανάγκες στην υγεία. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν μοντέλα που τονίζουν την
συνεισφορά που μπορεί να παρέχουν τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας σε κάθε τομέα της
κοινωνικής ζωής ως αποτέλεσμα της κοινωνικής δέσμευσης την οποία είναι δυνατόν
να αναλάβουν με επιτυχία. Στο πνεύμα της πολιτικής αυτής γίνεται προσπάθεια να
ξεπεραστούν τα αναχρονιστικά στερεότυπα για την Τρίτη Ηλικία και ενθαρρύνονται
πολιτικές που ενισχύουν τον ενεργητικό και δημιουργικό ρόλο των ηλικιωμένων στο
κοινωνικό κεφάλαιο. Η μεγάλη διαφοροποίηση που παρατηρείται στις ικανότητες των
ηλικιωμένων σημαίνει ότι κάποιοι διατηρούν σωματικά ή πνευματικά χαρακτηριστικά
το ίδιο ισχυρά όσο αυτά που κατέχουν άτομα πολύ νεότερα. Άρα, μέριμνα μιας
εκσυγχρονισμένης πολιτικής πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων
που παρουσιάζουν αυτή την εικόνα των ενισχυμένων δυνατοτήτων τους. Από την
άποψη αυτή, τα 70 έτη γίνονται έτσι τα σύγχρονα 60.
Καταληκτικά, η προσωπική μας θέση συγκεφαλαιώνεται στο εξής: η
εξαιρετικά μεγάλη απόκλιση και ποικιλομορφία που υπάρχει ανάμεσα στα άτομα της
Τρίτης Ηλικίας μας αναγκάζει να λάβουμε υπόψη και τις δύο προοπτικές.
Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι αρκετοί ηλικιωμένοι βρίσκονται σε καλά επίπεδα
ατομικής υγείας μας επιτρέπει να δεχθούμε ότι το αίτημα για προσωπική ανάπτυξη
και βελτίωση είναι δυνατόν να υφίσταται ενεργό στην Τρίτη Ηλικία.

65

Ταυτόχρονα όμως, οι σημαντικές απώλειες στις επιμέρους ατομικές
ικανότητες που κάποτε καταγράφονται στους ηλικιωμένους συντελούν στην τελική
αποδέσμευση ή απόσυρσή τους από τις διάφορες μέριμνες της ζωής, δικαιολογώντας
και την ανάγκη για ένταξή τους σε καθεστώς ουσιαστικής φροντίδας. Το πλαίσιο
δράσης και οι πολιτικές είναι ανάγκη να λάβουν υπόψη όλο το φάσμα των αναγκών,
αλλά και των δυνατοτήτων των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.1
Ο αντίκτυπος των αδικιών
Πολλές από τις εκτεταμένες διαφοροποιήσεις οι οποίες παρατηρούνται στα μέλη των
πληθυσμών που βρίσκονται στην Τρίτη Ηλικία αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό είτε
την επίδραση της γενετικής κληρονομιάς, είτε προκύπτουν ως αποτέλεσμα των
ατομικών επιλογών κατά τη διάρκεια της ζωής. Επιπλέον, παράγοντες που
σχετίζονται με τους φυσικούς και κοινωνικούς όρους της ανθρώπινης ζωής
δημιουργούν ένα εκτεταμένο πλέγμα είτε από κίνητρα, είτε αντιθέτως από εμπόδια τα
οποία επιδρούν ευθέως στην ανθρώπινη υγεία.2 Όντας έξω από τον έλεγχο των
προσωπικών επιλογών, οι παράγοντες αυτοί είναι εντούτοις σε μεγάλο βαθμό ικανοί
να τροποποιήσουν προς το καλύτερο ή το χειρότερο το πλέγμα των ευκαιριών, των
αποφάσεων και της ατομικής συμπεριφοράς έχοντας ανάλογα αποτελέσματα στην
ατομική υγεία. Περαιτέρω, η σχέση μας με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε
διαμεσολαβείται από μια σειρά προσωπικών όρων και χαρακτηριστικών, όπως είναι η
οικογένεια μέσα στην οποία γεννηθήκαμε, το φύλο ή η εθνικότητα. Είναι σημαντικό
να γίνει κατανοητό ότι τα προσωπικά αυτά χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσουν
ποικίλες στρεβλώσεις στην δεδομένη επίδραση που έχει επάνω μας το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον «οδηγώντας σε ανισότητες στην υγεία οι οποίες όταν είναι
αποτέλεσμα μεροληπτικής συμπεριφοράς, τότε οδηγούν σε αδικίες στον τομέα της
υγείας».3 Μακροχρόνια, το συσσωρευμένο πλέγμα των επιδράσεων που προέρχονται
από αυτές τις αδικίες προκαλεί σε μεγάλο βαθμό τις μεγάλες διαφοροποιήσεις των
ικανοτήτων και των καταστάσεων των μελών της Τρίτης Ηλικίας. Το φαινόμενο
ονομάζεται αθροιστικό/σωρευτικό πλεονέκτημα (ή μειονέκτημα).4 Ενώ μάλιστα, θα
περίμενε κανείς ότι κατά την άσκηση των πολιτικών για την υγεία και τη μέριμνα
προς την Τρίτη Ηλικία, η στοιχειώδης εναρμόνιση με τις αρχές της κοινωνικής
δικαιοσύνης δεν θα επέτρεπε να συσχετίζεται το ύψος του εισοδήματος με τους
1

Walker, 2002 και Lemon, 1972
Steves, 2012
3
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4
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2
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δείκτες υγείας, εντούτοις η συσχέτιση αυτή είναι ξεκάθαρη,. Ειδικότερα για το
Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα ανασκόπησης έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε
φτωχότερες περιοχές όχι μόνο ζουν λιγότερο, αλλά σε σχέση με τους πιο
ευκατάστατους ζουν επιπλέον μεγαλύτερη περίοδο με κάποια μορφή ανικανότητας ή
αναπηρίας ή σωματικής δυσλειτουργίας εξαιτίας της επίδρασης κάποιων παθήσεων.
Επιπλέον, εκείνοι που ζουν σε φτωχότερες περιοχές έχουν στη διάθεσή τους λιγότερες
υποδομές ή πόρους που θα ήταν δυνατόν να καταστήσουν ένα άτομο με
περιορισμένες ικανότητες περισσότερο ικανό να κάνει αυτό που είναι αναγκαίο.
Ώστε, κατά την άσκηση των πολιτικών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οφείλουν
να εφαρμόζονται με τρόπο που να αμβλύνει τις διαφορές παρά να τις αυξάνει,
συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση των αδικιών.1
Αναχρονιστικά στερεότυπα και διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων
Η ανάγκη να διανοιχθούν νέες προοπτικές
Το κριτήριο της προκατάληψης με βάση την ηλικία (ageism) είναι μια
στερεοτυπική αντίληψη εις βάρος ατόμων ή ομάδων η οποία μπορεί να πάρει πολλές
μορφές που με το ένα ή τον άλλο τρόπο διαιωνίζουν τις στερεοτυπικές αυτές
πεποιθήσεις τόσο σε διαπροσωπικό, όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Οι αρνητικές
διακρίσεις με κριτήριο την ηλικία είναι ευρέως διαδεδομένες στις διάφορες κοινωνίες
και δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια μιας πολιτισμική ή κοινωνικής ομάδας. Από
έρευνες μάλιστα προκύπτει ότι οι αντιλήψεις αυτές είναι πιο εκτεταμένες και από τις
αντίστοιχες ρατσιστικές ή σεξιστικές. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι αρνητικές
συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο ανάμεσα στους ηλικιωμένους, αλλά στρεβλώνοντας
το πλαίσιο χάραξης πολιτικών περιορίζουν τελικά την γόνιμη απελευθέρωση του
υγιούς ανθρώπινου δυναμικού της κοινωνίας στο σύνολό της. Ιδιαίτερα αυξημένος
επίσης είναι ο κίνδυνος να επηρεασθεί η ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής και
κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωμένους. Κάποιες από τις προκαταλήψεις έχουν
αφετηρία τις πιο οφθαλμοφανείς και παρατηρήσιμες αποκλίσεις που επιφέρει η
έλευση του γήρατος

στο ανθρώπινο σώμα. Παραβλέπουν όμως μια σειρά από

δεδομένα που έχουν σημασία. Για παράδειγμα, κάποια από τα χαρακτηριστικά που
φανερώνουν απόκλιση δεν είναι αποτέλεσμα συνεπειών που επιφέρει το γήρας
1
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καθαυτό, αλλά είναι δυνατόν να προέρχονται από την παρουσία κάποιας μορφής
αδιάγνωστης μορφής άνοιας. Επίσης, πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί για να
διερευνηθούν οι λειτουργικές προσαρμογές που γίνονται για να ελαχιστοποιήσουν την
επίδραση των αποκλίσεων που σχετίζονται με το γήρας. Οι προσαρμογές αυτές
πράγματι υπάρχουν και αναπτύσσονται με λιγότερο φανερό, αλλά αξιοθαύμαστο
τρόπο. Τέλος, δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς οι θετικές πλευρές του γήρατος, η
δυνατότητα για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη που είναι δυνατόν να συμβεί στη
διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως και η γενικότερη συνεισφορά των ηλικιωμένων.
Τα αποτελέσματα αυτής της άστοχης αντίληψης είναι δυνατόν να ανιχνευτούν
σε πολλές όψεις της επιστήμης και της κοινωνίας που αφορούν τους ηλικιωμένους.
Για παράδειγμα, η στάση της προκατάληψης εις βάρος των ηλικιωμένων τελικά
επιφέρει αρνητική επίδραση και προκαλεί μειωμένη αποτελεσματικότητα ή
παραγωγικότητα σε καθήκοντα τα οποία θα ήταν σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα
κάτω από άλλες συνθήκες. Άλλα συναφή φαινόμενα σχετίζονται με την αυξημένο
κίνδυνο από το καρδιαγγειακό στρες λόγω της συγκεκριμένης στάσης των υπολοίπων
έναντι των ηλικιωμένων και κυρίως της υιοθέτησης από τους τελευταίους μιας
αδικαιολόγητης στάσης αδράνειας και ανημποριάς. Η στάση αυτή και παράλληλα η
υιοθέτηση ενός παθητικού ρόλου προοικονομείται από μια λανθασμένη αντίληψη που
ατυχώς φαίνεται ότι εμφιλοχωρεί απ' άκρη σε άκρη στον πλανήτη. «Η κοινωνικά
ριζωμένη προκατάληψη για το γήρας καταλήγει να γίνει μια αυτο-επιβεβαιούμενη
προφητεία με την αναμόχλευση του στερεότυπου που ενισχύει την κοινωνική
απομόνωση, τη σωματική και γνωσιακή απόκλιση, την έλλειψη σωματικής
δραστηριότητας και την οικονομική επιβάρυνση».1 Σε βάθος χρόνου, η αρνητική
στερεοτυπική

εικόνα

δημιουργεί

πολλούς

περιορισμούς

στον

τρόπο

που

εννοιολογούνται τα βασικά ζητήματα ή ερωτήματα καθώς και στον τρόπο με τον
οποίο συλλαμβάνονται οι πιθανές λύσεις. Η στρέβλωση γίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε
η αφετηρία για την άσκηση πολιτικής συχνά οργανώνεται με βάση την μονόπλευρη
έμφαση στους οικονομικούς περιορισμούς.
Ο συνήθης τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιούνται τα μεγάλα στάδια της
ανθρώπινης ζωής είναι κατ' ουσία «κοινωνικές κατασκευές που έχουν μικρή
αντιστοιχία με κάποια φυσιολογική βάση».2 Στο πλαίσιο αυτό, οι επονομαζόμενες
περίοδοι των πρώιμων παιδικών χρόνων, των σπουδών, των εργασιακών χρόνων και
1
2

Butler, 1980 και Levy et al 2000
Butler, 1980 και Guillemard, 2005

68

τέλος η περίοδος της συνταξιοδότησης συνιστούν παρωχημένα μοντέλα απασχόλησης
στα οποία τα πρόσωπα εκπαιδεύονται ώστε να ανταποκριθούν σε κάποιο
συγκεκριμένο ρόλο. Η αυστηρή αυτή εμπλαισίωση του ανθρώπινου βίου έχει
ορισμένες συνέπειες μια από τις οποίες είναι ότι στην περίπτωση που κάποιος χαίρει
καλής υγείας για πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του, τότε η συγκεκριμένη
τρέχουσα πολιτική είναι περιοριστική, αφού δεν αξιοποιεί στο μέγιστο το δυναμικό
απόθεμα και τη δημιουργικότητα κάθε ατόμου. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον
υπήρχε η κατάλληλη πρόβλεψη από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, ο συνδυασμός της
μεγαλύτερης μακροβιότητας σε συνθήκες καλής υγείας θα ήταν δυνατόν να
αξιοποιηθεί κατάλληλα προς όφελος των μεμονωμένων προσώπων, αλλά και του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, κυρίως μέσα από την επέκταση των προσφερόμενων
ευκαιριών σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, οι κοινωνικές δραστηριότητες κλπ Στο
πνεύμα αυτό, η παραδοσιακή περιοδολόγηση της ανθρώπινης ζωής χάνει τον
αυστηρό χαρακτήρα, αφού εναλλακτικά είναι δυνατόν να πάρει και άλλες μορφές.
Κάτω δε από την προϋπόθεση ότι η ισότιμη εξασφάλιση των όρων βελτίωσης της
υγείας προς όλους ανεξαιρέτως τους ηλικιωμένους είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα των
πολιτικών που πρέπει να ασκούνται σε μια δίκαιη πολιτεία, τότε είναι εφικτό να γίνει
ένας επαναπροσδιορισμός των όρων της Τρίτης Ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτό,
ξεφεύγοντας από την πάγια οδό που κατευθύνει τη γενικότερη αντίληψη για την
Τρίτη Ηλικία σε ξεπερασμένα στερεότυπα, η άσκηση πολιτικών για τη δημόσια
υγεία θα μπορούσε να στοχεύσει στην ενδυνάμωση της, ώστε να πετύχει στόχους που
για τις προηγούμενες γενιές φαίνονταν ακατόρθωτοι.1
Ο κόσμος αλλάζει, επίσης
Τα αριθμητικά μεγέθη για την ανθρώπινη διάρκεια ζωής που μεταβάλλονται ραγδαία
δεν είναι τα μόνα που αλλάζουν στις μέρες μας. Πολλά στοιχεία υπάρχουν τα οποία
καταδεικνύουν ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζουν σήμερα οι ηλικιωμένοι δεν είναι
ίδιος ακόμα και σε σύγκριση με αυτόν που υπήρχε σε ένα όχι και τόσο μακρινό
παρελθόν. Μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες η παγκόσμια κοινότητα έχει ζήσει μια
μεγάλη δημογραφική αλλαγή με τη μετατροπή μεγάλου τμήματος του αγροτικού
πληθυσμού σε αστικό. Πολλές από τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής και
οικονομίας τις οποίες γνώρισαν οι παλαιότεροι έχουν αλλάξει μορφή και παρά το ότι
η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, οι μετακινήσεις των αγαθών, η οικονομική και
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πολιτισμική επικοινωνία συμβαίνουν με εκρηκτικούς ρυθμούς στις μέρες μας,
εντούτοις, οι μορφές αυτές της ανάπτυξης συνοδεύονται από μεγάλες ατομικές και
κοινωνικές διαφοροποιήσεις, αυξημένη μετανάστευση των πληθυσμών, απορύθμιση
της εργασιακής αγοράς κα. Τα ζητήματα αυτά που παραθέσαμε ενδεικτικά δεν
αφήνουν ανεπηρέαστους του πληθυσμούς που βρίσκονται στην Τρίτη Ηλικία. Οι
επιπτώσεις αυτές περιγράφονται είτε με θετικό, είτε με αρνητικό πρόσημο,
αναλόγως.1

Σταχυολογούμε κάποιες από τις σύγχρονες τάσεις διεθνώς αναφορικά

με τους πληθυσμούς που βρίσκονται στην Τρίτη Ηλικία. Καθώς αυξάνεται το
προσδόκιμο ζωής αυξάνονται παράλληλα και οι πιθανότητες να βρίσκονται εν ζωή
διαφορετικές γενιές στους κόλπους μιας οικογένειας. Η σύγχρονη τάση όμως θέλει οι
γενεές αυτές να μην συμβιώνουν, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά να ζουν
ξεχωριστά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι έχει αυξηθεί δραματικά,
φτάνοντας για παράδειγμα περισσότερο από 40% στην Ευρώπη για τις γυναίκες πάνω
από 65 ετών. Η μείωση του μεγέθους των οικογενειών επίσης έχει αλλάξει τον τρόπο
με τον οποίο παραδοσιακά οι μεγάλες οικογένειες μοιράζονταν μεταξύ τους αγαθά
κάθε είδους, αφιέρωναν την μέριμνα τους ο ένας προς τον άλλον και φρόντιζαν τα πιο
ευάλωτα μέλη. Τα ηλικιωμένα άτομα που ζουν σήμερα μόνα είναι ιδιαιτέρως
ευάλωτα στις συνθήκες έλλειψης κάθε είδους αγαθών που κάποτε βιώνουν οι
μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι είναι εκτεθειμένοι όχι μόνο στην
οικονομική δυσπραγία και τελικά στη φτώχια, αλλά και στη συναισθηματική και
κοινωνική απομόνωση, την κατάθλιψη, αλλά και την πιθανότητα το σύνολο αυτό των
δυσμενών παραγόντων να οδηγήσει στον αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικών τάσεων.2
Η έλευση της νέας εποχής δεν συνέβη, ομολογουμένως, χωρίς τις ανάλογες
διευκολύνσεις της Τρίτης Ηλικίας από

τις υπάρχουσες θεσμικές και κοινωνικές

δομές, όπως και από τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Έτσι, οι διαδικτυακές εφαρμογές
προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα για επικοινωνία μεταξύ των απομακρυσμένων
μελών της οικογένειας, παρέχουν ευκαιρίες για διαδικτυακή μορφή εκπαίδευσης και
ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, τεχνολογικές εξελίξεις και επιστημονικές καινοτομίες εξομαλύνουν τους
φραγμούς που ορθώνουν οι παντοειδής σωματικές δυσλειτουργίες που συχνά
πλήττουν την Τρίτη Ηλικία. Συνολικά, θα λέγαμε ότι δεν λείπουν και τα θετικά
δείγματα μέριμνας προς αυτήν εκ μέρους της θεσμικής οργάνωσης της κοινωνίας που
1
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της επιτρέπουν να οργανώσει τους παράγοντες ευημερίας της με καλύτερους όρους
σε σχέση με το παρελθόν.1

Β.
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας
Η επιτυχής οργάνωση πολιτικής που θα υποστηρίζει την Υγιή Γήρανση (βλέπε
παρακάτω: «Μια Νέα Αντίληψη για την Υγεία στην Τρίτη Ηλικία») απαιτεί να
καταβληθούν αρκετές προσπάθειες ώστε να γίνουν κατανοητές οι ετερόκλιτες
ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιακά πληθυσμών. Μια προσέγγιση εδώ θα μπορούσε
να στοχεύσει στην καλύτερη κατανόηση των διαφοροποιημένων και ετερόκλιτων
τρόπων σύμφωνα με τους οποίους καθορίζονται ή προσλαμβάνονται από τους
ασθενείς οι παράμετροι της φυσικής ή λειτουργικής ικανότητας (βλέπε παρακάτω).
Μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να έχει ένα προσωποκεντρικό προσανατολισμό.
Μέσα από μια ουσιαστική παραδειγματική στροφή στον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν οι υπηρεσίες υγείας θα ήταν δυνατόν αφενός όλοι οι άνθρωποι να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες και αφετέρου αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους
και τις προτιμήσεις τους με όρους ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, ακρίβειας και
ποιοτικής επάρκειας.
Περιορίζοντας τα φαινόμενα αδικίας
Στην περίπτωση που αποφασισθεί να αντιμετωπισθούν οι αδικίες που υφίσταται
συχνά η Τρίτη Ηλικία, οι στρατηγικές για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να
κατευθύνονται από τους γνώμονες των αρχών της ισότητας και της μη διάκρισης,
δείχνοντας παράλληλα έμπρακτη μέριμνα για τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται
σε μειονεκτική θέση. Κάποια βήματα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν ώστε οι
ασκούμενες πολιτικές να προάγουν τη δικαιοσύνη είναι ανάμεσα σε άλλες:


η δέσμευση ότι όλοι οι ηλικιωμένοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες στη βελτίωση ή

τη διατήρηση της υγείας


έρευνα κατάλληλα οργανωμένη από την οποία θα προκύπτει η πιθανότητα

κάποια ομάδα να αποκλείεται από τις υπηρεσίες υγείας
1
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εμπλοκή των ηλικιωμένων στις αποφάσεις αναφορικά με την επιτυχή χάραξη

πολιτικής
Επιτρέποντας την Αυτονομία στη λήψη των αποφάσεων
Η σύλληψη της ανθρώπινης υπόστασης ως πρόσωπο και φορέα της προσωπικότητας
η οποία μπορεί να προβαίνει σε αυτόνομες αποφάσεις και επιλογές για τα θέματα που
την αφορούν έχει μελετηθεί σε προηγούμενη ενότητα. (Βλέπε: «Τα Μεγάλα Βιοηθικά
Ζητήματα της Τρίτης Ηλικίας» / «Το Ζήτημα της Προσωπικής Αυτονομίας»)
Γηράσκοντας στο κατάλληλο μέρος: ο οικείος χώρος διαβίωσης
(Aging in place)
Η κάμψη στις σωματικές ή νοητικές δυνατότητες επηρεάζει συχνά τους ηλικιωμένους
σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι ανάγκη να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές ή ακόμα
και μετακινήσεις από τον χώρο που ζουν προκειμένου να δεχθούν την απαραίτητη
καθημερινή βοήθεια και υποστήριξη. Η απόφαση για το μέρος της κατοίκησης του
ηλικιωμένου πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη συνήθη αντίληψη ότι η
υπάρχουσα κατοικία τους, εκεί δηλαδή που έχουν συνδυάσει περισσότερο τη ζωή
τους ή ακόμα και η ευρύτερη κοινότητα μέσα στην οποία έχουν συνηθίσει να ζουν,
έχουν το πλεονέκτημα ότι δημιουργούν το αίσθημα της οικειότητας, της ασφάλειας
και της συνέχειας στους δεσμούς προσώπων, χώρων και καταστάσεων. Τα στοιχεία
αυτά συσχετίζονται στενά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ηλικιωμένο άτομο την
προσωπική του ταυτότητα και αυτονομία.
Ο όρος “Aging in place” (εδώ αποδίδεται ως γήρανση στον οικείο χώρο /
κατάλληλο μέρος) είναι ένας δημοφιλής όρος της τρέχουσας πολιτικής για την Τρίτη
Ηλικία και ορίζεται ως: «η παραμονή

που γίνεται ιδίως μέσα στα πλαίσια της

κοινότητας ζώντας παράλληλα με κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας, παρά η παραμονή σε
μονάδα φροντίδας. Ζώντας οι ηλικιωμένοι στα σπίτια τους και στις οικείες κοινότητες
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έχει φανεί ότι είναι η προτιμώμενη
λύση τόσο για τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, όσο και από τους παρόχους υγείας.
Έχοντας επίσης φανεί ότι είναι περισσότερο συμφέρουσα και οικονομική, προτιμάται
και από αυτούς που δημιουργούν τις πολιτικές που εφαρμόζονται».1 Το ageing in
place ουσιαστικά εκφράζει την βαθύτερη επιθυμία που είναι πολύ κοινή ανάμεσα
στους ηλικιωμένους, ώστε σε όλη την περίοδο του γήρατος να παραμείνουν μέσα στα

1
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όρια της δικής τους κοινότητας, διατηρώντας παράλληλα το κοινωνικά δίκτυα μέσα
στα οποία αισθάνονται οικεία.
Τα άτομα και οικογένειες τους έρχονται αντιμέτωποι με την αδήριτη ανάγκη
για εισαγωγή σε μονάδες φροντίδας όταν εμφανίζεται η έλευση κάποιων
καταστάσεων υγείας. Ειδικότερα, μείζονες προγνωστικοί παράγοντες για την
ιδρυματοποίηση αποτελούν η ανικανότητα για χρήση της τουαλέτας, τα προβλήματα
ισορροπίας και η άνοια. Ιδιαιτέρως προγνωστικά είναι τα ζητήματα της ακράτειας
κοπράνων και οι διαταραχές στη συμπεριφορά. Διαπιστώνεται ότι οι ηλικιωμένοι που
έχουν πολλά παιδιά καταφεύγουν σπανιότερα στη λύση του οίου ευγηρίας.1
Το κατάλληλο και ενδεδειγμένο μέρος για να διαβιώνει κάποιος σε όλη τη
διάρκεια του γήρατος είναι δυνατόν να έχει διάφορες μορφές. Πολλές φορές το πιο
ενδεδειγμένο μέρος είναι να συνεχίσει κάποιος τη ζωή του μέσα στο ίδιο σπίτι.
Άλλοτε μπορεί το κατάλληλο μέρος να υπονοεί την μετακίνηση σε κάποιο σπίτι στο
οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε επαφή με την
κοινότητα τους φίλους και οικογένεια. Το κέντρο βάρους των αποφάσεων αποτελεί
πάντα η προσωπική αντίληψη του ατόμου για την καταλληλότητα του τόπου όπου θα
κατοικήσει.2 Ο συγκεκριμένος τομέας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναπτυχθεί
περισσότερο το πνεύμα του εθελοντισμού με την άμεση εμπλοκή της κοινότητας, της
γειτονιάς ή των μεμονωμένων ατόμων στην υποβοήθηση του έργου της
μακροχρόνιας φροντίδας.
Αντιθέτως, η ιδρυματοποίηση στην οποία κάποτε αναζητείται η λύση για τη
χρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων έχει συχνά ενοχοποιηθεί για τη δημιουργία
φραγμών κάθε είδους στη διαβίωση των ανθρώπων. Ανάμεσά τους έχουν περιγραφεί
ζητήματα που δυσχεραίνουν τις κοινωνικές μορφές διάδρασης των ηλικιωμένων και
ίσως μερικές φορές προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.3 Επιπλέον, το
δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν και να συμπεριλαμβάνονται εντός του πλαισίου της
κοινότητας το οποίο αποτελεί κεντρικό ζητούμενο της «Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» προσβάλλεται σε μεγάλο
βαθμό, όταν εκείνοι αναγκάζονται να ζουν κάτω από το βάρος σωματικών
λειτουργικών περιορισμών.4
1
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Η ανάδυση καινούργιων δυνατοτήτων από τις νεότερες τεχνολογίες μπορεί να
αποδειχθεί σύμμαχος στην πολιτική αυτή. Η δημιουργία κατοικήσιμων χώρων οι
οποίοι θα είναι περισσότερο φιλικοί προς την Τρίτη Ηλικία φαίνεται εφικτή με την
ανάπτυξη των τεχνολογιών που καλλιεργούν τη λειτουργικότερη επικοινωνία και την
ασφάλεια. Η συνέχιση της διαβίωσης του ηλικιωμένου μέσα στο σπίτι του δεν πρέπει
να προκρίνεται από πολιτικής άποψης απλώς και μόνο επειδή ελαχιστοποιεί τα
απαιτούμενα κόστη. Ως βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή πραγμάτωση της
λύσης αυτής είναι η ύπαρξη μιας στενά συνεργαζόμενης ομάδας φροντιστών, καθώς
επίσης και η παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας, καθιστώντας κατ' αυτή την
έννοια τη λύση ακατάλληλη σε πολύ απομονωμένους ηλικιωμένους ή σε όσους ζουν
σε μη ασφαλείς ή μη υποστηρικτικές γειτονιές ή κοινότητες.1

2.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα συνήθη κενά που υπάρχουν στα σύγχρονα
συστήματα υγείας και ερευνώνται οι προκλήσεις για την βελτίωση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

στους ηλικιωμένους. Παράλληλα, εξετάζεται η

δυνατότητα για τη δημιουργία πολιτικών που θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο
προσωποκεντρικές και περιεκτικές προτάσεις για τις υπηρεσίες αυτές.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ, ΤΑ
ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συσσώρευση των ζητημάτων υγείας που συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια της
ανθρώπινης ζωής οδηγεί στο λογικό αυτονόητο ότι η αύξηση της ηλικίας συναρτάται
με αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας. Δεδομένου μάλιστα ότι οι μεγαλύτερες
επιπτώσεις από την επίδραση των χρόνιων παθήσεων επιβαρύνουν κυρίως τα μεσαία
και χαμηλά εισοδήματα προκύπτει ότι οι άνθρωποι με το πιο περιορισμένο
οικονομικό βεληνεκές έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες στα ζητήματα υγείας. Ατυχώς,
αρκετές από τις βεβαιότητες που έχουμε για το κράτος δικαίου και την ποιότητα του
σύγχρονου πολιτισμού μας κλονίζονται, αν αναλογιστούμε τα συμπεράσματα που
1
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προκύπτουν από την ανάλυση των πραγματικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα η
χρήση των υπηρεσιών υγείας αυξάνεται συναρτήσει της ηλικίας, αντιθέτως η
αυτονόητη αυτή αύξηση δεν υφίσταται ούτε στις χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν
εισόδημα, ούτε και στους οικονομικά μειονεκτικούς ή μη προνομιούχους πληθυσμούς
που ζουν σε πλούσιες χώρες. Κατά συνέπεια, το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει
είναι ότι οι ηλικιωμένοι που ζουν κάτω από μειονεκτικότερες καταστάσεις είναι
παγιδευμένοι ανάμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες για την υγείας τους από τη μια, και
από την μειωμένη πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες, από την άλλη. Η τάση δε
αυτή αφορά τους μη προνομιούχους πληθυσμούς, τόσο ανάμεσα στο ίδιο το κράτος,
όσο και μεταξύ διαφορετικών κρατών.1
Εμπόδια στη χρήση των υπηρεσιών
Οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι όταν αναζητούν πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας είναι αφενός ποικίλοι και αφετέρου διαφοροποιούνται ανάμεσα στα
κράτη. Καταρχήν, η οικονομική δυνατότητα ή ευχέρεια (affordability) παίζει
σημαντικό ρόλο όπου χρειάζεται η καταβολή νοσηλίων για παροχές υγείας. Έτσι, ο
παράγοντας του πλούτου είναι πολλές φορές βασικός ρυθμιστής της υγείας και αυτό
μπορεί να αφορά και τα πλουσιότερα κράτη, ανάλογα και με το σύστημα υγείας που
διαθέτουν.2
Μια άλλη αποτυχία των συστημάτων υγείας η οποία ορθώνει εμπόδια στην
πρόσβαση των ηλικιωμένων είναι η οργανωτική ανικανότητα η οποία δεν επιτρέπει
την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της Τρίτης
Ηλικίας. Έτσι, ενώ οι ηλικιωμένοι είναι γνωστό ότι συχνά πλήττονται από
καταστάσεις που επιφέρουν σημαντικές μειώσεις στη σωματική και τη διανοητική
τους ικανότητα και υγεία, είναι παρόλα αυτά αναγκασμένοι να προσαρμόζονται με τις
λιγοστές δυνάμεις που διαθέτουν σε ένα περιβάλλον οργανωμένο με τρόπο που
ορθώνει εμπόδια τόσο στην φυσική τους πρόσβαση, όσο και στην πρόσβαση τους στην
επαρκή πληροφόρηση, την παρεχόμενη δηλαδή αξιόπιστη πληροφορία με τρόπο που
να μπορεί να γίνει κατανοητή από τον υπέργηρο και καταπονημένο πολίτη. Στην ίδια
κατηγορία εμποδίων ανήκουν επίσης και οι κάθε είδους φραγμοί από την έλλειψη
προσβάσιμων και κατάλληλα σχεδιασμένων χώρων ατομικής υγιεινής, όπως είναι οι
τουαλέτες, για ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν συχνά για λόγους υγείας, οι
1
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φραγμοί που δημιουργούνται από την πολύωρη ορθοστασία σε ουρές αναμονής κλπ
Άλλης μορφής ανασχετικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τις πολλαπλές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο χρήστης των υπηρεσιών μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, ανάμεσα
στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές δυσχέρειες για την εξασφάλιση των
εξόδων μεταφοράς, η ανεπάρκεια των συγκοινωνιών ή ακόμα και η επαγγελματική
ανεπάρκεια των επαγγελματιών υγείας σε μια δεδομένη περιοχή, χωρίς να
αποκλείεται και ο λόγος της άρνησης από την κακή αντιμετώπιση που είχε στο
παρελθόν ο ασθενής.1
Συστήματα σχεδιασμένα για διαφορετικά προβλήματα
Οι πολλαπλές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι όταν έρχονται σε επαφή
με το σύστημα υγείας είδαμε ότι εν μέρει πηγάζει και από την ανεπάρκεια των
υπηρεσιών σε επίπεδο κτηριακού σχεδιασμού ή γενικότερης οργάνωσης να
κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυσχέρειες των ηλικιωμένων.
Επιχειρώντας μια περαιτέρω διερεύνηση των βαθύτερων λόγων της οργανωτικής
αστοχίας αναφορικά με τις ειδικότερες ανάγκες των ηλικιωμένων, ανακαλύπτουμε ότι
ως ένα βαθμό οι υπηρεσίες υγείας έχουν συγκροτηθεί γύρω από μια βασική
οργανωτική αρχή: η προτροπή αναζήτησε το πρόβλημα και επιδιόρθωσέ το παρακινεί
τους λειτουργούς που ασκούν την ιατρική πράξη ώστε αφενός να προβαίνουν στις
κατάλληλες μεθόδους επιδιώκοντας την ακριβή διάγνωση και αποτελεσματική
θεραπεία και αφετέρου οι ενέργειες αυτές να πραγματοποιούνται μέσα σε ένα
χρονικά προσδιορισμένο ορίζοντα. Η αστοχία του συστήματος συνοψίζεται στην εξής
παρατήρηση: ενώ η παραπάνω αρχή έχει θαυμάσια αποτελέσματα σε οξείες
καταστάσεις ή ακόμη και σε μεταδοτικές παθήσεις, εντούτοις είναι ακατάλληλη για
την πλειοψηφία των καταστάσεων που πλήττουν την Τρίτη Ηλικία, δηλαδή τις
χρόνιες και μη μεταδοτικές παθήσεις του γήρατος. Τα χρόνια νοσήματα, η πολλαπλή
νοσηρότητα (συννοσηρότητα) και η αλληλεπίδραση αυτών με τις διαδοχικές και
πολλαπλές επιβαρύνσεις του εξελισσόμενου γήρατος δυσχεραίνουν την ατομική και
κοινωνική δυναμική του ηλικιωμένου ατόμου, απαιτώντας να εξεταστεί το ζήτημα
της φροντίδας των ηλικιωμένων από μια διαφορετική οπτική. Η οπτική εκείνη που
εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην οξεία και επείγουσα αντιμετώπιση των
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προβλημάτων υγείας δεν είναι δυνατόν να συγκεφαλαιώνει το ζήτημα της φροντίδας
υγείας των ηλικιωμένων.1
Έλλειψη συντονισμού
Ιδιαίτερα στις χώρες που διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας στις ιατρικές
ειδικότητες δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο να εμπλέκονται αρκετοί επιστήμονες σε
μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένης και της αυξημένης συννοσηρότητας
ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες όμως σχετικά με την
υγεία πρέπει να είναι ταυτοχρόνως αποτελεσματικές και ασφαλείς. Για το λόγο αυτό,
στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή πολλαπλών θεραπευτικών
παρεμβάσεων, τότε είναι απαραίτητο να υπάρχει η καλύτερη δυνατή συνεργασία
μεταξύ των θεραπευτικών επιπέδων.2 Ατυχώς, στην πράξη τα βάρη της ανεπαρκούς
συνεργασίας ή τα κενά που υπάρχουν στο συντονισμό των θεραπευτικών επιπέδων
πέφτουν πολύ συχνά είτε στους ηλικιωμένους, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα
κενά καλούνται να καλυφθούν από τα μέλη του παραπάνω κύκλου τα οποία συχνά
μεταφέρουν, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ή άλλες
παρόμοιες πληροφορίες από το ένα τμήμα σε ένα άλλο.3
Έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας στους επαγγελματίες υγείας
Μεγάλο μέρος της σύγχρονης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας αναπτύχθηκε
τον 20ο αιώνα και αφορούσε την αντιμετώπιση των οξέων μεταδοτικών ασθενειών
που ήταν το πλέον ακανθώδες ζήτημα υγείας παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, η κύρια
εκπαίδευση αφορούσε την αντιμετώπιση των οξέων και επεισοδιακών συμπτωμάτων,
ενώ η πραγμάτευση περί της μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων συχνά είχε
μια πιο περιθωριακή θέση. Κατά τρόπο παράδοξο, η γηριατρική εκπαίδευση ως μέρος
των προγραμμάτων σπουδών συχνά παρακάμφθηκε, παρά το γεγονός ότι η
πλειοψηφία των ασθενών στα συστήματα υγείας είναι ηλικιωμένοι. Το αποτέλεσμα
ήταν ότι για τη διαχείριση κάποιων χρόνιων και σύνθετων γηριατρικών καταστάσεων,
όπως η πολλαπλή νοσηρότητα/συννοσηρότητα και η γεροντική αδυναμία δεν είχαν
προβλεφθεί κατάλληλες και εγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Ταυτοχρόνως, είναι
ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για τη βελτίωση του
ευρύτερου περιβάλλοντος στη φροντίδα των ηλικιωμένων δεν πρέπει να συσκοτίζεται
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από στρεβλωτικές, παραμορφωτικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις και διακρίσεις με
βάση το κριτήριο της ηλικίας.
Η ηλικιακή διάκριση εις βάρος των ηλικιωμένων (ageism) στο χώρο της υγείας
Οι ηλικιωμένοι γίνονται συχνά θύματα αρνητικών στερεοτυπικών αντιλήψεων όχι
μόνο κατά την καθημερινή κοινωνική συναναστροφή τους με τους υπόλοιπους
συνανθρώπους, αλλά επιπλέον γίνονται θύματα ηλικιακών διακρίσεων και από
επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα όφειλαν να είναι ενήμεροι και εξοικειωμένοι με τις
ιδιαιτερότητες της Τρίτης Ηλικίας. Οι διακρίσεις αυτές έχουν πολλές μορφές οι
οποίες αντανακλούν την αρνητική στάση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας είτε
προς τον ίδιο τον ηλικιωμένο ασθενή ή γενικότερα προς το γήρας ως διαδικασία και
στάδιο της ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, η καθοδηγητική ή χειριστική συμπεριφορά, η
αποτυχία να δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες ώστε να αποφασίσει ο ίδιος για τον
εαυτό του ή ακόμα η παρεμπόδιση και ο περιορισμός του ηλικιωμένου να δεχθεί την
ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή είναι μερικές επιπρόσθετες ενδείξεις της αποτυχία
ενός συστήματος υγείας να αποδείξει ότι οργανώνει την λειτουργία του στη βάση της
αρχής της ισότιμης μεταχείρισης όλων των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο είναι χαρακτηριστικό ότι οι γιατροί επιδεικνύουν πολύ πιο ισχυρές
ενδείξεις προθυμίας, υπομονής, σεβασμού και αισιοδοξίας όταν απευθύνουν τις
υπηρεσίες τους προς τους νεότερους, παρά στους γηραιότερους ασθενείς.
Διαιωνίζεται με τον τρόπο αυτό ένα προγενέστερο έλλειμμα που αρχίζει ήδη από την
εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής οι οποίοι σπάνια εκπαιδεύονται στην
αντιμετώπιση των σύνθετων και πολλαπλών ζητημάτων υγείας ή των προτεραιοτήτων
των ηλικιωμένων.1
Εκεί όμως που η διάκριση εις βάρος των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας κάνει
εμφανή την παρουσία της με τον πιο ηχηρό τρόπο φαίνεται στην περίπτωση που
χρειάζεται να προσδιοριστούν κάποια κριτήρια για την κατανομή των σπάνιων
οικονομικών πόρων στα ζητήματα υγείας ή ακόμα όταν πρέπει να προσδιοριστούν τα
κριτήρια κατανομής άλλου είδους πόρων, όπως για παράδειγμα των διαθέσιμων
μοσχευμάτων ενός ανθρώπινου οργάνου. Υπάρχουν πράγματι υποστηρικτές που
αντιλαμβάνονται την χρονολογική ηλικία ως ένα αντικειμενικό και οικονομικά
αποδεκτό κριτήριο για τη δίκαιη κατανομή. Επιπλέον, λένε ότι είναι ηθικά αποδεκτό,
αφού οι ηλικιωμένοι έχουν ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του κύκλου της ζωής τους

1

Stall, 2012 και Adelman et al, 2007
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και έχουν λιγότερο μέλλον να ζήσουν.1 Οι θέσεις αυτές δεν μπορεί να γίνουν
αποδεκτές, αφού αντανακλούν απόψεις οι οποίες στο βάθος υποκρύπτουν
αξιολογήσεις της ανθρώπινης ηθικής υπόστασης με βάση ένα εξωτερικό παράγοντα
προς την ανθρώπινη ιδιότητα όπως είναι η χρονολογική ηλικία. Πολύ ορθά, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διατυπώνει τη δική του θέση ότι: «η κατανομή των
ιατρικών υπηρεσιών που βασίζεται στην ηλικία είναι

απλώς ένα παράδειγμα

διάκρισης ενάντια στους ηλικιωμένους».2
Συμπερασματικά: η γηριατρική φροντίδα πρέπει να ενταχθεί στην
εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό πρέπει αρχικά να
γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές προβλέψεις στα προγράμματα εκπαίδευσης με σκοπό
τη βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επαρκή διαχείριση των
γηριατρικών προβλημάτων. Πέρα από τη γνώση για τη διαχείριση των ζητημάτων
γηριατρικού ενδιαφέροντος στους τομείς της υγείας και της φροντίδας, είναι ανάγκη
να υπάρξει σχετική εξοικείωση με την ηθική διάσταση των διλημμάτων με τα οποία
έρχονται αντιμέτωποι οι επαγγελματίες, όπως επίσης και με τις διαδικασίες λήψης
αυτών των αποφάσεων που συχνά προκύπτουν στο νοσοκομειακό περιβάλλον και
ενέχουν ηθικό και διλημματικό χαρακτήρα. Σε προηγούμενη ενότητα (βλέπε:
«Προκαταβολικός Σχεδιασμός Φροντίδας») είχαμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε
κάποια πλεονεκτήματα του μοντέλου της συναπόφασης (shared decision-making)
αναφορικά με τις κρίσιμες ηθικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα αυτές που
αφορούν το τέλος της ζωής. Άλλες μορφές απαραίτητων δεξιοτήτων στο περιβάλλον
φροντίδας της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων
περιλαμβάνουν τομείς όπως η ικανότητα συνεργασίας εντός ομάδας επαγγελματιών
όπως και η εξοικείωση με την χρήση της τεχνολογίας στην κοινωνία των
πληροφοριών.3

3.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ:

1

Reese et al, 2010
Adelman et al, 2007
3
Adelman et al, 2007
2
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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ «ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» (HEALTHY AGEING)
Στο τρέχον κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα για τον ιδιαίτερο
τρόπο που πρέπει να προσανατολίζεται η φροντίδα της ανθρώπινης υγείας όταν έχει
πλέον παρέλθει η περίοδος της ακμής των ψυχοπνευματικών και σωματικών
δυνάμεων και ο άνθρωπος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία γήρανσης. Από μια άλλη
οπτική γωνία, θα εξεταστεί ο τρόπος που καθορίζεται ο στόχος της υγείας στο
εννοιολογικό περιβάλλον της Τρίτης Ηλικίας στο οποίο κατά κανόνα εκδηλώνονται
πολλοί δυσμενείς παράγοντες οι συνέπειες των οποίων δεν συνάδουν με το
αντίστοιχο εννοιολογικό πλαίσιο του όρου «Υγεία». Ως κυριότερος από αυτούς τους
παράγοντες κρίνεται η συχνή εμφάνιση πολλών παθήσεων την ίδια χρονική περίοδο,
φαινόμενο που έχει την ονομασία πολλαπλή νοσηρότητα ή συννοσηρότητα.
Οι θέσεις που εκθέτουμε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αποκτούν ειδική
σημασία μέσα στο σώμα της παρούσας μελέτης αφού αντανακλούν την προσωπική
μας θέση στο ζήτημα της υγείας των ηλικιωμένων. Έχοντας την ευκαιρία στην
καθημερινή κλινική πράξη να διαπιστώσουμε ότι οι κατάλληλες παρεμβάσεις είναι
δυνατόν όχι μόνο να διατηρήσουν σταθερές στην πάροδο του χρόνου, αλλά πολύ
περισσότερο να βελτιώσουν τις πολλαπλές μορφές ανεπάρκειας που συχνά
εκδηλώνουν οι ηλικιωμένοι, καταθέτουμε τη συγκεκριμένη θέση από την σκοπιά της
επαγγελματικής ευθύνης και εμπειρίας. Το γεγονός μάλιστα ότι οι θέσεις αυτές εν
πολλοίς επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας προσθέτει
ένα επιπλέον στοιχείο αξιοπιστίας και εγκυρότητας και γεννά την ελπίδα ότι μπορούν
να αξιοποιηθούν κατάλληλα κατά την τεκμηρίωση των ενδεχόμενων πολιτικών στο
ζήτημα της υγείας των ηλικιωμένων.
Ήδη στα εισαγωγικά κεφάλαια («Δημογραφία – Επιδημιολογία») έχουμε
κάνει μια πρώτη μνεία για την έννοια της Υγιούς Γήρανσης (Healthy Ageing) η
οποία κατανοεί την έννοια της υγείας με ένα τρόπο που αποκλίνει σε κάποιο βαθμό
από τον κλασικό ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αφού πολύ συχνά η
έννοια της υγείας δεν μπορεί να κατανοηθεί στην Τρίτη Ηλικία ούτε σαν «πλήρης
σωματική, διανοητική και κοινωνική ευημερία», ούτε βέβαια και ως «απουσία
ασθένειας». Περισσότερο προσανατολισμένη σε ένα ολιστικό πλαίσιο, η έννοια της
Υγιούς Γήρανσης λαμβάνει υπόψη της μια ευρύτερη οπτική για την ανθρώπινη
ύπαρξη και στοχεύει ιδιαίτερα στη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας η οποία
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τελικά συνιστά και την καλύτερη δυνατή προοπτική υπό τις παρούσες συνθήκες,
ώστε να καταστεί τελικά δυνατή η ευημερία (well – being) στη μεγαλύτερη ηλικία.1
Χωρίς να χάνεται ο προσανατολισμός για τη διαχείριση των χρόνιων και
ειδικότερων παθήσεων, η προσέγγιση της Υγιούς Γήρανσης στοχεύει κυρίως στη
βελτιστοποίηση των δεικτών της εγγενούς ικανότητας.2 Ειδικότερα, τονίζεται ότι
οι καταλληλότεροι στόχοι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι οι παρεμβάσεις για την
υγεία που στοχεύουν στη σωματική και διανοητική ικανότητα των ηλικιωμένων.
Επιπλέον, οι σχετικές προσεγγίσεις πρέπει να προσανατολίζονται σε αποτελέσματα
τα οποία θα έχουν στενή συνάρτηση με την καθημερινή ζωή των ασθενών
ηλικιωμένων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται παράλληλα περιττές θεραπευτικές
παρεμβάσεις που συνεπάγονται την ανεπιθύμητη πολυφαρμακία με τις σχετικές
παρενέργειες.3 Το δεύτερο μισό της ανθρώπινης ζωής χαρακτηρίζεται από μεγάλες
διαφοροποιήσεις στις καμπύλες της εγγενούς ικανότητας. Ειδικότερα, στις
πληθυσμιακές ομάδες των ηλικιωμένων τα άτομα θα βιώσουν περιόδους που
χαρακτηρίζονται είτε από υψηλό και σταθερό επίπεδο ικανότητας, είτε από κάποια
αποκλίνουσα μορφή ικανότητας, είτε τέλος από μια σημαντική ελάττωση της
ικανότητας στις πιο επιβαρυμένες καταστάσεις. Κάθε μια απαιτεί διαφορετικές
πρακτικές προσέγγισης. Ειδικότερα:
Άτομα με υψηλή και σταθερή ικανότητα: Στις περιπτώσεις αυτές ο στόχος
είναι να διατηρήσουν και να ισχυροποιήσουν τα υψηλά επίπεδα ικανότητας. Η
αναγκαία έμφαση πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:


την πρόληψη των νόσων και τη μείωση των κινδύνων



την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την ικανότητα του ατόμου (με

την αποφυγή, για παράδειγμα, επιβαρυμένης δίαιτας, την αποφυγή του καπνίσματος,
την αποφυγή της καθιστικής ζωής κλπ)


την αντιμετώπιση των τυχόν οξέων καταστάσεων



την πρώιμη διάγνωση και διαχείριση των χρόνιων καταστάσεων. Η διάγνωση

παθήσεων όπως η καρδιαγγειακή νόσος, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ο
διαβήτης

και άλλες χρόνιες παθήσεις σε πολύ αρχικό στάδιο μπορεί να δράσει

ευεργετικά στην αύξηση της ικανότητας, στη μείωση της νοσοκομειακής περίθαλψης

1

World Health Organization / 2015 / σελ. 28
Η ικανότητα αυτή ορίζεται από τον Οργανισμό ως η σύνθεση των σωματικών και νοητικών
ικανοτήτων του ανθρώπου / World Health Organization / 2015 / σελ. 28
3
Ham, 2010 και Eklund, 2009
2
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και στην πρόληψη των πρόωρων θανάτων.1
Άτομα με μειωμένη ικανότητα: Καθώς η διαδικασία της γήρανσης
εξελίσσεται και παράλληλα επεκτείνονται οι υποκείμενες μεταβολές λόγω της
γήρανσης των ιστών, έρχονται να προστεθούν και οι συνέπειες από την επενέργεια
των χρόνιων παθήσεων. Το κυριότερο αποτέλεσμα, όσον αφορά την οπτική γωνία της
δικής μας μελέτης είναι η σταδιακή μείωση της εγγενούς/φυσικής ικανότητας (intrinsic
capacity) του ηλικιωμένου. Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία της μείωσης η οποία
συμβαίνει είτε με τρόπο αργό και σταδιακό – ως αποτέλεσμα της διαδικασίας
γήρανσης – είτε με τρόπο ταχύρυθμο και αιφνίδιο – ως αποτέλεσμα της επενέργειας
ειδικότερων καταστάσεων υγείας ή συνεπεία κάποιου τραύματος – τείνει προς την
εκδήλωση συμπτωμάτων αδυναμίας και συνακόλουθης εξάρτησης από την
παρεχόμενη φροντίδα. Οι πιο ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες στο στάδιο αυτό έχουν
σκοπό να καθυστερήσουν, επιβραδύνουν ή ακόμα και να αναστρέψουν αυτές τις
φθίνουσες διαδικασίες, στοχεύοντας με πρώιμες παρεμβάσεις στη διατήρηση της
λειτουργικής ικανότητας. Σε πρακτικό επίπεδο ισχύουν και εδώ οι στόχοι και οι
γενικές κατευθύνσεις που περιγράψαμε για το προηγούμενο στάδιο, αλλά
διευρύνονται ώστε να συμπεριλάβουν δράσεις που μειώνουν ή αναστρέφουν τις
απώλειες της εγγενούς ικανότητας. Για παράδειγμα, η αεροβική άσκηση και η
κατάλληλη διατροφή συνιστούν σημαντικούς παράγοντες όχι μόνο για την πρόληψη,
αλλά και την βελτίωση ή αποκατάσταση της καρδιαγγειακής νόσου, της ισορροπίας
και της ποιότητας στην κίνηση, της οστικής πυκνότητας, της επίδρασης από τις
συνέπειες της κατάθλιψης, της γνωσιακής απόκλισης, όπως επίσης των συνεπειών
από τις πτώσεις και την εξασθένηση (frailty). Οι καταστάσεις αυτές με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο διαιωνίζουν το καθεστώς ατομικής ανικανότητας και εξάρτησης, ως
αποτέλεσμα της σταδιακής απόκλισης και απίσχνασης της εγγενούς ικανότητας των
ηλικιωμένων ατόμων.2
Άτομα με σημαντική απώλεια της ικανότητας: Πολλά ηλικιωμένα άτομα
φθάνουν κάποτε στο σημείο όπου δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις
στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες χωρίς την βοήθεια των άλλων. Εδώ τον
σημαντικότερο ρόλο έρχεται να παίξει το σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας.
Επιπλέον, για τον άνθρωπο με μεγάλη απώλεια ικανότητας σημαντικότατο ρόλο
εξακολουθεί να έχει το σύστημα υγείας στο οποίο κατά κύριο λόγο εξυπηρετείται η
1
2

World Health Organization / 2015 / σελ. 101
World Health Organization / 2015 / σελ. 101-102
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διαχείριση των εξελισσόμενων νόσων, η αποκατάσταση της υγείας στο μέτρο του
δυνατού, η παροχή ανακουφιστικής αγωγής και η φροντίδας τέλους ζωής.
Παράλληλα, τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν στα
συγκεκριμένα

άτομα

την

παροχή

άμεσης

πρόσβασης

στην

πρωτοβάθμια,

εξειδικευμένη και επείγουσα αντιμετώπιση όποτε είναι αναγκαίο. Το κρίσιμο σημείο
στην προσέγγιση αυτών των περιπτώσεων είναι να υπάρξει η κατάλληλη πρόβλεψη
για μια ολοκληρωμένη αντίληψη των υπηρεσιών φροντίδας υγείας με εκείνη της
μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι
συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης του προσώπου-ασθενή και ταυτόχρονα κρατείται
αμετακίνητος ο στόχος της διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας του ηλικιωμένου
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.1
Η συνθήκη της αξιοπρέπειας που εξετάσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο της
παρούσης

ενότητας

απαιτεί

ιδιαίτερη

ηθική

επαγρύπνηση

κάτω

από

τις

συγκεκριμένες συνθήκες εξάρτησης του ασθενούς. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η
συνεργασία των υπηρεσιών φροντίδας με στόχο την υποστήριξη του ασθενούς όσο το
δυνατόν περισσότερο. Αποφεύγοντας τις αναίτιες εισαγωγές στο νοσοκομείο ο
σκοπός είναι να παραμείνει στο σπίτι του. Η παροχή υπηρεσιών στο σπίτι από ομάδα
επαγγελματιών που προσφέρουν συνδυασμένη φροντίδα υγείας ταυτόχρονα με την
μακροχρόνια φροντίδα του ηλικιωμένου φάνηκε ότι μείωσε τις εισαγωγές στο
νοσοκομείο, αύξησε την ικανοποίηση του χρήστη και μείωσε τους θανάτους. Κάποιες
από τις παραμέτρους της ανακουφιστικής θεραπείας έχουμε ήδη εκθέσει σε
προηγούμενη ενότητα.2
Συμπέρασμα: Αν θέλουμε να μελετήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την
Τρίτη Ηλικία με μια πιο σύγχρονη ματιά είναι ανάγκη, ανάμεσα σε άλλα, να γίνουν
ορισμένες προσαρμογές ή αλλαγές στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
φροντίδας. Μέσα από αυτό το πρίσμα είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν νέες
προσεγγίσεις και ταυτόχρονα να υπάρχει δυνατότητα για παροχή καινούργιων
υπηρεσιών.

Οι

κύριες

προτεραιότητες

του

καινούργιου

προσανατολισμού

συνοψίζονται στα εξής:


στη μετατόπιση του κλινικού ενδιαφέροντας από την αμιγώς ιατρική

διαχείριση των παθήσεων προς την κατεύθυνση της διατήρησης της εγγενούς ή
1
2

Ellis, 2011
Shepperd, 2011 και Caplan, 2012
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φυσικής ικανότητας (intrinsic capacity) του ασθενούς για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
περίοδο


το σύστημα υγείας συγκροτείται πλέον με κέντρο εστίασης το πρόσωπο του

κάθε ένα συγκεκριμένου ηλικιωμένου (πρωσοποκεντρικό) και λαμβάνει μέτρα ώστε
να προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας και υγείας κατάλληλα συνεργαζόμενες μεταξύ
τους και ενσωματωμένες στο σύστημα υγείας

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάστηκαν τόσο οι λόγοι όσο και οι τρόποι σύμφωνα
με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού, ο στόχος της
Υγιούς Γήρανσης. Έτσι, αναγνωρίσαμε ότι κατά την τελευταία περίοδο της
ανθρώπινης ζωής αν και παρατηρείται αυξημένη συσσώρευση παραγόντων που
δυσχεραίνουν την ομαλή εξέλιξη του βίου, όπως είναι για παράδειγμα η αυξημένη
εμφάνιση της πολλαπλής νοσηρότητας, εντούτοις μια σημαντική διάσταση της υγείας
κάτω από ένα τέτοιο δυσμενές οργανικά καθεστώς περιλαμβάνει ως ζωτικό
ζητούμενο τον παράγοντα της λειτουργικότητας. Ο στόχος της λειτουργικότητας έχει
την έννοια της οικοδόμησης και της διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας στο
βέλτιστο δυνατό επίπεδο, υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί υπόψη και η δεδομένη
επιβαρυμένη οργανική κατάσταση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιγράφει
πέντε βασικούς τομείς στους οποίους η λειτουργική ικανότητα παίζει ένα εξαιρετικά
σημαντικό ρόλο. Οι τομείς αυτοί εμπεριέχουν ταυτόχρονα ζωτικά στοιχεία του
ανθρώπινου βίου είναι τα εξής: η ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, η
δυνατότητα αλλά και η ικανότητα για λήψη αποφάσεων, η δυνατότητα για συνεχή
μάθηση και ανάπτυξη, η ικανότητα να παραμένει κάποιος κινητικός, η ικανότητα να
οικοδομεί και να διατηρεί ανθρώπινες σχέσεις και τέλος η ικανότητα να συνεισφέρει.
Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η διατήρηση και ενίσχυση των ικανοτήτων αυτών
συνεισφέρει ουσιαστικά στην έννοια της ποιότητας της ζωής του ηλικιωμένου για μια
σειρά από λόγους. Οι κυριότεροι από αυτούς σχετίζονται με το γεγονός ότι καθιστούν
τους ηλικιωμένους ικανούς να επιδιώκουν τα πράγματα εκείνα στα οποία εκείνοι
δίνουν αξία και εκτιμούν, να ζουν τη συγκεκριμένη περίοδο με ασφάλεια στο μέρος
που εκείνοι θεωρούν κατάλληλο, να συνεχίζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας
τους και την κοινωνική συνεισφορά τους ενώ δεν έχουν απολέσει τη δυνατότητα να
παραμένουν αυτόνομοι και υγιείς. Στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής οι ικανότητες
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αυτές συσχετίζονται και εξαρτώνται στη μεταξύ τους σχέση σε μεγάλο βαθμό. Εδώ
εξετάζονται ξεχωριστά:
Η ικανότητα για την εκπλήρωση των βασικών ανθρώπινων αναγκών
Κάποτε οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλέον τις βασικές τους
ανάγκες και αυτό συνήθως οφείλεται στην μείωση ή απώλεια των επιμέρους
ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιδίωξη των σκοπών της καθημερινής ζωής.
Αυτό από κάποια άποψη είναι αναμενόμενο μέσα στα πλαίσια του κύκλου ζωής των
ανθρώπων. Ατυχώς όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αληθινή αιτία της μείωσης ή
απώλειας των ικανοτήτων τους προέρχεται από την αδυναμία να ικανοποιήσουν οι
ηλικιωμένοι τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Η επισήμανση αυτή είναι ιδιαίτερα
επώδυνη όταν χαρακτηρίζει την ποιότητα των κοινωνικών και πολιτικών μας
επιλογών απέναντι στους πρεσβύτερους. Επιπλέον, αντίξοοι περιβαλλοντικοί και
φυσικοί παράγοντες, δυσμενείς κοινωνικές πολιτικές που ενισχύουν τα φαινόμενα της
άδικης κατανομής του κοινωνικού και οικονομικού πλούτου, όπως και αστάθμητοι
οικονομικοί παράγοντες στη διεθνή πολιτική συγκυρία συντείνουν στην περαιτέρω
εξασθένιση των ικανοτήτων των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας να πραγματοποιούν όσα
θα ήταν σε θέση να κάνουν για να εκπληρώσουν τις πιο βασικές από τις
προϋποθέσεις που συνεισφέρουν στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Από σχετικές
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο επίπεδο της κοινότητας προκύπτει ότι: «πέρα
και από την υγεία και την κοινωνική υποστήριξη, ίσως οι πιο σημαντικές βασικές
ανάγκες των ηλικιωμένων είναι η οικονομική ασφάλεια, η κατάλληλη κατοικία και το
ασφαλές περιβάλλον».1 Έξαλλου, στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 25 όπου αναφέρεται: «καθένας έχει
δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια
του υγεία και ευημερία και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη
όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες». Με ρητό τρόπο η Διακήρυξη
προβλέπει δικαίωμα ασφάλισης για την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία και τη
γεροντική ηλικία.2
Προσωπική και οικονομική ασφάλεια – Στέγαση
Η έλλειψη οικονομικής ασφάλειας αποτελεί ήδη από μόνη της ένα σοβαρό εμπόδιο
στην διαδικασία της Υγιούς Γήρανσης συνιστώντας παράλληλα και μεγάλο εμπόδιο

1
2

Blazer et al, 2005
UNITED NATIONS, Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, άρθρο 25
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στην μείωση των ανισοτήτων και των αδικιών στον τομέα της υγείας.1 Η στέγαση
είναι επίσης μια πολύ μεγάλη δαπάνη (συχνά μάλιστα είναι η μεγαλύτερη) για τους
ηλικιωμένους, αφού δεν είναι σε θέση πάντοτε να ικανοποιούν την ανάγκη αυτή
αποτελεσματικά. Η διαβίωση σε συνθήκες επάρκειας όσον αφορά το μέγεθος του
σπιτιού, με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και την παροχή θέρμανσης, ανάμεσα σε
άλλα, συσχετίζεται με καλύτερα επίπεδα υγείας για τους ενοίκους και καλύτερες
ευκαιρίες στην επέκταση των κοινωνικών σχέσεων. Η προσωπική ασφάλεια είναι
επίσης ένα ζήτημα ικανό να κλονιστεί από την οικονομική ένδεια των ηλικιωμένων
και την διαβίωση τους σε περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα ή υποβαθμισμένες στα
θέματα ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διαρκές αίσθημα απειλής έχει
εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στην προσωπική υγεία και την ποιότητα ζωής εν
γένει.2
Ικανότητα για συνεχιζόμενη μάθηση, ανάπτυξη και λήψη των αποφάσεων
Από πολλές απόψεις ο ανθρώπινος βίος είναι μια αδιάκοπη δοκιμασία επίλυσης
πολλαπλών καθημερινών προβλημάτων. Μπορεί ακόμα να ειδωθεί ως μια
ασταμάτητη διαδικασία στην οποία για την κάθε μια ξεχωριστή περίπτωση είναι
ανάγκη να λαμβάνονται οι ενδεδειγμένες αποφάσεις. Τέλος, από μια διαφορετική
αλλά συμπληρωματική οπτική θέαση συνιστά μια αέναη πρόκληση και ευκαιρία για
μάθηση και αξιοποίηση της καταλληλότερης γνώσης. Σ’ αυτούς κυρίως τους άξονες
πλαισιώνεται το πλέγμα των απαιτήσεων που συνηγορούν στην ανάγκη για διαρκή
ύπαρξη των ικανοτήτων για μάθηση, ανάπτυξη και λήψη των αποφάσεων σε όλη την
περίοδο του ανθρώπινου βίου.3 Εξειδικεύοντας περισσότερο το περιεχόμενο των
επιμέρους ικανοτήτων, επισημαίνουμε ότι η ικανότητα για μάθηση επεκτείνει σε
εξαιρετικό βαθμό την απόκτηση κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την
αντιμετώπιση των ζητημάτων της υγείας, της επικοινωνίας, της διατήρησης ενός
συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για την ίδια τη ζωή μέσα στο πλαίσιο των πολλαπλών
δυσκολιών και των σημαντικών απολαβών της. Η ψυχική, πνευματική, κοινωνική και
συναισθηματική διάσταση στην έννοια της προσωπικής ανάπτυξης την καθιστά
σημαντική για την πραγματοποίηση των προσωπικών αξιών και προτεραιοτήτων του
ατόμου, ενώ τέλος η ικανότητα για τη λήψη των αποφάσεων – ιδιαίτερα για τα
ζητήματα εκείνα που έχουν βαρύτητα στη ζωή του προσώπου - διαδραματίζει ένα
1

World Health Organization, 2008, σελ 72
James M et al, 2003, σελ 16
3
Boulton-Lewis, 2010
2

86

εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε μια σειρά από θέματα που συνδέονται με την
αυτονομία του δρώντος υποκειμένου. Επιπλέον, η ευχέρεια στη λήψη των
αποφάσεων σχετίζεται, ανάμεσα σε άλλα, και με τον αποτελεσματικό έλεγχο των
γεγονότων και των καταστάσεων της ζωής του προσώπου και ειδικότερα με τη
συγκρότηση και τη διατήρηση των όρων της προσωπικής ταυτότητας (βλέπε: Τα
Μεγάλα Βιοηθκά Ζητήματα της Τρίτης Ηλικίας

/ Το Ζήτημα της Προσωπικής

Ταυτότητας).
Αν λάβουμε ως δεδομένο τη συσχέτιση που παρατηρείται στην περίοδο του
γήρατος με μια σειρά από μεταβολές στις επιμέρους ικανότητες, η παρουσία των
οποίων κρίνεται ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής του ηλικιωμένου,
προκύπτει το συμπέρασμα ότι μια νέα αντίληψη του ζητήματος της υγείας στη Τρίτη
Ηλικία θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί με την αλλαγή του προσανατολισμού
της τρέχουσας αντίληψης για την υγεία. Η καινούργια προοπτική θα είχε ως κύριο
μέλημά της την συγκρότηση της έννοιας της υγείας στην Τρίτη Ηλικία με όρους
κυρίως λειτουργικής ικανότητας.1 Έτσι, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
του ζητήματος της υγείας των ηλικιωμένων θα έπρεπε τόσο σε προσωπικό , όσο και
σε θεσμικό και πολιτειακό επίπεδο να επιδιώκονται δράσεις και πρωτοβουλίες που
ενθαρρύνουν τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παραπάνω ικανοτήτων. Η νέα αυτή
προσέγγιση για την έννοια της υγείας αποκτά το ειδικότερο νόημά της μέσα στο
ιδιάζων καθεστώς των εκτεταμένων οργανικών επιβαρύνσεων που κάποτε πλήττουν
τους ηλικιωμένους και έτσι, υπό τον όρο ότι η ύπαρξη των παθήσεων δεν
διαταράσσει την επάρκεια των λειτουργικών ικανοτήτων, συγκροτείται συναφώς η
ιδέα της Υγιούς Γήρανσης (Healthy Ageing).
Σύμφωνα με τη δική μας κατανόηση, η συνεχής προσωπική αλλά και η
θεσμική επαγρύπνηση για την ενίσχυση των γραμματικών και μορφωτικών
ικανοτήτων των ηλικιωμένων, η μέριμνα για την καταπολέμηση της άγνοιας και της
καχυποψίας που πυροδοτούν τα αισθήματα αποξένωσης και διακρίσεων εις βάρος
των μεγαλύτερων μελών της κοινωνίας, η επένδυση στη δια βίου μάθηση και η
επέκταση των ευκαιριών για ανάπτυξη προς όλους και ιδιαίτερα για τα μέλη της
Τρίτης Ηλικίας, τα θεσμικά μέτρα που παρακινούν και διευκολύνουν την αυτόνομη
λήψη των αποφάσεων και γενικά οποιαδήποτε πρόβλεψη συνηγορεί στην ενίσχυση
των συγκεκριμένων ικανοτήτων των ηλικιωμένων, συγκλίνουν τελικά σε μια νέα

1

Stephens, 2015
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αντίληψη για την υγεία, όπως διυλίζεται μέσα από το πρίσμα της διατήρησης ή
ενίσχυσης της λειτουργικής ικανότητας των ηλικιωμένων.
Διατήρηση της σωματικής κινητικότητας
Στον ορίζοντα της ειδικότερης επαγγελματικής ευθύνης και εμπειρίας εκφράζουμε
παράλληλα την θέση ότι ανάμεσα στους βασικούς όρους και τις πιο σημαντικές
προϋποθέσεις που συγκροτούν τη θεματική της Υγιούς Γήρανσης συμπεριλαμβάνεται
και η ικανότητα να παραμένει κάποιος άνθρωπος σωματικά κινητικός. Με βάση τη
συγκεκριμένη τοποθέτηση, η κινητικότητα μέσα από την οπτική του γήρατος αφορά
τις δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης, το περπάτημα για αναψυχή, την σωματική
άσκηση, τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ή απλά τη μετακίνηση από το
κρεβάτι στην καρέκλα ή το αμαξίδιο και αντίστροφα. Κατά την επιδίωξη της
κινητικότητας ως ένα από τα βασικά ζητούμενα της γενικότερης κατάστασης στην
Τρίτη Ηλικία είναι αδιάφορο αν πραγματώνεται με την άσκηση των ίδιων σωματικών
δυνάμεων ή με τη βοήθεια προσθετικών μελών και βοηθημάτων.
Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση από τον άνθρωπο της ικανότητάς του να
μετακινείται στο χώρο δεν εξαντλείται μόνο στις δραστηριότητες που εξυπηρετούν
τις βιοτικές και τις βιοποριστικές του ανάγκες, αλλά επεκτείνεται σε ένα εξαιρετικά
ευρύ πεδίο δράσεων που αποβλέπουν στην επικοινωνία με τον περιβάλλοντα κόσμο,
τη μάθηση, την κοινωνική συμμετοχή, την πολιτισμική ενσωμάτωση, ανάμεσα σε
άλλα. Η ικανότητα για κίνηση περιορίζεται με την πάροδο των ετών και κάποτε
χάνεται ολοκληρωτικά. Εντούτοις, οι ικανότητες σε γενικές γραμμές οικοδομούνται ή
ανασυγκροτούνται με διάφορους τρόπους και ειδικά η ικανότητα κίνησης είναι το πιο
χαρακτηριστικό ανθρώπινο στοιχείο το οποίο έχει πολλά περιθώρια ενίσχυσης ή
ενδυνάμωσης μετά από την κατάλληλη ανθρωπογενή παρέμβαση. Για παράδειγμα, με
τη χρήση ενός απλού μπαστουνιού (βακτηρίας) ή ενός αναπηρικού τροχήλατου
αμαξιδίου ο ηλικιωμένος άνθρωπος αποκτά την αναγκαία προσβασιμότητα σε μια
σειρά από δράσεις της προσωπικής του επιλογής.1
Στην περίπτωση που οι αναγκαίες σωματικές προσαρμογές δεν είναι δυνατόν
να πραγματοποιηθούν, τότε η καθήλωση του ατόμου δεν περιορίζεται μόνο στο
σωματικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται σε ουσιώδη πεδία την ανθρώπινης
αυτοκατανόησης, όπως είναι η κοινωνική ενσωμάτωση, η συναισθηματική
ισορροπία, η υγεία, η ευημερία, τα κοινωνικά δίκτυα κλπ Είναι χαρακτηριστικό ότι

1

Satariano, 2012
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ανάμεσα στις πλέον σημαντικές διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο συμπεριλαμβάνονται αυτές
που προβλέπουν την διευκόλυνση της κίνησης των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να
καθίστανται ικανοί να μετακινούνται όταν και όπως επιθυμούν και μάλιστα με τρόπο
οικονομικά συμφέρον προς αυτούς. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, το δημόσιο σύστημα
υγείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να βελτιώνει όταν χρειαστεί και μάλιστα στο
μέγιστο δυνατό βαθμό την κινητικότητα των ηλικιωμένων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής
και η εκτεταμένη αστικοποίηση των πληθυσμών ορθώνουν αρκετά εμπόδια στην
προσπάθεια διατήρησης ή αποκατάστασης της κινητικότητας των ηλικιωμένων. Τα
εμπόδια αυτά προέρχονται κυρίως από την έλλειψη κατάλληλων πεζόδρομων οι
οποίοι θα διευκόλυναν την ανεμπόδιστη βάδισή τους, από την έλλειψη σεβασμού
κάποιων οδηγών ή ακόμα και από τις ενδεχόμενες υπερπροστατευτικές συμπεριφορές
κάποιων φροντιστών οι οποίοι δεν επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση των ηλικιωμένων
για οποιοδήποτε λόγο. Η έννοια της αποκατάστασης (rehabilitation) αφορά τη
βελτίωση της κινητικότητας και κατ’ επέκταση της ικανότητας του ηλικιωμένου για
κίνηση σε όσες περιπτώσεις προέκυψαν μειώσεις ή απώλειες λόγω υφιστάμενων
καταστάσεων στην υγεία, όπως κάποιο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακό
επεισόδιο ή τραυματισμό, εκτός των άλλων. Σημαντικό μέρος της αποκατάστασης
περιλαμβάνει τις ιατρικές παρεμβάσεις, τη φυσικοθεραπεία, την άσκηση, την
επανεκπαίδευση σε διάφορους τομείς κλπ Άλλες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την
κατάλληλη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος χώρου, την βελτίωση της
προσβασιμότητας, των ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής κλπ Τα στοιχεία αυτά θα
συζητηθούν εκτενέστερα στο κεφάλαιο που αφορά την Ποιότητα Ζωής των
Ηλικιωμένων από κοινωνιολογική σκοπιά (βλέπε παρακάτω).1
Η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης των σχέσεων
Η διατήρηση των σχέσεων αναγνωρίζεται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους ως
συστατικό στοιχείο της ευημερίας τους. Επιπλέον, η διατήρηση της ικανότητας αυτής
έχει υψηλή προτεραιότητα ανάμεσα σε άλλες. Ανάμεσα στις σχέσεις αυτές, εκείνες
που αφορούν τα παιδιά και τα άλλα μέλη της οικογένειας, οι σχέσεις με φιλικά
πρόσωπα ή γείτονες ή συναδέλφους ή ακόμα και με εργαζόμενους στις διάφορες
υπηρεσίες ή θεσμικές δομές χαρακτηρίζονται ως οι πιο σημαντικές. Πρέπει να
τονίσουμε ότι στα πλαίσια της μελέτης μας για τους παράγοντες που συνιστούν την

1

Shumway-Cook, 2005
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έννοια της Υγιούς Γήρανσης η ικανότητα της δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων
κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και παρά το ότι τα διάφορα είδη των σχέσεων
διαφέρουν πολύ μεταξύ τους (για παράδειγμα, η σχέση με τα παιδιά μας διαφέρει από
εκείνη με τους γείτονες μας), εντούτοις, όταν εκδηλώνονται με θετικό και
δημιουργικό τρόπο, τότε συνιστούν πηγές άντλησης πόρων, όπως είναι η οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και η κοινωνική υποστήριξη.1 Επιπλέον, η ικανότητα αυτή συνδέεται
στενά και αλληλεπιδρά με άλλες που συνεισφέρουν στην Υγιή Γήρανση. Για
παράδειγμα, η ποιότητα και η ποσότητα των διαπροσωπικών σχέσεων επηρεάζεται,
εκτός των άλλων, από το συναίσθημα της συνεισφοράς στην κοινότητα ή από την
ικανότητα για σωματική κίνηση και αυτονομία.2
Η ικανότητα της συνεισφοράς
Το πεδίο των γενικότερων δράσεων μέσα στο οποίο οι ηλικιωμένοι ασκούν την
πολύτιμη συνεισφορά τους είναι συχνά αρκετά μεγάλο και εκτείνεται από το όρια της
οικογένειας μέχρι την ευρύτερη κοινότητα και ίσως πέρα από αυτή. Οι μικρές ή
μεγαλύτερες πράξεις βοήθειας με αποδέκτες τους φίλους ή τους γείτονες, όπως
επίσης και η παροχή φροντίδας προς την οικογένεια ή η παροχή χρήσιμων
συμβουλών στους νεότερους επαγγελματίες, ανάμεσα σε άλλα, είναι μερικές μόνο
από τις ενέργειες τις οποίες απλόχερα προσφέρουν οι πρεσβύτεροι. Συνήθως, η
άσκηση της ικανότητας αυτής συνδυάζεται καλύτερα με κάποιο είδος δέσμευσης για
την άσκηση άλλων κοινωνικών ή πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
Το πεδίο του εθελοντισμού επίσης μαζί με την προσφορά εργασίας είναι δυο
τομείς στους οποίους αρκετοί διοχετεύουν την περίσσεια από τα ψυχικά και
σωματικά αποθέματα που έχουν, ασκώντας παράλληλα το προνόμιό τους να
προσφέρουν ανιδιοτελώς. Η έννοια της εργασίας εδώ χρησιμοποιείται με μια
ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει την έμμισθη ή άμισθη προσφορά. Ενδιαφέρουσα
είναι η επισήμανση ότι οι σωματικές, ψυχικές και γνωσιακές αποκλίνουσες
μεταβολές που σχετίζονται με την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας φαίνεται ότι
μπορεί να παρουσιάσουν ανάσχεση της αρνητικής δυναμικής με την συστηματική
δέσμευση σε σωματικές ή νοητικές δραστηριότητες που συμβαίνουν κατά τη
διάρκεια της εργασίας.3
Ηλικιακές διακρίσεις (ageism): Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που αναζητούν
1

World Health Organization, 2015, σελ. 184
Mendes et al, 2003
3
Maimaris et al, 2010
2
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εργασία γίνονται συχνά θύματα διακρίσεων, ακόμα και όταν δεν είναι λιγότερο υγιείς,
εκπαιδευόμενοι, πεπειραμένοι ή παραγωγικοί στην εργασία τους σε σχέση με τους
νεότερους συναδέλφους τους. Οι ηλικιακές διακρίσεις εις βάρος των μεγαλυτέρων
γυναικών είναι ακόμα μεγαλύτερες. Αν θεωρούμε ότι οι διακρίσεις εις βάρος των
μεγαλυτέρων είναι πράγματι παράλογες και μάλιστα συμβαίνουν με τρόπο που αδικεί
τα πρόσωπα, τότε είναι ανάγκη αρχικά να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την
αποδόμηση του αρνητικού στερεότυπου που όπως φαίνεται έχει ιδιαίτερη αντοχή. Η
έκθεση της θετικής εικόνας του ηλικιωμένου εργαζόμενου ή η παρατεταμένη επαφή
των νεότερων με τους μεγαλύτερους κατά τη διάρκεια οργανωμένων δράσεων που
έχουν συλλογική μορφή θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά τις δυο γενιές (βλέπε και
παρακάτω «Ζητήματα Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων»). Οι στρατηγικές ενάντια
στις ηλικιακές διακρίσεις πρέπει επιπλέον να ενισχυθούν από την υφιστάμενη
νομοθεσία (βλέπε στην ενότητα: «Νομικά Ζητήματα»).
Το ζήτημα της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης: Στα περισσότερα κράτη του
κόσμου σήμερα ισχύει ο θεσμός της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης μετά από κάποιο
ηλικιακό όριο και μετά. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του θεσμού ήταν αποτέλεσμα,
εν μέρει, της αντίληψης ότι η απόσυρση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων θα
έδινε την ευκαιρία στο νεότερο εργατικό δυναμικό να διοχετεύσει το δημιουργικό του
σθένος στην παραγωγική αναζωογόνηση των επιχειρήσεων, απελευθερώνοντας
παράλληλα θέσεις εργασίας. Σύγχρονα δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν την
παραδοσιακή αντίληψη για τη σχέση ηλικίας και παραγωγικότητας. Η ηλικία,
συγκεκριμένα, δεν είναι αξιόπιστος δείκτης όταν πρέπει να αξιολογηθούν
συνιστώσες, όπως η παραγωγικότητα και η ικανότητα απασχόλησης. Ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μάλιστα, συστήνει την πρόταση για
σταδιακή κατάργηση όλων των πολιτικών που υποστηρίζουν την υποχρεωτική
απόσυρση από την εργασία. Το συγκεκριμένο μέτρο πιστεύεται ότι θα βοηθήσει τους
ίδιους τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, αλλά και ολόκληρη την οικονομία. Με
βάση τα τελευταία δεδομένα επίσης δεν επιβεβαιώνεται οποιαδήποτε αύξηση των
θέσεων εργασίας, ως αποτέλεσμα της συνταξιοδότησης των μεγαλυτέρων. Επιπλέον,
απομακρύνεται από τις παραγωγικές διαδικασίες ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο
συνίσταται στην αυξημένη και εξειδικευμένη γνώση και την συσσωρευμένη πολύτιμη
εμπειρία των παλαιότερων εργαζομένων. Όσον αφορά δε στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης εργασίας, η υποχρεωτική συνταξιοδότηση στερεί από τα άτομα την
ικανοποίηση ότι είναι ακόμα σε θέση να παραμένουν ενεργοί από κάθε άποψη, ότι
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είναι μέτοχοι σε μια κοινή εργασιακή ή κοινωνική προσπάθεια και τέλος ότι
διατηρούν μια σημαντική συνιστώσα της αντίληψης για την Ενεργό Γήρανση, δηλαδή
την πολυπόθητη ικανότητα να συνεισφέρουν.1
Συμπέρασμα:
Καθώς αυξάνεται η ηλικία των ανθρώπων η κατάσταση της υγείας του γίνεται πιο
σύνθετη και πλήττονται από χρόνιες και κάποτε πολλαπλές παθήσεις. Αν και η
συνήθης πρακτική που επικρατεί στα συστήματα υγείας εστιάζεται στην
αντιμετώπιση και τη θεραπεία των οξέων καταστάσεων ή συμπτωμάτων, εντούτοις, η
παροχή των υπηρεσιών υγείας εξακολουθεί να γίνεται με τρόπο αποσπασματικό και
κατακερματισμένο. Η απάντηση σ’ αυτό το σύνθετο περιβάλλον είναι η προσπάθεια
να ενοποιηθεί η φροντίδα υγείας και η μακροχρόνια φροντίδα με ένα πιο λειτουργικό
και οργανωμένο τρόπο με στόχο να βελτιστοποιηθούν όλοι οι δείκτες που αφορούν
την λειτουργική ικανότητα του ηλικιωμένου. Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στη
διατήρηση ή βελτίωση της εγγενούς ικανότητας, όπως αυτή ορίζεται ως η σύνθεση
των σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου.
Συνοπτικά, αναγνωρίζουμε τέσσερα σημεία στα οποία πρέπει να εστιαστεί η
αναγκαία δράση:
 Τα συστήματα υγείας να είναι σε εναρμόνιση με τις ανάγκες των ηλικιωμένων
 Δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας
 Δημιουργία ενός φιλικού προς τους ηλικιωμένους περιβάλλοντος διαβίωσης
(βλέπε παρακάτω)
 Βελτίωση του συστήματος καταγραφής, μέτρησης και κατανόησης των
αναγκών των ηλικιωμένων.

ΙΙΙ.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

1) ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
1

Sonnet, 2014
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2) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
3) ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
4) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (LONG-TERM CARE)
5) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
6) Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Απαραίτητη επισήμανση: Η απόπειρα

να πραγματευτούμε το Ζήτημα της

Φροντίδας των Ηλικιωμένων από Κοινωνιολογική σκοπιά στα πλαίσια της
συγκεκριμένης εργασίας, οφείλει να διατρέξει θεματικές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό
έχουν κοινά σημεία με τις αντίστοιχες της ενότητας των «Βιοηθικών Ζητημάτων».
Για το λόγο αυτό, πρέπει αρχικά να ληφθούν υπόψη τα όσα καταθέσαμε στην
παραπάνω ενότητα, ιδιαίτερα στα κεφάλαια: Η Φροντίδα των Ηλικιωμένων, Ο
Προκαταβολικός Σχεδιασμός Φροντίδας, Η Φροντίδα Τέλους Ζωής / Ανακουφιστική
Φροντίδα
1.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η μεγάλη κοινωνική και πολιτική σημασία που έχει η λειτουργία ενός
ολοκληρωμένου και επαρκούς μηχανισμού μακροχρόνιας υποστήριξης και φροντίδας
για τους ηλικιωμένους ξεφεύγει από τα αμιγώς κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια. Η
θέση μας εδώ προσανατολίζεται στην ιδέα ότι η ίδια η έννοια της φροντίδας
επωάζεται μέσα σε ένα πλαίσιο που κινητοποιείται καταρχήν από ηθικά ελατήρια και
χρωματίζεται από τα αντίστοιχα ηθικά περιεχόμενα. Κατά την έννοια αυτή, όλες οι
επιμέρους δράσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της άσκησης της φροντίδας είναι το
αποτέλεσμα της αναγνώρισης ενός καθήκοντος που αναλαμβάνουμε απέναντι στους
άλλους. Ένα διευρυμένο πλέγμα από ειδικότερα περιεχόμενα του γενικού καθήκοντος
που έχουμε προς τους άλλους προσανατολίζει με ιδιαίτερο τρόπο την άσκησή του και
παίρνει την ειδικότερο μορφή του καθήκοντος της ευγνωμοσύνης και του σεβασμού.
Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις διακρίσεις αυτές έχει η αναγνώριση και άσκηση του
καθήκοντος της αγάπης προς τους άλλους και ιδιαίτερα της αγάπης προς τα εκείνα τα
μέλη της κοινωνίας που έφεραν στη ζωή τη γενιά των νεωτέρων και παράλληλα
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δημιούργησαν στο βαθμό που μπόρεσαν τις κοινωνικές συνθήκες για το όραμα μιας
καλύτερης ζωής.
Όπως παρουσιάζεται η κοινωνική πραγματικότητα σήμερα, θα λέγαμε ότι
παρά το ότι δεν λείπουν οι θεσμικές προβλέψεις που φανερώνουν ένα πνεύμα
κοινωνικής ευθύνης και μέριμνας προς τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, εντούτοις
οι κοινωνικές προκλήσεις είναι τόσο εκτεταμένες ώστε δοκιμάζουν την φερεγγυότητα
του σύγχρονου κράτους δικαίου του οποίου είμαστε μέτοχοι. Από πολλές απόψεις,
όταν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο παραμελεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία στοιχεία
που συμβάλλουν στην ευημερία και καλή ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων επιτρέπει
την ανάδυση φαινομένων αδικίας μέσα στους κόλπους της. Τα προβλήματα αδικίας
που υπάρχουν εντούτοις στο χώρο που εξετάζουμε δεν έχουν τύχει του ανάλογου
ενδιαφέροντος εν μέρει γιατί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ισχυρή πολιτική
αντιπροσώπευση.
Οι ηλικιωμένοι και οι φροντιστές τους περιχαρακωμένοι στα στενά πλαίσια
της κατοικίας δεν έχουν τη δύναμη να αρθρώσουν σθεναρή πολιτική φωνή. Οι ίδιες οι
εθνικές κυβερνήσεις σχεδόν ποτέ δεν συμπεριλαμβάνουν πολικά στελέχη και
παράγοντες της πολικής ζωής οι οποίοι να έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τον
πολιτικό σχεδιασμό στο χώρο αυτό και ταυτόχρονα την κοινωνική ευαισθησία και
διορατικότητα ώστε οι οποιεσδήποτε μεταβολές να έχουν νόημα για τους
ηλικιωμένους. Συνήθως τα όρια μεταξύ της κεντρικότερης διαχείρισης των
ζητημάτων και του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ασαφή χωρίς να δίνουν
ουσιαστικές λύσεις, ενώ η διαμάχη πολύ συχνά περιορίζεται στην διαχείριση των
ανεπαρκών οικονομικών πόρων. Τα πραγματικά οφέλη από την ουσιαστική
ενοποίηση του συστήματος υγείας με τις κοινωνικές δομές φροντίδα σπάνια
συζητούνται. Με την ολοκληρωμένη σύλληψη και λειτουργία του συστήματος
της μακροχρόνιας φροντίδας πραγματώνεται ένα σημαντικό μέρος από τα
καθήκοντα που έχουμε απέναντι στην Τρίτη Ηλικία. Η ενίσχυση και επέκταση του
ρόλου του πρέπει να γίνει με πολλούς τρόπους και σε αρκετά επίπεδα.
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή μας τονίζουμε ότι ανεξάρτητα από την ηλικία
και το επίπεδο της πνευματικής και ψυχοσωματικής κατάστασης που ένας άνθρωπος
έχει σε μια χρονική στιγμή δεν παύει ποτέ το πανανθρώπινο αίτημα για την
αναγνώριση της αξιοπρέπειας στο πρόσωπό του καθώς και της αναγνώρισης του
δικαιώματός του να διάγει ένα βίο που να έχει νόημα. Για όλους τους ανθρώπους που
για οποιαδήποτε αιτία βιώνουν σημαντικές απώλειες της εγγενούς ικανότητας τους, η
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ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος δεν είναι εφικτή, παρ’ εκτός αν η αναγκαία
υποστήριξη, η φροντίδα και η βοήθεια παρέχεται από κάποιους άλλους.1 Κατά την
εφαρμογή τους οι διάφορες μορφές φροντίδας ή μακροχρόνιας φροντίδας διαφέρουν
σε μεγάλο βαθμό. Παρά το ότι η συμμετοχή του κράτους στη μακροχρόνια φροντίδα
είναι κάποιες φορές σημαντική, ιδίως στα πλουσιότερα κράτη, εντούτοις την
μεγαλύτερη επιβάρυνση συνήθως τη δέχεται η οικογένεια. Οι επιπτώσεις οι οποίες
περιγράφονται και έχουν αποδέκτες τα μέλη

των οικογενειών είναι πολλές και

ανάμεσά τους συνυπάρχουν η ψυχολογική, η οικονομική και οικονομική διάσταση
αυτών των επιπτώσεων. Συχνά δεν λείπουν και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις οι οποίες
αντανακλούν μια περιθωριοποιημένη εικόνα του ηλικιωμένου αποδέκτη της
φροντίδας ο οποίος αντιμετωπίζεται ως «βάρος».
Ένα πρώτο ερώτημα γεννάται στο σημείο αυτό: υπάρχει κάποιο πλαίσιο μέσα
στο οποίο και παρά την μεγάλη επιβάρυνση που όντως υπάρχει στο οικογενειακό
περιβάλλον η παροχή της μακροχρόνιας φροντίδας δεν αντιμετωπίζει τον ηλικιωμένο
ως «βάρος». Επιπλέον, με ποιο τρόπο αναπροσαρμόζεται η έννοια της «Υγιούς
Γήρανσης» στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη μείωση των ικανοτήτων και η
ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα είναι επιτακτική; Αρχικά αναγνωρίζουμε την
ύπαρξη δύο αρχών οι οποίες είναι δυνατόν να κατευθύνουν την οργάνωση του
πλαισίου:


Ακόμα και στην περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη μείωση της εγγενούς

ικανότητας ο ηλικιωμένος διαθέτει ένα εκτεταμένο πλέγμα αξιώσεων που
περιλαμβάνει το σεβασμό της αξιοπρέπειας του, την αναγνώριση της ελευθερίας του
ή των επιθυμιών του, όπως και του νοήματος που έχει δώσει στη ζωή του. Σε γενικές
γραμμές το πρόσωπο αυτό έχει ακόμα αξιώσεις για μια καλή ζωή (ακριβέστερα θα
λέγαμε «βίο»)


Η εγγενής ικανότητα του ατόμου είναι δυνατόν να εκδηλώνεται με

διακυμάνσεις, όπως σε κάθε άλλη περίοδο της ζωής. Οι αποκλίσεις και οι μειώσεις
στην ικανότητα είναι δυνατόν να επιδεινωθούν, να εξομαλυνθούν ή σε κάποιες
περιπτώσεις να αναστραφούν. Σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο που δεχθήκαμε ήδη
από την αρχή της εργασίας το ζητούμενο της Υγιούς Γήρανσης είναι επιδιωκτέο και
στις περιπτώσεις με βαρύτατες απώλειες των εγγενών ανθρώπινων ικανοτήτων.
Προκειμένου να διευκρινίσουμε τον φαινομενικά παράδοξο χαρακτήρα της πρότασης

1

Εγγενής ικανότητα είναι η σύνθεση των σωματικών και νοητικών ικανοτήτων

95

αυτής επισημαίνουμε τα εξής: το συγκεκριμένο σχήμα επιδιώκει αρχικά τη
βελτιστοποίηση των δεικτών για την εγγενή ικανότητα του αποδέκτη. Οποιαδήποτε
απώλεια των ικανοτήτων αντισταθμίζεται στη συνέχεια από την παρεχόμενη
υποστήριξη και φροντίδα με γνώμονα τη «διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας σε
ένα τέτοιο επίπεδο το οποίο διασφαλίζει την ευημερία του ατόμου».1
2.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσδιορίζει
ως μακροχρόνια φροντίδα: «τις ενέργειες που αναλαμβάνουν άλλοι ώστε να
διασφαλίσουν ότι άτομα που διακινδυνεύουν να απολέσουν ή έχουν υποστεί ήδη
απώλειες σε σημαντικό βαθμό της εγγενούς ικανότητας τους είναι σε θέση να
διατηρήσουν ένα επίπεδο λειτουργικής ικανότητας συμβατό με τα βασικά
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».2 Η
μακροχρόνια φροντίδα δεν πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια παγιωμένη και μη
αναστρέψιμη κατάσταση συνεχόμενης εξάρτησης. Παράγοντες όπως η επαρκής και
ισορροπημένη διατροφή και η συστηματική σωματική άσκηση είναι δυνατόν να
επιφέρουν σωματικές βελτιώσεις στην ικανότητα του ατόμου, ώστε οι ανάγκες
μακροχρόνιας φροντίδας να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμα και να εκλείψουν εντελώς.3
Το σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας εκτείνεται σε ένα κύκλο προσώπων και
οργάνωσης που είναι δυνατόν να περιλαμβάνει: τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους,
τους εθελοντές, τις

υπηρεσίες που παρέχονται από κρατικές δομές ή από την

κοινότητα, τους έμμισθους ή άμισθους φροντιστές όπως και από τις δομές που
προσφέρουν την κατάλληλη συμβουλευτική στους φροντιστές ή ακόμα τους
υποστηρίζουν με άλλους τρόπους (π.χ. με προσωπική αντικατάσταση και ανάπαυλα
από τα πιεστικά καθήκοντα τους). Σημαντική είναι η τοποθέτηση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας: «στον 21ο αιώνα κανένα κράτος δεν πρέπει να μην έχει
αναπτύξει ένα καλά συντονισμένο σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας».4
3.

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
1

World Health Organization / 2015 / σελ. 127
World Health Organization / 2015 / σελ. 127
3
World Health Organization / 2015 / σελ. 128
4
World Health Organization / 2015 / σελ. 128
2
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Η παροχή της μακροχρόνιας φροντίδας προς τους ηλικιωμένους που έχουν μειωμένη
εγγενή ικανότητα και βρίσκονται σε καθεστώς εξάρτησης από την καθημερινή
βοήθεια των άλλων πραγματοποιείται σήμερα σε ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων που
μπορεί να περιλαμβάνουν το σπίτι του αποδέκτη της φροντίδας, τα νοσοκομεία ή
άλλες δομές υγείας, τα κέντρα που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια της κοινότητας και
αλλού. Το εύρος και η ένταση της φροντίδας διαφοροποιείται ανάλογα στις
παραπάνω περιπτώσεις. Οι βασικές μορφές που έχει η μακροχρόνια φροντίδα των
ηλικιωμένων στις μέρες μας είναι οι εξής: η υποστήριξη που παρέχεται μέσα από την
κοινοτική φροντίδα (community-base care) η οποία περιλαμβάνει όλες τις μορφές
φροντίδας στις οποίες ο ηλικιωμένος δεν απαιτείται να ζει μόνιμα σε κάποιο κέντρο
ιδρυματικής φροντίδας, αλλά είναι συνήθως εγκατεστημένος στον οικείο χώρο του ή
στο ίδιο το σπίτι του ή ακόμα και σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας εντός του πλαισίου
υποστήριξης από την κοινότητα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης
προσέγγισης είναι ότι καθυστερεί την εισαγωγή στους οίκους ευγηρίας και μειώνει
την περίοδο παραμονής στα νοσοκομεία. Στα ιδρύματα φροντίδας (residential care),
όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας υπάρχει πρόβλεψη για την διευκόλυνση της διαβίωσης
των ηλικιωμένων με διάφορους τρόπους. Κάποιες φορές στηρίζεται στο ιατρικό
μοντέλο και μοιάζει περισσότερο με νοσοκομείο παρά με σπίτι.1 Πάντως σήμερα σε
πολλές προηγμένες χώρες υπάρχει η τάση ώστε αυτή η μορφή φροντίδας να
αποκτήσει ένα νέο χαρακτήρα ο οποίος προσανατολίζει το ενδιαφέρον της φροντίδας
περισσότερο στον άνθρωπο παρά στον ασθενή. Η τάση που καταγράφεται στις μέρες
μας ιδίως στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες είναι η μετακίνηση του ενδιαφέροντος
για την μακροχρόνια ιδρυματική φροντίδα προς την φροντίδα που παρέχεται στα
πλαίσια της κοινότητας. Το μήνυμα είναι πολύ ελπιδοφόρο αφού ήδη σε πολλές
χώρες πάνω από το 50% των ηλικιωμένων δέχονται υπηρεσίες μακροχρόνιας
φροντίδας στα σπίτια τους.2
4.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (LONG-TERM CARE)
Συνεχίζουμε με μια σύντομη παρουσίαση στα βασικά ζητήματα που αποδυναμώνουν
την επαρκή παροχή φροντίδας στους ηλικιωμένους εξαρτώμενους συνανθρώπους.
Ανεπαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη για το εργατικό δυναμικό
1
2

Low & Fletcher, 2015
Colombo et al, 2011
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Το ευρύ φάσμα εμπλεκομένων στο χώρο της μακροχρόνιας φροντίδας εκτείνεται από
τους ανεκπαίδευτους και κακοπληρωμένους άτυπους φροντιστές μέχρι τους
επαγγελματίες με υψηλό βαθμό και ποιότητα εκπαίδευσης. Στο ενδιάμεσο πεδίο
υπάρχει επίσης ένα εκτεταμένο σύνολο ανθρώπων με μεγάλη διαφοροποίηση στην
ποιότητα και επάρκεια των υπηρεσιών που προσφέρουν. Πολύ συχνά την ευθύνη για
τη φροντίδα αναλαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας, οι οικείοι, οι φίλοι ή ακόμα και
οι γείτονες. Το πιο κοινό στοιχείο σε όλη την έκταση του φάσματος είναι η
διαπίστωση ότι οι φροντιστές των ηλικιωμένων είναι κυρίως γυναίκες. Πολύ συχνά
έχουν δεχθεί πολύ μικρή ή καθόλου εκπαίδευση και έχουν λίγες απολαβές για το έργο
της φροντίδας που προσφέρουν.1
Μακροχρόνια φροντίδα: πάντα επιβαρύνει οικονομικά
Η κρατική επιβάρυνση στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας είναι κυμαινόμενη
ανάμεσα στα διάφορα κράτη. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Ολλανδία και η
Σουηδία ξεπερνά το 3.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ μειώνεται
κάτω από το 0,3% σε χώρες όπως η Ελλάδα. Στους υπολογισμούς αυτούς δεν
περιλαμβάνονται τα κόστη από την ανεπίσημη φροντίδα, την απλήρωτη εργασία, την
εργασιακή απώλεια ή την απώλεια ευκαιριών για τα μέλη της οικογένειας που
αναλαμβάνουν τη φροντίδα, καθώς και τα έξοδα που καταβάλουν οι ηλικιωμένοι για
την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών φροντίδας. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι
εξαιτίας του γεγονότος ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων πολύ δύσκολα συνδυάζεται
με πλήρες ωράριο εργασίας, οι ανεπίσημοι φροντιστές που βρίσκονται σε ηλικία
εργασίας έχουν πιθανότητα να έρθουν αντιμέτωποι με τη οικονομική ένδεια και τη
στέρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 2
Ενθαρρυντικό κρίνεται το γεγονός ότι με νομοθετική πρόβλεψη κάποιες χώρες
υποχρεώνουν τον εργοδότη να επιτρέψει την αποχώρηση από την εργασία για όσο
διάστημα υπάρχει ασθενές μέλος κάτω από την περίθαλψη και την φροντίδα της
οικογένειας. Η πρόβλεψη από τη μεριά της πολιτείας για τη θέσπιση νομοθεσίας που
ενισχύει το ρόλο του φροντιστή που ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του
ασθενή πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να ενισχυθεί ο υποστηρικτικός ρόλος της
οικογένειας προς τον ασθενή χωρίς να πρέπει να δοκιμάζεται η οικογενειακή
οικονομική σταθερότητα έως τον έσχατο βαθμό. Η δυνατότητα να απουσιάζει ο
εργαζόμενος για κάποιο χρονικό διάστημα από την εργασία του, όπως και η
1
2

Colombo et al, 2011
Leichsenring et al, 2013
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πρόβλεψη για ελαστικές και βοηθητικές μορφές εργασιακής σχέσης με σκοπό την
υποστήριξη σε κάποιο βαθμό των οικογενειών που δοκιμάζονται από τις δυσκολίες
της φροντίδας των ηλικιωμένων μελών τους είναι μέτρα που γονιμοποιούν και
γονιμοποιούνται από το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Για το
λόγο αυτό κρίνεται κοινωνικά αναγκαία η θεσμική πλέον πρόβλεψη τους μέσω των
πολιτειακών ρυθμίσεων στα πλαίσια των αξιών του κράτους κοινωνικής πρόνοιας.1
Ατυχώς, στις μέρες μας ο τομέας της θεσμικής ρύθμισης για την φροντίδα
παραμένει αναχρονιστικός και κατακερματισμένος. Η διαπίστωση αυτή αφορά την
τελική ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα η οποία ακόμα και στα πλουσιότερα
κράτη υπονομεύεται από δυο σημαντικούς παράγοντες. Ο ένας αφορά την
αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο που παρέχεται σήμερα η φροντίδα
στην καθημερινή πράξη και τις αντικειμενικές αρχές πάνω στις οποίες συγκροτήθηκε
η έννοια της «Μακροχρόνιας Φροντίδας / Long Term Care». Η παρατήρηση αυτή
δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που
επανειλημμένως διαπράττονται στον τομέα της φροντίδας εις βάρος των ηλικιωμένων
ασθενών. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τον αναποτελεσματικό τρόπο ενσωμάτωσης
ή συνεργασίας του τομέα της φροντίδας με τις υπηρεσίες υγείας. Η χαμηλή
προτεραιότητα που δίδεται στην φροντίδα και η απουσία ρυθμιστικών αρχών ή
κανονισμών

επιτείνουν

ακόμα

περισσότερο

το

γενικότερο

πρόβλημα.

Ο

αναχρονιστικός χαρακτήρας που επικρατεί αντανακλάται από το γεγονός ότι δίδεται
μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση της ζωής του ηλικιωμένου παρά στην
εξασφάλιση της προσωπικής του αξιοπρέπειας.2
5.
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Το σύστημα μέσω του οποίου παρέχεται η φροντίδα προς τα μεγαλύτερα μέλη της
κοινωνίας φαίνεται ότι ήδη έχει φτάσει σε κάποια όρια όσον αφορά την
αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί προγραμματικά.
Προβλήματα όπως η ανεπάρκεια της κρατικής μέριμνας για την φροντίδα των
ηλικιωμένων, ο αναχρονιστικός χαρακτήρας που έχουν οργανώσει τη λειτουργία τους
οι ολιγάριθμες κρατικές δομές, η συνεχείς ενδείξεις ότι η κακοποίηση των
ηλικιωμένων εξακολουθεί να υφίσταται στο χώρο της φροντίδας, η λειτουργική
1
2

Colombo et al, 2011
Hayashi, 2015 και OECD Health Policy Studies, 2015
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ασυνέχεια ανάμεσα στις υπηρεσίες υγείας και τις αντίστοιχες της φροντίδας όπως και
πολλά

άλλα

αντίστοιχης

βαρύτητας

ζητήματα

επιβάλλουν

την

ανάληψη

πρωτοβουλιών για μια ουσιαστικότερη και πιο προσαρμοσμένη κοινωνική πολιτική
στο χώρο της φροντίδας.
Προς την πορεία για δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος μακροχρόνιας
φροντίδας
Στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν πιστεύουμε
ότι ανάγκη να κατευθύνονται από δύο θεμελιώδεις κατευθύνσεις οι οποίες
αντανακλούν την προσωπική μας θέση στο ευαίσθητο ζήτημα της συγκρότησης των
αναγκαίων πολιτικών αναφορικά με τα καθήκοντά μας προς την Τρίτη Ηλικία.
Αρχικά, πρέπει να γίνει κατανοητός ο ισχυρός κοινωνικός και πολιτικός χαρακτήρας
της μακροχρόνιας φροντίδας και να αναγνωριστεί η αξία της ως δημόσιο αγαθό. Αυτό
με άλλα λόγια σημαίνει ότι πρέπει να κατανοηθούν τόσο τα μεγάλα οικονομικά και
κοινωνικά κόστη, όσο και η συνακόλουθη ηθική αστοχία ολόκληρου του κοινωνικού
σώματος από την τυχόν παραμέληση του ζητήματος.
Κατόπιν, πρέπει να ομολογηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους η πρόθεση
για μια αλλαγή της κατεύθυνσης και επαναπροσδιορισμό των στόχων. Η εξασφάλιση
κάποιων ελάχιστων και στοιχειωδών παροχών που είναι αναγκαίες για την διατήρηση
στη ζωή των ηλικιωμένων ατόμων είναι πλέον αποκαρδιωτικά αναχρονιστική. Το
σύστημα είναι ανάγκη να οργανωθεί σε μια βάση με πιο θετικό και δυναμικό
χαρακτήρα στην προσέγγιση της φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση μας συγκλίνει
με τα συμπεράσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την προτροπή που
απευθύνει ώστε η μέριμνα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων να στοχεύει στη
βελτιστοποίηση της εγγενούς ικανότητας τους. Ειδικότερα δε, όσον αφορά τις
συνήθεις μερικές ή εκτεταμένες ελλείψεις ή απώλειες των ικανοτήτων αυτών πρέπει
να βρεθούν κατάλληλοι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί που να εξασφαλίζουν την
λειτουργική ικανότητα του ατόμου κάτω από τις συγκεκριμένες οργανικές συνθήκες
και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και την ευημερία τους.
Τα κύρια επιχειρήματα που προσανατολίζουν τον διάλογο στον τομέα της
φροντίδας περιστρέφονται αναπόφευκτα γύρω από τα πεδία της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της ηθικής ευθύνης και της οικονομικής διασφάλισης όπως ρυθμίζονται
μέσα στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Προκειμένου να ξεκινήσει η προσπάθεια
βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στα πλαίσια
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ενός κράτους το οποίο να έχει τη θεσμική περιωπή που σκιαγραφήσαμε παραπάνω,
τότε αρχικά πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν καθήκοντα προς την Τρίτη Ηλικία
τα οποία η πολιτεία αναλαμβάνει και επιχειρεί να τα εκπληρώσει με το καλύτερο
δυνατό τρόπο. Έπειτα, ο τομέας της φροντίδας οφείλει με την αποτελεσματική
οργάνωσή του να συνεισφέρει στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, στηρίζοντας για
παράδειγμα τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα
και διασφαλίζουν ένα αποδεκτό επίπεδο ζωής και ευημερίας όχι μόνο για τους
ηλικιωμένους, αλλά και για αυτούς που τους φροντίζουν. Επιπλέον, η πολιτική
επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής στο χώρο της φροντίδας είναι
δυνατόν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από
ένα εκτεταμένο πλέγμα ευκαιριών που συνήθως συνοδεύουν την οικονομική
ανάπτυξη.1
Υποστήριξη προς τους φροντιστές –
Ενίσχυση της επαγγελματικής επάρκειας των φροντιστών
Στον τομέα της φροντίδα των ηλικιωμένων εμπλέκεται ένας ικανός αριθμός έμμισθων
ή άμισθων απασχολούμενων η επαγγελματική ενίσχυση, η εκπαίδευση και
υποστήριξη των οποίων συνιστά μια επιπλέον πρόκληση για την πολιτεία. Ένα
περεταίρω ζητούμενο σχετίζεται με την εξασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας
κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων ώστε να καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες και
η μέριμνα ώστε οι απασχολούμενοι στη φροντίδα να αντιμετωπίζονται χωρίς
προκαταλήψεις και δυσμένεια.
Εξασφαλίζοντας επάρκεια φροντιστών: Όπως ακριβώς με κάθε άλλη
επαγγελματική ενασχόληση, η παραμονή των φροντιστών στον συγκεκριμένο τομέα
απαιτεί κάποια κίνητρα και προϋποθέσεις. Ανάμεσα σ’ αυτές πολύ σημαντική θέση
κατέχει το αίσθημα της ικανοποίησης από την άσκηση του επαγγέλματος το οποίο
συνδέεται με παράγοντες όπως το αίσθημα του ανήκειν μέσα στο πλαίσιο μιας
αξιόμαχης κλινικής ομάδας, στην περίπτωση ιδίως που η επαγγελματική προσφορά
της αξιολογείται και εκτιμάται με πολύ θετικό τρόπο. Η βελτίωση των
επαγγελματικών συνθηκών είναι ένα πολυδιάστατο θέμα οι άξονες του οποίου
περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την παροχή εκπαίδευσης, την κατανομή ενός
διαχειρήσιμου φόρτου εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, την παροχή

1
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κινήτρων για την βελτίωση της θέσεως στην επαγγελματική κλίμακα και την
διευκόλυνση στο ζήτημα του ωραρίου όταν οι συνθήκες το απαιτούν.1 Ισχυρό κίνητρο
για την προσέλευση νέων απασχολούμενων στον τομέα της φροντίδας είναι η
κατάλληλη αμοιβή η οποία επί του παρόντος είναι καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα.
Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται επίσης η γενικότερη εκτίμηση της κοινωνικής εικόνας
των φροντιστών. Η μεταστροφή του αρνητικού κοινωνικού στερεότυπου και η
ενίσχυση μιας εκσυγχρονισμένης εικόνας μπορεί να κάνει πιο ελκυστική την
απασχόληση στον τομέα αυτό, αλλάζοντας ταυτόχρονα και ερμηνείες που την
αντιλαμβάνονται ως αδιέξοδη εργασία. Στο πνεύμα της γενικότερης αλλαγής στον
τομέα της φροντίδας δεν πρέπει να αποκλειστεί επίσης η συμμετοχή των ανδρών στο
εργατικό δυναμικό το οποίο θα αυξήσει παράλληλα και τα διαθέσιμα αποθέματα σε
έμψυχο υλικό.2
Μια μορφή ποιοτικότερης βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών θα ήταν
αν οι φροντιστές ήταν σε θέση να πιστοποιήσουν την επάρκειά τους για ένα βασικό
επίπεδο γνώσεων σχετικό με την άσκηση του καθημερινού καθήκοντος στη
διαχείριση φροντίδας των χρόνιων καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα υπήρχε μια
σχετική αντιστοίχιση του ρόλου που καλείται να παίξει ο φροντιστής με το επίπεδο
των γνώσεών του, κυρίως όσον αφορά τους αμειβόμενους επαγγελματίες.
Πιστεύουμε ότι η σύσταση ειδικής επιτροπής με ευθύνη του κράτους με
αρμοδιότητας την πιστοποίηση επάρκειας κάποιου βασικού επιπέδου γνώσεων,
παράλληλα με τη σύσταση κέντρων επαγγελματικής επιμόρφωσης θα μπορούσαν να
δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στον τομέα της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
φροντίδας. Συγχρόνως, κατάλληλη μέριμνα πρέπει να δοθεί και στους άμισθους και
μη αμειβόμενους φροντιστές με κάθε δυνατή υποστήριξη η οποία είναι δυνατόν να
παρασχεθεί

σε αυτούς. Ανάμεσα στους τρόπους υποστήριξης μπορεί να

συμπεριληφθούν και οι παρακάτω:



Πολλοί από τους άτυπους φροντιστές οι οποίοι προσφέρουν εντούτοις πολύ

ουσιαστική βοήθεια στους ηλικιωμένους ανθρώπους είτε είναι από το συγγενικό
και οικείο περιβάλλον, είτε είναι εθελοντές αναλαμβάνουν πολύ συχνά το
καθήκον τους χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία. Αρκετοί θα ήταν πρόθυμοι
να ακολουθήσουν έναν ταχύρυθμο κύκλο ενημέρωσης για τα θέματα της
1
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καθημερινής φροντίδας των ηλικιωμένων. Αντίστοιχη εκπαίδευση χρειάζεται
επίσης όταν πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη μιας ευρύτερης
και πολυεπίπεδης ομάδας. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες επιδεξιότητες που
πρέπει να αποκτηθούν: διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς των ανοϊκών
ασθενών, ζητήματα υγιεινής, μεταφορά του ασθενούς από το κρεβάτι στην
καρέκλα και αντίστροφα, εξοικείωση με τη χρήση των προσφερόμενων πόρων
που διαθέτει η κοινότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων
κλπ



Η δυνατότητα του φροντιστή να παρέχει τη φροντίδα με διακοπτόμενο ή

διαλειμματικό τρόπο (respite care) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος υποστήριξης
που επιτρέπει στον άμισθο εργαζόμενο να απομακρύνεται για μικρά χρονικά
διαστήματα από τα καθήκοντά του. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι κατάλληλο και
για τους αμειβόμενους επαγγελματίες, αφού έχει παρατηρηθεί ότι ανάμεσα στους
εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας υπάρχουν υψηλά ποσοστά εμφάνισης
αγχωτικών εκδηλώσεων εν μέρει προερχόμενα από την αυξημένη ψυχική
δέσμευση και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον φροντιζόμενο και τις ανάγκες
του. Η διαλειμματική φροντίδα ως εναλλακτική μορφή υποστήριξης προς τον
ασθενή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο σπίτι του ηλικιωμένου από κάποιον
άλλον εθελοντή ή επαγγελματία φροντιστή, είτε σε

κάποια κατάλληλα

οργανωμένη μονάδα φροντίδας, είτε σε κάποια μονάδα που συντηρείται από την
κοινότητα και έχουν την μορφή ημερήσιας φροντίδας.1 Στην Ελλάδα η
δημιουργία των ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) από τις
δημοτικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα πρώτο βήμα προς την
κατεύθυνση της ημερήσιας φροντίδας και την ανακούφιση των φροντιστών και
των οικογενειών.

6.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1
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Η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για τη θεσμική βελτίωση των όρων της
παρεχόμενης μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων έχει μια εξαιρετικά
σημαντική επενέργεια στα ουσιώδη ηθικά, κοινωνικά και νομικά συμφραζόμενα του
γενικότερου ζητήματος της Τρίτης Ηλικίας. Ειδικότερα, η θετική αποτύπωση είναι
πολύ χαρακτηριστική στα παρακάτω σημεία – κλειδιά:
 Η εξασφάλιση των όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης στο επιβαρυμένο οργανικό
καθεστώς της Τρίτης Ηλικίας είναι ένδειξη σεβασμού στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια γενικότερα και έμπρακτη αναγνώριση των καθηκόντων που
έχουμε προς την γενιά των ανθρώπων που έφεραν τους νεότερους στη ζωή
 Συνιστά αναγνώριση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των
ηλικιωμένων ανθρώπων
 Μειώνει τον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τα αντίστοιχα κόστη.
Ιδιαίτερα ευνοείται η αντίληψη της επιστροφής του ηλικιωμένου στο σπίτι του
ή όπου εκείνους επιθυμεί
 Μειώνει την οικονομική ανέχεια και τη φτώχεια. Η μακροχρόνια φροντίδα
που λειτουργεί με βάση την αρχή της δικαιοσύνης συνεισφέρει στη δικαιότερη
κατανομή των δαπανών στα άτομα και τις οικογένειές τους. Εμμέσως δε
συνεισφέρει στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής
 Βελτιώνει την ποιότητα ζωής: όταν το σύστημα φροντίδας είναι καλά
οργανωμένο προσφέρει πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για τις οικογένειες
που φροντίζουν τον ηλικιωμένο συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής του , των φροντιστών, αλλά και της ίδιας της οικογένειας.
 Βελτιώνει την παρεχόμενη φροντίδα για την άνοια στο σπίτι: η κατάλληλη
εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών βελτιώνει την ικανότητα
χειρισμού της προκλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς των ανοϊκών και
μειώνει γενικότερα τις κρίσεις.
 Βελτιώνει τις προϋποθέσεις για την φροντίδα του τέλους ζωής: η κατάλληλη
άσκηση της παρηγορητικής και ανακουφιστικής αγωγής, ως τμήμα της
φροντίδας στην περίοδο πριν την έλευση του τέλους, μειώνει την προθανάτια
αγωνία, τους σωματικούς και ψυχικούς πόνους στους χρόνιους ασθενείς που
πλήττονται από επώδυνες και καταληκτικές παθήσεις
 Προάγει την απασχόληση: η δημιουργία μιας κατάλληλα εκπαιδευμένης
κοινωνικής ομάδας από επαγγελματίες φροντιστές δημιουργεί καλύτερες
ευκαιρίες απασχόλησης στο σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας
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 Υποστηρίζει την εμπορική δραστηριότητα και την καινοτομία κυρίως με την
ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που στηρίζονται στην επινόηση και την
πρωτοτυπία και απευθύνονται σε ανθρώπους με ανικανότητες διάφορων
μορφών.
Ο χώρος της μακροχρόνιας φροντίδας πιστεύουμε ότι πρέπει να ανήκει μέσα
στα πλαίσια λειτουργίας της πολιτειακής οργάνωσης. Ως μέρος των πολιτικών τους
δεσμεύσεων οι

κυβερνήσεις πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να

εξασφαλίζουν την άρτια συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φροντίδας.
Πιθανές αιτιάσεις για την ανεπαρκή οικονομική κατάσταση του κράτους δεν μπορεί
να αποτελούν λόγο για ολιγωρία στις υποχρεώσεις του απέναντι στους ηλικιωμένους.
Ανάμεσα στις πιο σημαντικές μέριμνες της πολιτειακής οργάνωσης και του κράτους
δικαίου πιστεύουμε ότι είναι η διασφάλιση των αρχών της ισότητας και της μη
διάκρισης για την παρεχόμενη φροντίδα προς τους ηλικιωμένους.

Φαινόμενα

περιθωριοποίησης και μειωμένης πρόσβασης εξαιτίας οικονομικής ένδειας πρέπει με
κάθε τρόπο να προλαμβάνονται. Επιπλέον, ο χώρος της φροντίδας είναι ανάγκη να
γίνει ένα υποδειγματικό πεδίο άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας. Τέλος, παρά το ότι πιστεύουμε ότι
την αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση δεν είναι αναγκαίο να την υφίσταται
αποκλειστικά το κράτος, είναι εντούτοις ανάγκη να έχει την εποπτεία και την ευθύνη
για την συνολική εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Ιδιαιτέρως δε για να
προληφθούν φαινόμενα οικονομικής εκμετάλλευσης ή διαφθοράς.1

*
IV.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1
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1. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ: ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
4. ΣΤΕΓΑΣΗ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εννοιολογικές αφετηρίες
Ήδη από τα αρχαία χρόνια η διερεύνηση των όρων της «καλής ζωής» και της «καλής
κοινωνίας» ήταν πάντα ένα πολιτικό και φιλοσοφικό ζητούμενο. Ως αντικείμενο της
κοινωνικής έρευνας όμως η κατασκευή του όρου «ποιότητα ζωής» είναι σχετικά νέο.
Προκειμένου να καταστεί διαχειρήσιμη ερευνητικά η εξαιρετικά πολυδιάστατη αυτή
κατασκευή είναι ανάγκη να γίνουν σαφέστερες κάποιες από τις πιο ουσιαστικές
συνιστώσες της.1
Όσον αφορά στην διερεύνηση του όρου, η μια μεγάλη παράδοση
επικεντρώνεται στις συνθήκες διαβίωσης (living conditions) με κύριες αναφορές στις
οικονομικές συνιστώσες του βίου και την πρόσβαση στα υλικά αγαθά. Άλλα βασικά
στοιχεία με έντονο κοινωνικό πρόσημο περιλαμβάνουν αγαθά όπως η στέγαση, η
υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση και η υποστήριξη στις διάφορες
μορφές της. Τα αντικειμενικά αυτά περιεχόμενα διεκδικούν την έννοια της ποιότητας
της ζωής με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από τα υποκειμενικά στα οποία
εστιάζεται η άλλη μεγάλη παράδοση της προσωπικής εμπειρίας της ζωής η οποία
ενσωματώνει κυρίως ψυχολογικές προκείμενες με απώτερο σκοπό να δώσει
εσωτερική κυρίως υπόσταση στην ανθρώπινη ευημερία (well-being).2
Οι δύο προσεγγίσεις αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι δεν είναι αναγκαστικά
ασύμβατες μεταξύ τους, αλλά με την κατάλληλη μελέτη του τρόπου που η
υποκειμενική πρόσληψη της ευημερίας επηρεάζεται από τις αντικειμενικές συνθήκες
διαβίωσης ήταν τελικά εφικτό να γεφυρωθεί το υφιστάμενο εννοιολογικό χάσμα και

1
2

Daatland, 2005, σελ 371
Ibib, σελ 371

106

να ενοποιηθούν οι δύο παραδόσεις.1 Στην παρούσα μελέτη η δική μας απόπειρα έχει
την πρόθεση να αναδείξει τους βασικότερους παράγοντες στη σχέση των
αντικειμενικών και εξωτερικών όρων της ποιότητας ζωής με τους υποκειμενικούς και
περισσότερο εσωτερικούς όρους. Ιδανικά, στην περίπτωση που οι εξωτερικοί όροι
είναι καλοί και ταυτόχρονα αυτοί εκτιμώνται υποκειμενικά από τα άτομα τότε
εκπληρώνεται το ζητούμενο της «ευημερίας»
1. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ
Στο κεφάλαιο της ηθικής θεωρίας εξετάσαμε το λόγο για τον οποίο ο σεβασμός είναι
η μόνη αρμόζουσα συμπεριφορά εν γένει προς την ανθρώπινη ιδιότητα. Για το
φιλόσοφο Εμμανουήλ Καντ συγκεκριμένα, η ανθρώπινη ιδιότητα στο πρόσωπο
οποιουδήποτε έλλογου όντος έχει όχι μόνο αξία, αλλά πάνω από οτιδήποτε άλλο
διαθέτει αξιοπρέπεια.2 Για το φιλόσοφο, εκείνο που συνιστά περιφρόνηση προς ένα ον
είναι η αντιμετώπισή του ως να μην είχε αξία ή σαν να είχε μικρότερη από αυτή που
έχει στην πραγματικότητα. Η κοινωνιολογική διάσταση της παραπάνω θέσης
πιστεύουμε ότι σχετίζεται με τη διαπίστωση ότι οι ηλικιωμένοι βιώνουν πολύ
αντιφατικούς τρόπους συμπεριφοράς οι οποίοι κάποιες φορές δεν εκδηλώνονται με
τον αρμόζοντα τρόπο και τον προσήκοντα σεβασμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
μαρτυρίες των ηλικιωμένων προκύπτει ότι εκείνοι συχνά αισθάνονται να αντλούν από
τον περίγυρό τους τον αναγκαίο σεβασμό, την αναγνώριση και το αίσθημα ότι
ανήκουν σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό από κάθε πλευρά. Κάποτε όμως από
ανάλογες σχετικές μαρτυρίες εκφράζεται με ρητό τρόπο η δυσαρέσκειά τους για το
γεγονός ότι είτε μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, είτε στις σχέσεις τους με το
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, όπως για παράδειγμα κατά τις συναλλαγές με τις
υπηρεσίες, δεν αντλούν το απαιτούμενο ενδιαφέρον και την προσοχή των υπολοίπων.
Σε γενικές γραμμές, η αιτία του φαινομένου αυτού έχει συσχετιστεί με τις συνθήκες
αλλαγής και μετάβασης σε καινούργια κοινωνικά και συμπεριφορικά πρότυπα και
όρους, όπως επίσης στην άγνοια των νεοτέρων για τα ζητήματα της Τρίτης Ηλικίας
και την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των γενεών. Το ζήτημα του
σεβασμού προς τους ηλικιωμένους, εντούτοις, δεν εξαρτάται μόνο από τους
παραπάνω παράγοντες, αλλά όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες συσχετίζεται με
όρους όπως: το πολιτιστικό επίπεδο, το επίπεδο υγείας, το φύλο και η οικονομική
1
2
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κατάσταση.1
Όσον αφορά τη δική μας αντίληψη, το ζήτημα του σεβασμού δεν μπορεί να
συσχετίζεται με παράγοντες εξωτερικούς προς την ανθρώπινη ιδιότητα, όπως είναι η
ηλικία, το φύλο και το οικονομικό ή πολιτιστικό στάτους του προσώπου. Στην
περίπτωση όμως που επιθυμούμε να κατανοήσουμε την κοινωνική αποτύπωση του
συγκεκριμένου ζητήματος πρέπει να είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε τις
υπάρχουσες τάσεις, τολμώντας ίσως στη συνέχεια μια αιτιολογημένη συγκρότηση
κάποιων βελτιωτικών παρεμβάσεων με σκοπό η βελτιωμένη πλέον κοινωνική
πρόσληψη του σεβασμού και η καταλληλότερη κοινωνική ενσωμάτωση των
ηλικιωμένων να αποτελέσουν συστατικά στοιχεία για μια καλύτερη ποιότητα στης
ζωή τους.
Συμπεριφορά σεβασμού / έλλειψης σεβασμού: Από σχετική έκθεση αναφοράς
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκύπτει ότι συνολικά οι ηλικιωμένοι
ομολογούν ότι κατά κανόνα γίνονται αποδέκτες συμπεριφορών που αποπνέουν
σεβασμό

και

ευγένεια

προς

το

πρόσωπό

τους.

Οπουδήποτε

και

αν

πραγματοποιήθηκαν σχετικές έρευνες οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας γενικά
μπορούν να ανασύρουν από τη μνήμη τους καθημερινές εκδηλώσεις σεβασμού και
τιμής από τους συνανθρώπους. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται και η
παραχώρηση της προτεραιότητας στις υπηρεσίες , η παραχώρηση του καθίσματος στα
μέσα μεταφοράς κτλ Εντούτοις, δεν απουσιάζουν και εκδηλώσεις στη συμπεριφορά
που αντανακλούν έλλειψη σεβασμού, όπως είναι η ανυπομονησία των υπολοίπων για
τη γενικότερη βραδύτητα των ηλικιωμένων, όταν επιχειρούν να πραγματοποιήσουν ή
να ολοκληρώσουν μια συνήθη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής, οι αγενείς
χειρονομίες και υποτιμητικές εκφράσεις που απευθύνονται στου μεγαλύτερους στην
ηλικία οδηγούς από τους υπόλοιπους ή ακόμα και η επίδειξη χειριστικής
συμπεριφοράς εις βάρους τους ως εκείνοι να ήταν παιδιά. Περιγράφονται ωστόσο και
πιο συστηματικοί τρόποι αγένειας σε πόλεις όπου κάποια εμπορικά καταστήματα
κρατούν αρνητική στάση προς τους ηλικιωμένους προσπαθώντας να αποθαρρύνουν
την εξυπηρέτησή τους. Η αρνητική στάση εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους,
όπως για παράδειγμα με την έλλειψη ενδεδειγμένου και κατάλληλου φαγητού για
τους ηλικιωμένους στα εστιατόρια. Είναι αυτονόητη εντούτοις η διαπίστωση ότι το
ανθρώπινο πρόσωπο μιας πόλης που δείχνει εμπράκτως ότι σέβεται και τιμά τους
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πρεσβύτερους κατοίκους της συνιστά τιμητικό στοιχείο για όλη τη ευρύτερη
κοινότητα. Από την άποψη αυτή, υπάρχουν πολλά περιθώρια για να βελτιωθεί το
σύνολο

των

συμπεριφορών

προς

τους

μεγαλύτερους

συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα του βίου τους.

συνανθρώπους

μας

1

Ηλικιακές διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων: Σε μια εποχή στην οποία η
λαϊκή φαντασία αποθεώνει τη νεότητα και την ταχύρυθμη αλλαγή στα πάντα, το
έδαφος είναι κατάλληλο για το σχηματισμό μιας αρνητικής και παραμορφωτικής
εικόνας για το γήρας και τους ηλικιωμένους με τις ανάλογες συνέπειες στην
υιοθέτηση στρεβλών ή προσβλητικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Η άγνοια των
καλών τρόπων συμπεριφοράς, η ψυχική αποξένωση που δημιουργείται στις
μεγαλουπόλεις, η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στις γενεές και ιδίως η άγνοια των
νεοτέρων για τις δυνατότητες των μεγαλυτέρων εξηγούν εν μέρει το δυσάρεστο αυτό
φαινόμενο το οποίο είναι ικανό να κλονίσει το αίσθημα της καθημερινής ανθρώπινης
θαλπωρής που οφείλει το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο προς τους πρεσβύτερους.
Διαγενεακή επικοινωνία: Μια πιθανή λύση στο ζήτημα που θέσαμε παραπάνω
βασίζεται στην ιδέα της συνάντησης των δύο γενεών. Η πίστη, δηλαδή, στην ιδέα ότι
με κάποιο τρόπο η συνάντηση αυτή θα δώσει την ώθηση ώστε να σπάσει το φράγμα
της αποξένωσης το οποίο υψώθηκε παράλογα και με τρόπο που αδικεί τελικά και τις
δύο γενιές, από πολλές απόψεις. Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά από πρωτοβουλίες και
δράσεις είναι ικανές να θερμάνουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Η
συμμετοχή σε εκδηλώσεις που έχουν διαγενεακό χαρακτήρα, η εθελοντική συμμετοχή
όλων σε δράσεις που έχουν κοινό χαρακτήρα, η από κοινού συνεργασία για ένα κοινό
σκοπό αποτελούν προτάσεις πραγματοποιήσιμες και ικανές να φωτίσουν το άγνωστο
πρόσωπο του συνανθρώπου μας.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ: ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η καταγεγραμμένη τάση αποκαλύπτει
τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού της γης, ενώ ταυτόχρονα η συγκέντρωση του
πληθυσμού αυτού διογκώνεται προς τα αστικά κέντρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας έχει συγκροτήσει σε πρώτη φάση ένα πλαίσιο στο οποίο γίνεται αντιληπτή η
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έννοια της φιλικότητας των πόλεων, εκδίδοντας μάλιστα και σχετικό οδηγό. 1 Στη
συνέχεια καταγράφει συστηματικά ένα δίκτυο των εκείνων των πόλεων που είναι
φιλικά σχεδιασμένες προς την Τρίτη Ηλικία, ώστε αφενός να εμπνεύσει ακόμα
περισσότερο τις ενδιαφερόμενες πόλεις για τη συνέχιση των προσπαθειών τους και
αφετέρου να τις φέρει σε μεταξύ τους επικοινωνία. Ταυτόχρονα, έχει την πρόθεση να
τις υποστηρίξει με παρεχόμενες λύσεις και προτάσεις με τελικό σκοπό κάθε
ενδιαφερόμενη πόλη να παρουσιάζει όσο το δυνατό ένα καλύτερο πρόσωπο όσον
αφορά στη διαβίωση των ηλικιωμένων.2
Η σημαντικότερη αρχή για το σχεδιασμό πόλεων που θέλουν να είναι φιλικές
προς τους ηλικιωμένους είναι ότι η σχεδίαση αυτή πρέπει να προσανατολίζεται προς
την ενίσχυση της ενεργητικότητας της καθημερινής ζωής τους, συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό στην προαγωγή της διαδικασίας Ενεργούς Γήρανσης, όπως την
προσδιορίσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Υποστηρίζοντας την ανεξαρτησία τους για
όσο δυνατόν περισσότερο, παρέχοντας ασφάλεια και προστασία όταν απαιτείται και
σεβόμενες την αυτονομία των αποφάσεων των ηλικιωμένων, οι πόλεις που
συμπεριφέρονται με τρόπο φιλικό προς όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους
μεγαλύτερους στην ηλικία συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαδικασία της Υγιούς και
Ενεργούς Γήρανσης, προάγουν τους δείκτες ευημερίας της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας και δημιουργούν συνθήκες ποιοτικότερης διαβίωσης.
Επιπλέον, το εξωτερικό περιβάλλον και ο σχεδιασμός των χώρων δημόσιας
χρήσης έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κινητικότητα, την ανεξαρτησία και την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας και επιδρούν στην ικανότητα τους να
μεγαλώνουν στον ιδιαίτερο τόπο που εκείνοι επιθυμούν. Στα προγράμματα
συμβουλευτικής που οργανώνονται από τον οργανισμό επισημαίνονται μια σειρά από
σημαντικά χαρακτηριστικά στη διαρρύθμιση των αστικών δημόσιων χώρων τα οποία
συνεργούν για τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τους ηλικιωμένους.
Η μεγάλη επιθυμία και ανάγκη για βελτίωση των όρων της ποιότητας της
ζωής, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας είναι η μόνιμη επωδός στις επιθυμίες
που εκφράζονται με τα λόγια των ίδιων σε όλο τον κόσμο. Οι κυριότερες
επισημάνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις πόλεις που είτε έχουν την
πρόθεση να προβούν στις κατάλληλες αναπλάσεις και να βελτιώσουν τη
λειτουργικότητα τους, είτε ξεκινούν από μηδενική βάση την διαμόρφωση των
1
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αστικών χώρων διαβίωσης των ηλικιωμένων ατόμων συνοψίζονται στην επίτευξη των
παρακάτω στοιχείων:
Οπτικά ευχάριστο και καθαρό περιβάλλον: Η οπτική ικανοποίηση που
αντλείται τόσο από

το φυσικό, όσο και από το ανθρωπογενές διαμορφωμένο

περιβάλλον ανήκει στις πλέον αυθόρμητες αισθητικές αξίες που μοιράζεται το
ανθρώπινο είδος, όντας κοινή ανάμεσα σε όλους τους λαούς και όλους τους
πολιτισμούς. Η κατάλληλη σχεδίαση μιας πόλης περιγράφεται πάντα με όρους θετικής
πρόσληψης και από την πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων, ενώ τα στοιχεία της
καθαριότητας και της ακουστικής ηρεμίας συνηγορούν στην εκτίμηση ότι η πόλη
επιδεικνύει φιλικό πρόσωπο προς τους πολίτες της. Αρνητικό πρόσημο αποκτούν τα
θέματα που προκύπτουν από τη έλλειψη καθαριότητας, την ύπαρξη δυσάρεστων
οσμών στην ατμόσφαιρα και των συνεχόμενων ενοχλητικών θορύβων.
Χώροι πράσινου: Οι ανοικτοί χώροι με κατάλληλα διαμορφωμένες περιοχές
βλάστησης θεωρούνται συνήθως σημαντική διέξοδος των ηλικιωμένων στον
ελεύθερο χρόνο και την καθημερινή σωματική τους εξάσκηση, όντες κάτοικοι ενός
τεχνητά διαμορφωμένου και εκτεταμένου αστικού ιστού. Το πλεονέκτημα όμως αυτό
δυστυχώς ακυρώνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση των
ηλικιωμένων στους χώρους πράσινου, όταν δίδεται η εντύπωση της εγκατάλειψης
από τυχόν συσσωρευμένα απορρίμματα, από την παραμέληση της φροντίδας των
κοινόχρηστων χώρων υγιεινής (τουαλέτες) ή από την έλλειψη του αισθήματος
ασφάλειας κατά την κίνηση μέσα στους χώρους του πάρκου.
Χώροι ανάπαυσης: Είναι αυτονόητη η ανάγκη των ηλικιωμένων για
ανάπαυση σε τακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα σε χώρους που είναι κατάλληλα
διαμορφωμένοι. Οι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με καθίσματα
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του επιβαρυμένου μυοσκελετικού συστήματος των
ηλικιωμένων. Ανησυχία εκφράζεται πολλές φορές όταν οι χώροι ανάπαυσης
καταλαμβάνονται από ομάδες ατόμων που δείχνουν αντικοινωνική ή επιθετική
συμπεριφορά.
Πεζοδρόμια: Η καλή κατάσταση των πεζοδρομίων συνδέεται άμεσα με την
δυνατότητα των ηλικιωμένων να περπατούν ανεμπόδιστα και με ασφάλεια στην
περιοχή γύρω από την κατοικία τους. Το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι συχνά εγείρει
πολυάριθμα παράπονα από τους ηλικιωμένους και μάλιστα από την μια μέχρι την
άλλη άκρη του πλανήτη. Κάποια στοιχεία φαίνεται να αποσπούν ευκολότερα τη
θετική αποτίμηση των χρηστών και χαρακτηρίζονται ως φιλικά προς αυτούς.
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Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά περιγράφονται η ομαλότητα της περιπατητικής
επιφάνειας και η χρήση αντιολισθητικών υλικών, η κατάλληλη διαρρύθμιση και το
εύρος για την κίνηση των αναπηρικών αμαξιδίων, η απομάκρυνση κάθε είδους
εμποδίων που δυσχεραίνουν τη βάδιση όπως είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και
τα δέντρα.
Ασφαλείς διασταυρώσεως για τους πεζούς: Η ασφάλεια κατά τη διάβαση των
δρόμων είναι μια συχνή ανησυχία των ηλικιωμένων. Μερικές πόλεις έχουν
εφαρμόσει ήδη κάποιες λύσεις για την ασφάλεια των πεζών, όπως είναι η τοποθέτηση
γεφυρών ή υπόγειων διαβάσεων, η εγκατάσταση αντιολισθητικών επιφανειών στο
δάπεδο της διάβασης και η χρήση ηχητικού σήματος με αναγγελία του
υπολειπόμενου χρόνου. Μια συχνή ανησυχία των ηλικιωμένων είναι ότι δεν δίδεται ο
κατάλληλος χρόνος από το φωτεινό σηματοδότη και ότι οι οδηγοί δεν δίνουν
προτεραιότητα στους πεζούς.
Προσβασιμότητα: Οι ηλικιωμένοι εκφράζουν συχνά το παράπονο ότι οι πόλεις
δεν είναι σχεδιασμένες για την κίνηση τους. Μάλιστα, τα πολλαπλά εμπόδια και οι
περιορισμοί είναι τόσοι πολλοί, ώστε θα συμπέραινε κάποιος ότι οι ηλικιωμένοι
γενικά αποθαρρύνονται σε κάθε τους βήμα από τη στιγμή που θα βγουν έξω από το
σπίτι τους. Η στενάχωρη αυτή διαπίστωση δεν είναι ‘’προνόμιο’’ μόνο των
αναπτυσσόμενων, αλλά αφορά και τις αναπτυγμένες χώρες. Η συνήθης σύσταση για
τη διευθέτηση του ζητήματος είναι η εκπαίδευση των σχεδιαστών του αστικού τοπίου
και των αρχιτεκτόνων για τις ανάγκες και τους σωματικούς περιορισμούς των
ηλικιωμένων χρηστών.
Η ασφάλεια στο περιβάλλον διαβίωσης: Το αίσθημα της ασφάλειας στον
ευρύτερο χώρο που ζει ο ηλικιωμένος επιδρά στη γενικότερη προθυμία του να κινηθεί
στους χώρους μέσα στη επικράτεια της κοινότητας. Έτσι, το αίσθημα αυτό
συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με βασικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια της
ποιότητας ζωής. Τέτοια στοιχεία είναι η ανεξαρτησία του ατόμου, η σωματική υγεία, η
κοινωνική ενσωμάτωση και η συναισθηματική εναρμόνιση. Είναι αξιοσημείωτο πόσο
καταστροφικά επηρεάζει τα παραπάνω στοιχεία ευημερίας η ύπαρξη ενός διάχυτου
αισθήματος ανασφάλειας μέσα στην κοινότητα. Το αίσθημα αυτό χωρίς να
συσχετίζεται απαραίτητα με την ύπαρξη αληθινών κινδύνων βρίσκει εντούτοις γόνιμο
έδαφος να ξεπηδήσει από καταστάσεις ή γεγονότα όπως η βία, το έγκλημα, τα
ναρκωτικά ή ακόμα και ο ανεπαρκής ή καταστραμμένος φωτισμός των δρόμων και η
ύπαρξη άστεγων που διαμένουν σε δημόσιους χώρους.
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Δρόμοι περιπάτου και ποδηλατόδρομοι: Οι δρόμοι και πεζόδρομοι που
απευθύνουν αποκλειστικά τη χρήση τους σε πεζούς και ποδηλάτες θεωρούνται
αποτελεσματικά μέσα για τη προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.1
Ταυτόχρονα είναι ισχυρή ένδειξη ότι το δημόσιο πρόσωπο της πόλης είναι φιλικό
προς τους πολίτες γενικά και τους ηλικιωμένους ειδικότερα. Η ένταξη στον αστικό
σχεδιασμό ειδικών προβλέψεων για την κίνηση των πεζών είναι ισχυρό προνόμιο για
την πόλη, παρά το ότι συχνά εκφράζονται ανησυχίες για θέματα όπως η ανάγκη για
την τοποθέτηση χώρων υγιεινής και χώρων ανάπαυσης και ο κίνδυνος από τη
συνύπαρξη πεζών ηλικιωμένων και ποδηλατών σε απόσταση εγγύτητας.
Κτίρια με φιλικό σχεδιασμό προς την Τρίτη Ηλικία: Ένα πολύ σημαντικό
στοιχείο το οποίο κάνει εμφανές το πνεύμα κατανόησης για τις ιδιαίτερες ανάγκες
των πιο ηλικιωμένων χρηστών των κτιρίων είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων
για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας (accessibility) των κτιρίων προς χάριν
αυτών των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικότερα χαρακτηριστικά για τη
διευκόλυνσή τους είναι: οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες, οι ράμπες, τα
πατώματα με αντιολισθητικές επιφάνειες, οι χώροι ανάπαυσης, η επαρκής σήμανση
και πληροφόρηση, οι κατάλληλες σκάλες που δεν έχουν ψηλά σκαλοπάτια και οι
δημόσιες τουαλέτες που έχουν πρόβλεψη για άτομα με ανικανότητες.
Κατάλληλες και επαρκείς δημόσιες τουαλέτες: Η διαθεσιμότητα τουαλετών
για χρήση από τους ηλικιωμένους συγκαταλέγεται στα φιλικά στοιχεία των
σύγχρονων πόλεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: η καθαριότητα, η κατάλληλη
τοποθέτησή τους, η καλή σήμανση και η προσβασιμότητα από τα άτομα με κινητικά
προβλήματα.
Οι γηραιότεροι αγοραστές: Μια εμφανής ένδειξη φιλικότητας είναι η μέριμνα
για την καλή ποιότητα εξυπηρέτησης προς τους ηλικιωμένους χρήστες των
υπηρεσιών και τους αγοραστές της τοπικής αγοράς. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη για
την παροχή τροχήλατου αμαξιδίου για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων με
κινητικές δυσκολίες, η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων χρηστών ή πελατών από
διαφορετικά γκισέ ή ταμεία, ώστε να παρακάμπτουν τη μακρά περίοδο ορθοστασίας
κατά την εξυπηρέτησή τους, η τοποθέτηση καθισμάτων για τη ανάπαυση των
ηλικιωμένων σε μεγάλα πολυκαταστήματα είναι μέτρα χωρίς οικονομικό κόστος τα
οποία αναδεικνύουν εντούτοις το ευνοϊκό πρόσωπο της ευρύτερης κοινότητας προς

1
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τη γενιά των προγενεστέρων και τις ανάγκες τους.1
Η παραπάνω περιγραφή ας θεωρηθεί ως μια συνοπτική αποτύπωση των
κυριότερων σχεδιαστικών στοιχείων του περιβάλλοντος αστικού χώρου μέσα από το
πνεύμα της βαθύτερης κατανόησης και της έμπρακτης μέριμνας για ένα μέρος από τις
ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων. Από μια άλλη οπτική, η καταγραφή αυτή έχει
την έννοια ενός μεθοδολογικού υποδείγματος για την έννοια της φιλικότητας και των
διάφορων εκδοχών της προς την Τρίτη Ηλικία. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να
καταγράψουμε και κάποια άλλα πεδία στα οποία επίσης απαιτείται σχεδιαστική
ετοιμότητα και κοινωνική εγρήγορση για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων.
Εδώ η καταγραφή γίνεται ακροθιγώς και συνοπτικά, πάντα στο πλαίσιο της έννοιας
της φιλικότητας.
3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Η ελεύθερη και ανεμπόδιστη δυνατότητα μετακίνησης των ηλικιωμένων θεωρείται
από τους πιο σημαντικούς παράγοντες και αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή
διατήρηση των όρων της Ενεργού Γήρανσης. Επιπλέον, μια σειρά από κοινωνικά και
πολιτικά προνόμια του σύγχρονου πολίτη όπως η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή
στη λειτουργία της πόλης, η πρόσβαση στις δράσεις της κοινότητας και τις υπηρεσίες
υγείας δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας να πραγματοποιηθούν ικανοποιητικά χωρίς
τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς (μαζικής ή ιδιωτικής). Για τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας οι κύριοι άξονες στον τομέα των μετακινήσεων της Τρίτης Ηλικίας
περιστρέφονται γύρω από τα παρακάτω ζητήματα.
Διαθεσιμότητα (availability): Τα δημόσια μέσα μεταφοράς χωρίς να είναι
απολύτως απαραίτητο να είναι διαθέσιμα σε κάθε περιοχή είναι εντούτοις αναγκαίο
να καλύπτουν όλες τις πόλεις.
Οικονομική προσβασιμότητα (affordability): Το κόστος μεταφοράς επηρεάζει
ανάλογα την ευχέρεια των ηλικιωμένων για τις αναγκαίες μετακινήσεις, φτάνοντας
κάποτε στο σημείο να αποτρέπει εντελώς τη δυνατότητα για πρόσβαση στα μέσα
μαζικής μεταφοράς.
Αξιοπιστία και συχνότητα: Το αίσθημα κακουχίας και αδυναμίας που
συνοδεύει οργανικά μεγάλο μέρος από τον πληθυσμό των ηλικιωμένων τους καθιστά
1

World Health Organization, 2007, σελ 11 - 17

114

ευάλωτους στη σωματική προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλλουν στη διάρκεια
της πολύωρης αναμονής. Για το λόγο αυτό, η συχνότητα των δρομολογίων και η
αξιοπιστία των μέσων μεταφοράς θεωρούνται ισχυρά στοιχεία φιλικότητας.
Ταξιδιωτικοί προορισμοί: Η ικανότητα να χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι τα
μέσα μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τις
αυτόνομες επιλογές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαθεσιμότητα κατάλληλων
ταξιδιωτικών προορισμών οι οποίοι να έχουν μεγάλο εύρος στην κάλυψη των
επιλογών αυτών.
Οχήματα φιλικά προς τους ηλικιωμένους: Η επιβίβαση και η αποβίβαση από
τα οχήματα μαζικής μεταφοράς είναι ένα δύσκολο τμήμα της φάσης μετακίνησης
προς ένα προορισμό, δεδομένου και του αυξημένου ρίσκου των πτώσεων στην
περίοδο της Τρίτης Ηλικίας. Η έννοια της φιλικότητας σ’ αυτό το ζήτημα λαμβάνει
υπόψη τα παραπάνω δεδομένα στην φάση του σχεδιασμού αυτών των οχημάτων.
Ειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για ηλικιωμένους: Ένα επιπλέον στοιχείο
φιλικότητας προς τους ηλικιωμένους στην οργάνωση των σύγχρονων πόλεων είναι η
πρόβλεψη για ειδικά προσαρμοσμένα μέσα μεταφοράς για όλους εκείνους που έχουν
δυσκολίες να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Παραχώρηση καθισμάτων προτεραιότητας: Η πρόβλεψη για καθίσματα που
προορίζονται για χρήση προτεραιότητας προς τους γηραιότερους επιβάτες είναι ένα
επιπλέον δείγμα φιλικότητας.
Οδηγοί των μέσων μεταφοράς: Οι οδηγοί εκφράζουν το ανθρώπινο πρόσωπο
στην επαφή του ηλικιωμένου με το σύστημα των μέσων μεταφοράς και για το λόγο
αυτό η ευγενής και πολιτισμένη συμπεριφορά προς τους ηλικιωμένους βελτιώνει σε
πολύ μεγάλο βαθμό το αίσθημα της φιλικότητας.
Ασφάλεια και άνεση: Ειδικά για τους γηραιότερους χρήστες των μέσων
μεταφοράς το αίσθημα της ασφάλειας και της άνεσης αποτελούν ισχυρούς
προτρεπτικούς ή αποτρεπτικούς παράγοντες αναλόγως όσον αφορά τη χρήση των
μέσων αυτών.
Στάσεις και σταθμοί: Η φιλική σχεδίαση, η κατάλληλη τοποθεσία και η καλή
κατάσταση συντήρησης των στάσεων και των σταθμών μεταφοράς θεωρούνται
ισχυρά στοιχεία φιλικότητας κατά την αξιολόγηση.
Διαθεσιμότητα στα ταξί: Η διαθεσιμότητα ενός καλά οργανωμένου στόλου
από οχήματα ταξί ως εναλλακτική λύση για τη μετακίνηση θεωρείται επίσης
αναγκαίο στοιχείο στο φιλικό πρόσωπο μιας πόλης προς τους ηλικιωμένους χρήστες.
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Μέσα μεταφοράς οργανωμένα από την κοινότητα: Μέσα μεταφοράς που
διατίθενται σε εθελοντική βάση ή από τον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και ως
προσφερόμενα χωρίς χρέωση από τους δήμους στα πλαίσια κάποιων εκδηλώσεων
τοπικού χαρακτήρα αναδεικνύουν το φιλικό χαρακτήρα μιας πόλης προς τους
ηλικιωμένους.
Πληροφόρηση: Το ζήτημα αυτό αφορά κάθε είδους χρήσιμη ενημέρωση για
τη χρήση των διαθέσιμων επιλογών μεταφοράς, τον τρόπο χρήσης των
συγκεκριμένων μέσων, τους πίνακες δρομολογίων κλπ
Συνθήκες οδήγησης: Στις μέρες μας θα λέγαμε ότι οι συνθήκες οδήγησης
μέσα στις πόλεις γίνονται σταδιακά περισσότερο δύσκολες. Η δυνατότητα χρήσης
των ιδιωτικών μέσων παρόλα αυτά θεωρείται σημαντική και ταυτόχρονα είναι μέσο
για την αυτόνομη διευθέτηση της ζωής των ηλικιωμένων.
Παραχώρηση προτεραιότητας προς τους γηραιότερους οδηγούς: Οι σύγχρονες
πόλεις ορθώνουν πολλές φορές ποικίλα εμπόδια και φραγμούς προς τους
ηλικιωμένους οδηγούς. Ανάμεσα στους φραγμούς αυτούς περιλαμβάνεται και η
αποθάρρυνση τους από προκλητικούς και αγενείς τρόπους συμπεριφοράς που
συμβαίνουν εις βάρος τους.
Χώροι στάθμευσης: Οι θέσεις στάθμευσης που διατίθενται με προτεραιότητα
προς τους ηλικιωμένους ή προς τα άτομα με κινητικές δυσκολίες εξομαλύνει τις
φυσικές δυσκολίες των ατόμων με κινητικές δυσχέρειες και εξανθρωπίζει τις τραχείς
συνθήκες οδήγησης στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι με τα
προβλήματα αυτά.1
4. ΣΤΕΓΑΣΗ
Ένα από το πιο σημαντικά στοιχεία που επιτρέπουν στον άνθρωπο την ομαλή
μετάβαση προς την Τρίτη Ηλικία είναι η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης. Η
εξασφάλιση αυτή μάλιστα είναι ικανή να πυροδοτήσει μια σειρά από γόνιμα και
δημιουργικά συναισθήματα κοινά ανάμεσα στους ανθρώπους από τη μια άκρη του
πλανήτη μέχρι την άλλη. Τα αισθήματα της άνεσης, της θαλπωρής και της ασφάλειας
με τα οποία φαίνεται να πλημμυρίζουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται κάτω από τις
κατάλληλες συνθήκες στέγασης συνδέονται στενά τόσο με την ανεξαρτησία και την
ιδιωτικότητα, όσο

1
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κοινότητας. Επιπλέον, είναι ένας ιδιαιτέρως προνομιακός χώρος για την εκπλήρωση
των προσωπικών επιλογών, δεδομένου ότι αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές
εκτιμήσεις και οπτικές γωνίες μέσα από τις οποίες αξιολογούνται θέματα όπως η
σχεδίαση, η τοποθεσία και η ποιότητα κατασκευή του σπιτιού, εντούτοις το ζήτημα
της στέγασης αφήνει πολλά περιθώρια ολοκλήρωσης ενός προσωπικού και
δημιουργικού οράματος. Στους βασικούς άξονες που συγκροτούν το ζήτημα της
στέγασης του ανθρώπου την κρίσιμη περίοδο που βρίσκεται στην Τρίτη Ηλικία
κυρίως περιλαμβάνονται εκείνοι που εξομαλύνουν τις παντοειδείς δυσχέρειες που
αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι, ανατροφοδοτώντας με θετικό τρόπο τα
συναισθήματα της θαλπωρής και της ασφάλειας. Παράλληλα, επισημαίνεται η
σταθερή σύνδεση του ιδιωτικού στοιχείο με το δημόσιο και την συσχέτιση του χώρου
στέγασης με την κοινότητα και τις κοινωνικές υπηρεσίες στοιχεία που συμβάλλουν
ακόμα περισσότερο στην ποιοτικότερη αντίληψη για την ζωή.
Συνοπτικά οι κύριοι θεματικοί άξονες που αφορούν την στέγαση ως
σημαντικού παράγοντα για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων είναι οι εξής: η
οικονομική δυνατότητα των ηλικιωμένων να έχουν την κατάλληλη στέγαση με αγορά
ή καταβολή ενοικίου, την παροχή υπηρεσιών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό
αέριο, την παροχή νερού κλπ με τρόπο τεχνικά και οικονομικά προσβάσιμο από τους
χρήστες, την κατάλληλη διαρρύθμιση των κατοικιών ανάλογα με τις ανάγκες των
ηλικιωμένων, τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τροποποιήσεις, όπως επίσης και να
συντηρούν την κατοικία σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, την εύρεση στέγης σε
μέρος στο οποίο αντλούν το αίσθημα της φιλικότητας προς τους γείτονες και το
κοινωνικό περιβάλλον, τη δυνατότητα να έχουν αρκετό προσωπικό χώρο υπό την
προϋπόθεση της ιδιωτικότητας (privacy) κλπ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ανάλογες επιδράσεις στο αίσθημα της φιλικότητας και την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ηλικιωμένων δημιουργούνται από τη συνιστώσα της κοινωνικής
συμμετοχής . Η υποστήριξη πράγματι που δέχονται τα άτομα από τη συμμετοχή τους
στις δράσεις της κοινότητας φαίνεται ότι επενεργεί ευνοϊκά τόσο στη γενικότερη
κατάσταση της υγείας όσο και στην προσωπική πρόσληψη του αισθήματος της
ευημερίας (well-being). Κοινωνικές, πολιτισμικές, πνευματικές δραστηριότητες μέσα
στα στενά όρια της οικογένειας ή της ευρύτερης κοινότητας δίνουν τη δυνατότητα
στα ηλικιωμένα μέλη να εξασκήσουν τις ικανότητες τους, να παραμείνουν δραστήριοι
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και ενεργοί, διαφυλάσσοντας πολύτιμα στοιχεία της προσωπικής κατανόησης του
εαυτού τους, όπως είναι η πίστη στις προσωπικές δυνατότητες, η αυτοπεποίθηση και
η ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Η
δυνατότητα παράλληλα του παράγοντα της κοινωνικής συμμετοχής να συνδράμει
στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων οι
σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: οι διαθέσιμες επιλογές πρέπει να είναι
προσβάσιμες και ταυτόχρονα προσιτές από κάθε άποψη, γιατί ενώ πολλοί θα ήθελαν
τη συμμετοχή σ’ αυτές, εμπόδια κάθε είδους (όπως είναι αυτά που σχετίζονται με τα
οικονομικά, την επαρκή πληροφόρηση ή την μετακίνηση) αποκόπτουν αυτή τη
δυνατότητα. Η ενημέρωση επιπλέον πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο και
έγκαιρα, οι ευκαιρίες για κοινωνική συμμετοχή πρέπει να είναι κοντά στο σπίτι και να
είναι πολλές ώστε να αποθαρρύνεται η απομόνωση και να ενθαρρύνεται η
συμμετοχή. Ωφέλιμο είναι επίσης να γίνει γνωστό ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης
ηλικίας πολύ συχνά επιθυμούν να κοινωνικοποιούνται με άτομα από νεότερες γενιές,
αφού αντιλαμβάνονται αυτή την επικοινωνία ως ιδιαίτερα βοηθητική.1
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το πρότυπο το οποίο ακολουθήθηκε από τις προηγούμενες γενιές πάνω στην
αντίληψη ότι η τροχιά της ανθρώπινης ζωής διαγράφει μια πορεία που σε γενικές
γραμμές σηματοδοτείται αρχικά από την περίοδο της εκπαίδευσης, συνεχίζεται από
την περίοδο των εργασιακών χρόνων και ολοκληρώνεται με τη συνταξιοδότηση και
την απόσυρση από την ενεργό δράση θεωρείται στις μέρες μας παρωχημένη και
αναχρονιστική. Η νέα αστική και βιομηχανική κοινωνία αναζητά αδιάκοπα
καινούργια νοήματα για να προσανατολίσει τις δράσεις της και ανάμεσα στα άλλα
αποδομεί τη ενοποιημένη και κατασκευασμένη συμβολική εικόνα του κύκλου της
ζωής όπως είχε διαμορφωθεί εικονογραφικά στο παρελθόν2 Οι ηλικιωμένοι σήμερα
δεν παύουν να συνεισφέρουν στις κοινότητες στις οποίες ζουν όταν περάσουν στην
περίοδο της συνταξιοδότησης, αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν τις πολύτιμες
υπηρεσίες τους είτε σε εθελοντική και άμισθη βάση, είτε ως έμμισθοι, όταν οι
οικονομικές συγκυρίες τους αναγκάζουν να καταφύγουν στη λύση αυτή. Οι πιο
φιλικές προς τους ηλικιωμένους σύγχρονες μορφές κοινωνίας που αναλαμβάνουν
μάλιστα ουσιαστικές δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους συχνά
1
2
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προσφέρουν κατάλληλες επιλογές, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να διατηρήσουν την
ικανοποίηση της συνεισφοράς προς τις κοινότητες στις οποίες ζουν είτε με δράσεις
άμισθες και εθελοντικές, είτε με πληρωμένες μορφές απασχόλησης, είτε ακόμα και με
την συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα της κοινωνίας.1
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι για τον άνθρωπο που δεν επιθυμεί
να υιοθετήσει μια παθητική στάση κατά τη διάρκεια της Τρίτης Ηλικίας, αλλά με
δική του πρωτοβουλία αναλαμβάνει να υποστηρίξει τη στάση ζωής που
προσανατολίζεται στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων της Ενεργού Γήρανσης
(Active Ageing), είναι σημαντικό να παραμείνει σε επαφή με τους ανθρώπους, αλλά
και με τη ροή των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω. Ταυτόχρονα, είναι πολύ
σημαντικό να λαμβάνει έγκαιρα όλο εκείνο το σώμα των πληροφοριών που θα του
χρησιμεύσει στη διαχείριση των προσωπικών αναγκών. Σήμερα περισσότερο από ποτέ,
ένας από τους κυρίαρχους ανθρώπινους φόβους σχετίζεται με τον αποκλεισμό από το
κυρίαρχο ρεύμα (mainstream) στην περίπτωση που χαθεί η κρίσιμη ποσότητα
πληροφοριών. Οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας εκφράζουν την επιθυμία να έχουν
άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και μάλιστα να είναι προσαρμοσμένη για
ανθρώπους με διαφοροποιημένες ικανότητες και πόρους.
Η φιλικότητα στη σχεδίαση των συσκευών επικοινωνίας: Το μεγαλύτερο και
ίσως το μοναδικό εμπόδιο των ηλικιωμένων στη μορφή της επικοινωνίας που γίνεται
με τη χρήση της τεχνολογίας είναι ο τρόπος που προβάλλεται από τις τεχνολογικές
συσκευές η οπτική και ακουστική παρουσίαση της πληροφορίας. Τα μεγαλύτερα
εμπόδια προέρχονται από τα μεγέθη της γραμματοσειράς στα κείμενα (για
παράδειγμα, στις οδηγίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων), από τη σχεδίαση της
σελίδας ενημερωτικών και πληροφοριακών εντύπων (συμβατικής ή ψηφιακής
μορφής), η οπτική σύγχυση από την ταχύτητα που εκτίθενται γενικότερα οι
ακουστικές και οπτικές πληροφορίες (ειδήσεις, διαφημιστικά κλπ), η χρήση
ανοίκειων τεχνικών όρων ή νεολογισμών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος,
μεγάλα εμπόδια συναντούν οι χρήστες μεγάλης ηλικίας από τον τρόπο που είναι
σχεδιασμένες τεχνολογικές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι συσκευές
αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης, οι συσκευές έκδοσης εισιτηρίων, οι υπηρεσίες
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αυτόματης συνομιλίας ανάμεσα σε άλλες, κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους των
πλήκτρων χειρισμού και του δύσχρηστου περιβάλλοντος πλοήγησης. Ανάλογα
εκτεταμένα ζητήματα εγείρονται με αφορμή τις δυσχέρειες από τη χρήση της
τεχνολογίας για την επικοινωνία από άτομα με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες. Τα
άτομα, για παράδειγμα, που μετακινούνται με αμαξίδια συχνά αδυνατούν να κάνουν
χρήση τηλεφωνικών συσκευών που βρίσκονται πολύ ψηλά.
Τεχνολογία Διαδικτυακής Υπηρεσίας: Δεν είναι λίγες οι φορές που οι
άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας εκφράζονται με όρους εκτίμησης και αναγνώρισης για
τις μεγάλες δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της διαδικτυακής
παροχής πληροφοριών μέσω των υπηρεσιών Internet, αναγνωρίζοντάς επιπλέον την
ευκολία στη χρήση και την ανεξάντλητη περιεκτικότητα, ποικιλία και ποσότητα
γνώσεων και πληροφόρησης. Η εξοικείωση με το μέσο είναι πολύ μεγάλη όταν με τη
βοήθεια των εφαρμογών αποκτούν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους πολύ
στενούς οικείους που βρίσκονται μακριά. Μέχρι στιγμής, εντούτοις, η χρήση των
εφαρμογών για την πληροφόρηση και την επικοινωνία δεν έχει καταφέρει να
μετριάσει το αίσθημα αποκλεισμού που βιώνουν οι μεγαλύτεροι επειδή δεν
χρησιμοποιούν με επάρκεια τις παραπάνω διεξόδους που προσφέρει η τεχνολογία. Το
αίσθημα μάλιστα του αποκλεισμού επιτείνεται σε όσες περιπτώσεις υπήρξε
μετατροπή και αντίστοιχη μετάβαση από την αναλογική τεχνολογία στην ψηφιακή ή
από την παλαιότερη οργάνωση των υπηρεσιών που είχε πιο άμεσο και προσωπικό
χαρακτήρα, σε ένα μοντέλο οργάνωσης που συστηματοποιεί με ψηφιακό πλέον τρόπο
διάφορα έγγραφα, τεκμήρια, δικαιολογητικά, αιτήσεις κλπ Το ζήτημα δεν είναι
αμελητέο σε σημασία και παρά το ότι εμπεριέχει αρκετές δυσκολίες στην διευθέτησή
του, εντούτοις, προβάλλεται στα μάτια μας πιο διαχειρήσιμο και εύκολο αν το
εντάξουμε στα πλαίσια των γενικότερων δράσεων για την Ενεργό Γήρανση. Ήδη
έχουμε θίξει το ζήτημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συμμετοχής σε
προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης που αφορά τις μεγαλύτερες σε ηλικία
πληθυσμιακές ομάδες. Στο πνεύμα αυτό βρίσκεται και η «ισχυρή προτροπή» του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για εκπαίδευση στους υπολογιστές, κατά προτίμηση
προσαρμοσμένης στο ρυθμό και τις ατομικές ανάγκες των ηλικιωμένων.1
8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1
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Οι κύριες συνιστώσες της συγκεκριμένης θεματικής έχουν ήδη αποτυπωθεί στα
κεφάλαια

«Κοινωνιολογικά

Ζητήματα

Υγείας

στην

Τρίτη

Ηλικία»

και

«Κοινωνιολογικά Ζητήματα στη Φροντίδα των Ηλικιωμένων».
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο τέλος της εργασίας υπάρχει η σύνοψη καθώς
και η συνολική τοποθέτηση στα κοινωνιολογικά ζητήματα που περιγράψαμε
παραπάνω.
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ΚΥΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας
των καντιανών καθηκόντων να έχουν επαρκή ισχύ στην περίπτωση της τρίτης
ηλικίας, κυρίως όπως αυτά περιγράφονται στο επιστέγασμα της ηθικής θεωρίας του
Καντ, την «Μεταφυσική των Ηθών». Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται οι κυριότερες
συνθήκες που θεμελιώνουν τα καθήκοντα αυτά με την διαμεσολάβηση της
κατηγορικής προστακτικής στις κύριες εκδοχές της.
Πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την εκτεταμένη ποικιλομορφία με την οποία
προβάλλονται οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις από τους αναλυτές της ηθικής του Καντ
και παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί μομφές για τον παρωχημένο και αναχρονιστικό
χαρακτήρα της, εντούτοις διατηρούμε την βαθύτατη πεποίθηση ότι αν όχι στην αμιγή
μορφή της, τότε κατ’ ελάχιστον στις επιμέρους διακρίσεις στις οποίες προβαίνει,
όπως και στην θεμελιώδη πρακτική συλλογιστική στην οποία προσφεύγει, συνέχονται
οι ζωτικοί εκείνοι όροι που είναι ικανοί να μας καθοδηγήσουν με ηθική επάρκεια
όσον αφορά τον προσανατολισμό μας στο πράττειν. Περαιτέρω, η διερεύνηση των
αναγκαίων όρων που καθορίζουν τόσο τη στάση απέναντι στον εαυτό μας, όσο και
την σχέση μας με τους άλλους είναι ικανή σε ένα επόμενο στάδιο να υποδείξει και το
κατάλληλο θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εδραιώνονται συνθήκες
ζωής που έχουν το χαρακτήρα του αξιοβίωτου. Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι
η «Μεταφυσική των Ηθών» δεν αξιώνει να καλύψει το πλήρες εύρος των
καθηκόντων τα οποία έχουμε, αλλά εκτείνεται σε εκείνα που προκύπτουν από την
εφαρμογή των αρχών της ηθικής και αφορούν την ανθρώπινη φύση εν γένει.
Αντίθετα από την θέση που αναζητεί τη σύσταση των καθηκόντων μέσα σε ένα
πλαίσιο σχετικιστικό, όπου τα καθήκοντα αναδύονται από τις κατά τόπους
πολιτισμικές θεσμικές σχέσεις, ο Καντ αναδεικνύει με μνημειώδη τρόπο το πνεύμα
του κοσμοπολιτισμού που εμπεριέχεται στη θέση ότι: υπάρχουν καθολικά καθήκοντα
τα οποία έχουμε τόσο προς τον εαυτό μας, όσο και προς τους άλλους. Παράλληλα
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αναγνωρίζει «καθήκοντα τα οποία εγείρουν οι ιδιαίτερες καταστάσεις των άλλων ή οι
σχέσεις που έχουμε μαζί τους και κυρίως οι κατά τόπους κοινωνικοί θεσμοί που
προσδιορίζουν αυτές τις σχέσεις»1 Τα καθήκοντα που προκύπτουν από τους
κοινωνικούς θεσμούς και τις σχέσεις είναι σημαντικά, αλλά δεν εντάσσονται στο
πεδίο της Μεταφυσικής των Ηθών.
Όσον αφορά, τέλος, τον προσανατολισμό της έρευνας μας προς την κατεύθυνση
της Τρίτης Ηλικίας πρέπει να βεβαιωθεί ο μεθοδολογικός και μόνον τύπος της
διάκρισης, διότι κατά τα άλλα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ενιαίο και αμέριστο
χαρακτήρα της έλλογης φύσης η οποία προσδιορίζει συνολικά την ανθρώπινη
ύπαρξη. Ο χαρακτήρας δε αυτός μη δυνάμενος να υποβληθεί σε διαιρέσεις ή
διακρίσεις συγκροτεί την αφετηρία της ευρύτερης ηθικής προβληματικής των
ελλείψεων ή των δυνατοτήτων της ανθρώπινης φύσης. Με αυτή την έννοια, η ηλικία
μπορεί να θεωρηθεί ως εξωτερικός μόνον όρος της έλλογης φύσης και ως εκ τούτου
κάθε διάκριση με βάση αυτή να στερείται εννοιολογικού περιεχομένου. Εντούτοις, οι
εκτεταμένες εκφυλιστικές μεταβολές, άλλοτε άλλου βαθμού που υφίσταται η
ανθρώπινη σύνολη ύπαρξη κατά τη διάρκεια της ζωής και ιδιαίτερα στην περίοδο της
Τρίτης Ηλικίας επιφέρουν τελικά και αντίστοιχες ποιοτικές διαφοροποιήσεις στο
σωματικό ή / και νοητικό επίπεδο. Οι διαφοροποιήσεις δε αυτές χωρίς να
μεταβάλλουν την ισχύ των καθηκόντων που έχουμε αναφορικά με την Τρίτη Ηλικία,
επιφέρουν μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να τα ασκήσουμε. Οι
παραπάνω επισημάνσεις υποδεικνύουν τον ευάλωτο και ιδιαίτερο χαρακτήρα της
περιόδου αυτής στον άνθρωπο και εν τέλει δικαιολογούν την ανάγκη για μια
μεθοδολογική αυτοτέλεια των βιοηθικών ζητημάτων που περιστρέφονται γύρω από
την περίοδο της Τρίτης Ηλικίας στον άνθρωπο.
Η απόπειρα να πραγματευτούμε περί των ζητημάτων αυτών θα γίνει μέσα από
το πρίσμα της ηθικής φιλοσοφίας του Καντ που συνιστά ίσως το πιο εκλεπτυσμένο
δείγμα γραφής του διανοητικού κινήματος του Διαφωτισμού. Για τους σκοπούς της
δικής μας έρευνας μάλιστα και την προοπτική που θέλουμε να διανοιχτεί από αυτή,
έχει μεγάλη σημασιολογική βαρύτητα το γεγονός ότι το κίνημα αυτό στο σύνολό του
δεν ενδιαφέρθηκε να υπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιας συγκεκριμένης κοινωνικής
τάξης, έθνους ή υποσυνόλου της ανθρωπότητας. Παρ’ όλη την αφύπνιση που πέτυχε
όμως, τα προτάγματά του είναι ακόμα ενεργά σήμερα, αφού οι απαιτήσεις για

1
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περισσότερη ελευθερία στη σκέψη και τη δράση, μαζί με την ανάγκη για μεγαλύτερη
ισότητα στις ευκαιρίες, όπως και στις οικονομικές και πολιτικο-κοινωνικές σχέσεις
είναι ακόμα υπαρκτές ανάμεσα στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες. Οι παράγοντες
που προκαλούν διαφοροποιήσεις και ανισότητες έχουν μια εξαιρετική ποικιλομορφία
και ετερογένεια. Συνήθως έχουν περιεχόμενο κοινωνικό, πολιτικό ή ακόμα
θρησκευτικό ή και πολιτισμικό. Ανάμεσα σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και μορφές
διάκρισης που περιστρέφονται γύρω από τον ηλικιακό παράγοντα και αφορούν την
Τρίτη Ηλικία.
Η κανονιστική ηθική παραδοσιακά θεωρείται ως μια συστηματική απόπειρα
να δοθούν γενικές απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: «Τι οφείλω να πράξω;», «ποιούς
σκοπούς αξίζει να επιδιώκει κάποιος απόλυτα;», «τι μπορώ να πράξω;» ή «ποιά είναι
τα χαρακτηριστικά του ηθικώς καλού προσώπου;». Το πεδίο της διακρίνεται από την
επιστήμη, τη μεταφυσική, τη μετα-ηθική και τη νομική θεωρία αν και τα όρια δεν
είναι πάντα σαφή. Διακρίνεται επίσης από την ψυχολογία και την κοινωνιολογία,
εκτός των άλλων, κυρίως επειδή η πρωταρχική μέριμνά της δεν είναι η μελέτη των
διαφόρων πεποιθήσεων και των αιτιακών εξηγήσεων των φαινομένων που
επικρατούν ανάμεσα στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες. Για τον Καντ η
αρμόζουσα μελέτη των κανονιστικών ηθικών ερωτημάτων συγκροτείται στη βάση
των αρχών του «πρακτικού συλλογισμού» ο οποίος διακρίνεται από τον επιστημονικό
και ανάμεσα στα κύρια πεδία που εξετάζει εστιάζεται στους σκοπούς, την
συμπεριφορά και τον χαρακτήρα που οφείλει κάποιο πρόσωπο να πασχίζει και να
οικοδομήσει στη διάρκεια του βίου του.1
Μια από τις κύριες μέριμνες της έρευνάς μας είναι να αναζητήσει τα
κανονιστικά εκείνα στοιχεία που προκύπτουν από το σύνολο της ηθικής φιλοσοφίας
του Καντ, πρωτίστως δε από το μνημειώδες έργο του «Μεταφυσική των Ηθών». Στη
σύγχρονη φιλοσοφία η κανονιστική ηθική διακρίνεται από τη μεταφυσική. Για το
λόγο αυτό απαιτείται μια διευκρίνιση του όρου «μεταφυσική» όπως ενσωματώνεται
στον τίτλο και ο οποίος θα ήταν δυνατόν να καταστεί παραπλανητικός για τον
αναγνώστη. Στον Καντ η χρήση του όρου μπορεί να έχει διαφορετικές έννοιες
ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται: η συγκρότηση μη αποδείξιμων υποθέσεων για
οντότητες που βρίσκονται πέρα από τη σφαίρα του αντιληπτού ή ακόμα και η
προσπάθεια ώστε να διαταχθούν καταλλήλως «τα πιο γενικά χαρακτηριστικά των

1
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πραγμάτων, όπως μπορούμε να τα γνωρίσουμε ή να τα παρατηρήσουμε με τρόπο
εύλογο».1 Στο τμήμα της Μεταφυσικής των Ηθών που αφορά την Αρεταλογία εκθέτει
τα στοιχεία της ηθικής που αφορούν το χαρακτήρα και τους ηθικούς σκοπούς. Το
τμήμα αυτό διακρίνεται από το αντίστοιχο που αφορά το Νόμο και το Δίκαιο.
Αντίθετα με τη θεωρητική μεταφυσική και τη μεταφυσική της φύσης, η μεταφυσική
των ηθών βασίζεται κυρίως στον πρακτικό και όχι στο θεωρητικό λογισμό. Συγκροτεί
έτσι το κατάλληλο σύστημα αρχών με σκοπό όχι να εξηγήσει το φυσικό κόσμο όπως
είναι, αλλά να διαφωτίσει τον τρόπο που οφείλουμε να πράττουμε, να αποδίδουμε τον
αρμόζοντα σεβασμό, θέτοντας παράλληλα τους αρμόζοντες σκοπούς. Τέλος, η
έσχατη δικαιολογητική επάρκεια αντλείται μόνο από το πεδίο της έλλογης σκέψης
και επιλογής. Η Αρεταλογία αφορά καθήκοντα και σκοπούς οι οποίοι είναι ηθικοί
(ethical) με μια στενότερη έννοια από ότι ο τίτλος Morals (ήθη) υπονοεί. Η
συνάρτηση της φιλοσοφίας του Δικαίου με την Αρεταλογία δημιουργεί μάλιστα ένα
ευρύ δίκτυο κανονιστικών συσχετισμών η έκθεση των οποίων είναι πέραν από τους
σκοπούς της ενότητας αυτής. Ίσως η σημαντικότερη κανονιστική δέσμευση αφορά
τον περιορισμό που μπορεί να προβάλλουν οι αρχές του δικαίου και ο νόμος στην
προαγωγή των καλών σκοπών. Γι’ αυτό τα καθήκοντα της αρετής κατανοούνται μόνο
υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι είναι συμβατά με το Δίκαιο.2

Ο ρόλος των πρώτων αρχών
Η ανώτατη θεμελιώδης αρχή της ηθικής θεωρίας αναφέρει ο Καντ στη Μεταφυσική
των Ηθών είναι:
Πράττε σύμφωνα με ένα γνώμονα που μπορεί συγχρόνως να ισχύει ως
καθολικός νόμος – Κάθε γνώμονας που δεν είναι κατάλληλος για τούτο
αντίκειται στην ηθική (Μεταφυσική των Ηθών, 6: 226, σελ 44)
Η ιεραρχική δομή των αρχών της ηθικής στο έργο εξειδικεύει σταδιακά την
παραπάνω αρχή ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής. Έτσι, στο πρώτο μέρος του έργου
που αφορά τη θεωρία του Δικαίου η αρχή εξειδικεύεται αναφορικά με την ορθή
πράξη, ενώ στην Αρεταλογία που αποτελεί το δεύτερο μέρος, η πρώτη αρχή, δηλαδή,
η ανώτατη αρχή της αρεταλογίας παίρνει την εξής μορφή:
Πράττε σύμφωνα με ένα γνώμονα των σκοπών που μπορεί να αποτελεί
για τον καθένα καθολικό νόμο να τους έχει – Σύμφωνα με αυτή την

1
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αρχή ο άνθρωπος αποτελεί σκοπό τόσο για τον εαυτό του όσο και για
τους άλλους (Μεταφυσική των Ηθών, 6:395, σελ 247)
Με αφετηρία τις a priori πρώτες αρχές της ηθικής η Μεταφυσική των Ηθών
επιχειρεί την εφαρμογή και το ανάπτυγμά τους λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα
γενικότερα εμπειρικά δεδομένα της ανθρώπινης κατάστασης. Βεβαίως, οι
λεπτομέρειες έχουν εξάρτηση από την ερμηνεία των πρώτων αρχών και τα ειδικά
ηθικά συμπεράσματα δεν μπορεί να είναι αυστηρώς παραγωγικά/συμπερασματικά
από τις πρώτες αρχές. Η κανονιστική ισχύ τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
εμπειρία, την ορθή κρίση και τη φρόνηση. Οι προϋποθέσεις αυτές αναδεικνύονται
εξαιρετικά πολύτιμες στις περιπτώσεις που αφορούν την εκπλήρωση των ατελών
καθηκόντων αναφορικά με τους σκοπούς της ατομικής τελειοποίησης και της
ευτυχίας των άλλων. Ακόμα όμως και στα τέλεια καθήκοντα εγείρονται
«περιπτωσιολογικά ερωτήματα» που φανερώνουν ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις που
να προκύπτουν με αλγοριθμική εξαγωγή ή παραγωγικό συμπερασμό.1
Τα εμπειρικά όμως αυτά δεδομένα που εντάσσονται ως ενδιάμεσες
προκείμενες

στη

διαδικασία/κλιμάκωση

του

πρακτικού

συλλογισμού

είναι

αμφισβητήσιμα γιατί η έλλογη φύση αποκαλύπτεται σε καθεστώς ιδιαίτερων
πολιτισμικών και ιστορικών συνθηκών. Επιπροσθέτως, οι απόψεις μας για αυτήν
είναι αναθεωρήσιμες (καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τον εαυτό μας). Η γνώση
που έχουμε για την έλλογη φύση μας ή καλύτερα η πρόσληψή της διαμεσολαβείται εν
μέρει από την επιστήμη και τη φιλοσοφία, ενώ για πολλούς κατανοείται κυρίως μέσα
από τις τοπικές παραδόσεις (φολκλόρ), τη λογοτεχνία και τη θρησκεία. Παρά το ότι
όμως, αυτή η γνώση στερείται συστηματικότητας, ομολογουμένως σε απογοητευτικό
βαθμό και εμπεριέχει αμφισημίες και αντιφάσεις, ο Allan Wood υποστηρίζει,
εντούτοις, ότι είναι αυτή που πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα δε κακόβουλα ριζώματα
της προκατάληψης και του σκοταδισμού είναι έργο του διαφωτισμού να τα αποκόψει
σταδιακά.2

1
2

Ibid, σελ 238
Wood, 1999, σελ 154
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ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ –
ΜΙΑ ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η

κύρια ταξινόμηση των καθηκόντων στο έργο του Εμμανουήλ Καντ
«Μεταφυσική των Ηθών» προσδιορίζεται τόσο στην Θεωρία Δικαίου,
όσο

και

στην

(Αρεταλογία)

Θεωρία
οι

της

οποίες

Αρετής

αποτελούν

διακριτά μέρη του εν λόγω έργου. Η

Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ

βασική

διάκριση

των

καθηκόντων,

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΤ αντιστοίχως προς τις θεωρήσεις αυτές,
συνίσταται αφενός στα δικαιϊκά καθήκοντα
και αφετέρου στα καθήκοντα της ηθικής.
Ειδικότερα,

τα

καθήκοντα

δικαίου

χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα εξαναγκαστής επιβολής προερχόμενης από
νόμους με αστικό ή ποινικό χαρακτήρα ή ακόμα και από κοινωνικού τύπου πιέσεις.
Οι παραπάνω μορφές εξαναγκασμού υποδηλώνουν ότι η πηγή τους βρίσκεται
εξωτερικά σε σχέση με το δρών υποκείμενο. Το στοιχείο του εξαναγκασμού συνιστά
την θεμελιώδη διάκριση τους προς τα καθήκοντα της ηθικής κατά την άσκηση των
οποίων το ίδιο το δρών υποκείμενο (αυτό-) δεσμεύεται υποκινούμενο από κίνητρα,
λόγους και αισθήματα που δημιουργεί η έλλογη ικανότητα με τρόπο a priori,
απροϋπόθετα δηλαδή από κάθε είδους προσφυγή στην εμπειρική πραγματικότητα.
Μια ακόμα περαιτέρω διάκριση αφορά ανάμεσα στα καθήκοντα της ηθικής, όπως
αυτά διαχωρίζονται σε καθήκοντα προς τον εαυτό και σε καθήκοντα προς τους
άλλους. 1

1

Wood, 2009, σελ. 229
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Ή

δη, από την αρχή της
διερεύνησης του πεδίου
ο

Καντ

εισάγει

το

επιστημολογικό ερώτημα για μια
πιθανή αντίφαση που προκύπτει από

Α.
ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

την έννοια των καθηκόντων προς τον
εαυτό

μας

ως

απόρροια

του

γεγονότος ότι το υποκείμενο που δεσμεύεται είναι ταυτόσημο με αυτό που απευθύνει
τη δέσμευση. Η φαινομενική αυτή αυτονομία μας εισάγει στην καρδιά της καντιανής
πρακτικής συλλογιστικής, όπου ο άνθρωπος θεωρώντας τον εαυτό του αφενός ως
μέλος του νοητού και αφετέρου ως μέλος του αισθητού κόσμου, απευθύνει
αντικειμενική δέσμευση ελλόγως προσδιορισμένη προς τον εαυτό του. Η
πρωτοπρόσωπη αυτή δεσμευτική αρχή κινητοποιείται τόσο από την ιδιότητά του ως
έλλογου νομοθέτη - οι νόμοι του οποίου εισάγονται με τρόπο αναγκαίο και ισχύ
καθολική δεσμεύοντας εξίσου όλα τα έλλογα όντα - και ταυτόχρονα από την ιδιότητα
του ως πεπερασμένου και ατελούς όντος (προσώπου) το οποίο εμφορείται από την
ικανότητα να υπακούσει σε αυτούς τους νόμους, ενώ ταυτόχρονα διακατέχεται από
εγγενείς αδυναμίες που τον οδηγούν σε κάθε είδους αστοχίες ως προς αυτούς τους
νόμους. 1
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καντ δεν αναγνωρίζει κάποιο θεμελιώδες
καθήκον αρετής / ηθικής που να σχετίζεται με την ευτυχία, παρόλο ότι πιστεύει ότι
κάποιος έχει πράγματι καθήκον να προάγει την ευτυχία του στο βαθμό που η απουσία
της μπορεί να επιφέρει την παραμέληση άλλων καθηκόντων. Πιο συγκεκριμένα, η
επιδίωξη της ευτυχίας συναρτάται άμεσα με το καθήκον της τελειοποίησης. Με τον
τρόπο αυτό αποσυνδέει τα καθήκοντα προς τον εαυτό μας με την έννοια του
ατομικού συμφέροντος και την επιδίωξη ιδιοτελών στόχων και τα προσανατολίζει
προς την κατεύθυνση της ατομικής τελείωσης και της αξίωσης να τιμά κάποιος στο
πρόσωπο του την ανθρώπινη ιδιότητα. 2

1
2

Wood, 2009, σελ. 236
Ibid, σελ. 235
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Μ

ε

την

ανακήρυξη

των

συγκεκριμένων

καθηκόντων από τον ίδιο τον Καντ ως «τα

ΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

υψηλότερα καθήκοντα έναντι όλων», τα
τέλεια καθήκοντα προς τον εαυτό μας,
όπως

και

αυτών

που

αφορούν

τη

συμμόρφωση με τα δικαιώματα των άλλων, εισάγουν ευθέως την αξίωση αφενός
αυτά να έχουν ένα είδους θεωρητικής και εννοιολογικής πρωτοκαθεδρίας και
αφετέρου ότι οι συνέπειες της παραβίασης τους είναι καταστροφικές για τα άτομα,
αφήνοντάς τα έκθετα τόσο αναφορικά με την εκπλήρωση άλλων καθηκόντων, όσο
και αναφορικά με το αίτημά τους για σεβασμό από τους άλλους ανθρώπους.1 Θα
επιχειρήσουμε,

έστω

αδρομερώς,

να

σκιαγραφήσουμε

τις

πλευρές

της

πρωτοκαθεδρίας των καθηκόντων αυτών, λόγω και της σπουδαιότητας που τους
αποδίδει ο Καντ.
Η βασική διαίρεση των καθηκόντων προς τον εαυτό μας συνίσταται στην
αναγνώριση τους ως τέλειων και ατελών. Τα πρώτα περιγράφονται ως «περιοριστικά
(αρνητικά)» τα οποία «απαγορεύουν στον άνθρωπο να πράττει εναντίον του σκοπού
της φύσης του, και άρα αποβλέπουν μόνο στην ηθική αυτοσυντήρηση του»2. Τα
αυστηρά αυτά καθήκοντα με τη σειρά τους διαιρούνται σ’ αυτά που παράγονται είτε
από την ζωική, είτε από την ηθική φύση μας.3 Η Onora O’Neill προτείνει ένα κριτήριο
για τον προσδιορισμό των τέλειων καθηκόντων. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις
εκείνες που γίνονται παραβιάσεις των καθηκόντων αυτών τότε οι γνώμονες των
πράξεων λέγεται ότι προκαλούν αντιφάσεις στη νόηση (εάν προσπαθήσουμε να τους
καθολικεύσουμε). Η νοητική αστοχία είναι αποτέλεσμα «κάποιας ασυνέπειας ως προς
το πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος, εάν ο γνώμονας επιτελούνταν καθολικά». 4 Για
παράδειγμα, το αποτέλεσμα μιας γενικευμένης εξαπάτησης και ψεύδους θα ήταν η
1

Denis, σελ 170
Μεταφυσική των Ηθών 6, 429, σελ. 271
3
Ibid, σελ. 272
4
O’Neill, 2011, σελ 207
2
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εγκαθίδρυση μιας καθολικής δυσπιστίας μεταξύ των ανθρώπων. Σε ένα τέτοιο
δυσμενές περιβάλλον ακόμα και το ίδιο το εγχείρημα της εξαπάτησης θα ήταν
αδύνατον να συλληφθεί νοητικά.
Ο κύριος εννοιολογικός προσανατολισμός στο καντιανό σύστημα των
καθηκόντων αφορά τις έννοιες της ελευθερίας και της ανθρωπότητας/ανθρώπινης
ιδιότητας. Στα «Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών», ειδικά, υπαινίσσεται την
κατανόηση των καθηκόντων μέσω του τύπου της Κατηγορικής Προστακτικής που
αναφέρεται στην ανθρωπότητα:
Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό
σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτοχρόνως
ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο ( ΘΜΗ 4:429 / σελ 81)
Στο πλαίσιο που επιβάλλει ο τύπος της ανθρωπότητας, τα καθήκοντα προς τον
εαυτό μας συγκροτούνται από την απαίτηση να καταστήσουμε τον εαυτό μας υπό την
ιδιότητά του ως ελλόγου όντος ως σκοπό μας. Περαιτέρω, τα καθήκοντα που
προάγουν τον σκοπό αυτό προς την κατεύθυνση της τελειοποίησης χαρακτηρίζονται
ως «ατελή» και αφορούν την «ηθική ευημερία» μας. Αντίθετα, τα «τέλεια» καθήκοντα
ως περιοριστικά και αρνητικά επιβάλλουν την παράληψη κάποιων πράξεων και
γι’αυτό έχουν να κάνουν με την «ηθική αυτοσυντήρηση». Αφορούν, με άλλα λόγια,
την «ηθική υγεία του ανθρώπινου όντος» και προϋποθέτουν την υιοθέτηση γνωμόνων
πράξης που δεν υπονομεύουν την ηθική υγεία και αυτοσυντήρηση. Στη συνάφεια
αυτή, η αρετή συναρτάται με την πραγματοποίηση της εσωτερικής ελευθερίας,
εννοούμενης ως έλλογης ικανότητας για αυτο-περιορισμό. Ή αλλιώς, ως επαρκή
αντίσταση στην επιρροή των παθών, των συναισθημάτων και των παρορμήσεων σε
βαθμό τέτοιο ώστε να καταστούν τα πάθη αυτά δεκτικά στις απαιτήσεις του Λόγου.1
Επειδή ακριβώς τα ελαττώματα που αντιτίθενται στα καθήκοντα αυτά στο σύνολό
τους (δες στο επόμενο κεφάλαιο) διαρρηγνύουν σε βαθμό καταστροφικό την
ακεραιότητα της ανθρώπινης ενσώματης έλλογης φύσης, τελική πρόθεση του
φιλοσόφου είναι μέσω της σύστασης των καθηκόντων αυτών να προστατεύσει τις
βασικές συνθήκες ύπαρξης του δρώντος υποκειμένου, ώστε να διατηρεί εκείνο τη
δυνατότητα να υφίσταται ως τέτοιο.. Η απώλεια της εσωτερικής ελευθερίας και
αυτοσυγκράτησης υπονομεύει την αίσθηση του εαυτού ως όν που έχει αξιοπρέπεια
και υπόληψη τόσο στα μάτια του εαυτού, όσο και των άλλων. Συνεπώς, εξαιτίας του

1

Denis, σελ 177
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γεγονότος ότι τα καθήκοντα αυτά προβλέπουν την απαγόρευση πράξεων που
στρέφονται κατά της έλλογης ελευθερίας και της ανθρώπινης ιδιότητας στο πρόσωπο
κάποιου, έχουν αυξημένη κανονιστική προτεραιότητα. Το ισχυρότατο θεμέλιο
υποχρεώσεων (rationales obligandi) που συγκροτούν προκύπτει από το δικαίωμα της
ανθρωπότητας στο πρόσωπό μας το οποίο συνιστά τον ανώτατο όρο από όλους τους
νόμους του καθήκοντος. Σε αντίθετη περίπτωση το υποκείμενο θα έπαυε να είναι
υποκείμενο καθήκοντος (πρόσωπο) και θα περιέπιπτε στην κατάσταση του
πράγματος. Ένα ον ανίκανο για έλλογο αυτοπεριορισμό δεν μπορεί να αναλάβει
καθήκοντα.1 Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η μοναδική σχέση των καθηκόντων
αυτών προς την εσωτερική ελευθερία και την αξιοπρέπεια του προσώπου, όπως
ενσωματώνονται στη φύση των ηθικών καθηκόντων του υποκειμένου που
νομοθετείται αυτόνομα.

Α

φορούν, «το καθήκον του
ανθρώπου προς τον εαυτό

του ως ζωώδους όντος» στο οποίο
περιλαμβάνονται
διαφύλαξης

το

καθήκον

της

ζωής

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΖΩΙΚΗ ΜΑΣ ΦΥΣΗ

(απαγορεύοντας την αυτοκτονία),
το καθήκον αποχής από την «ασελγή αυτοατίμωση» (αυνανισμός), όπως και το
καθήκον απαγόρευσης της ακράτειας κατά τη χρήση των ποτών ή των τροφών με τρόπο
που οδηγεί στην αυτονάρκωση.2 Η ζωικότητα αναφέρεται στην ιδιότητα του
ανθρώπου ως ον που έχει ζωή και στις ενστικτώδεις παρορμήσεις για την
αυτοσυντήρηση (π.χ. η παρόρμηση για την τροφή, την ευημερία κλπ), την διαιώνιση
του είδους (σεξουαλικό ένστικτο) και το κοινωνικό ένστικτο της κοινότητας με τα
άλλα μέλη του ανθρώπινου είδους. Οι παρορμήσεις αυτές λειτουργούν όπως ακριβώς
και στα μη-έλλογα όντα και ωθούν ενστικτωδώς και επιτακτικά με σκοπό την
ατομική και συλλογική επιβίωση.3

1 Εκτός από την κανονιστική προτεραιότητα η Lara Denis αναγνωρίζει μια σειρά από άλλες
προτεραιότητες στα καθήκοντα αυτά όπως: έλλογη, πρακτική, εννοιολογική, ιεραρχική, δομική κά
(Denis / σελ 181 )
2
Wood, 2009, σελ. 236
3
Wood, 1999, σελ. 118
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Αυτοκτονία : Η περίπτωση κατά την οποία ο άνθρωπος στρέφεται κατά του
ίδιου του εαυτού του ισοδυναμεί, εφόσον γίνεται λόγος για καθήκοντα, με την
απεμπόληση της προσωπικότητας του και εν τέλει με την απαξίωση της
ανθρωπότητας στο πρόσωπο του «μολονότι η διατήρηση της είχε ανατεθεί στον
άνθρωπο»1.

Παρά το ότι η πράξη της αυτοχειρίας συνιστά κατ’ αρχήν

περίπτωση αξιόμεμπτης αυτο–περιφρόνησης, εντούτοις είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Καντ περιγράφει με φανερή επίγνωση ακραίες περιπτώσεις του ανθρώπινου βίου στις
οποίες φαίνεται να προβάλλεται η ιδέα ότι η αυτοκτονία «μπορεί να είναι συμβατή ή
ακόμα και απαραίτητη με την διατήρηση της αξιοπρέπειας» 2, όπως κάποτε συμβαίνει
σε καθεστώς εκτεταμένης δυσχέρειας από ασθένεια ή την καταρράκωση της
αξιοπρέπειας λόγω ακραίας κακομεταχείρισης. Η ανάγνωση αυτή έρχεται σε
αντίθεση με τις διάφορες μεροληπτικές ερμηνείες της καντιανής ηθικής οι οποίες δεν
αναγνωρίζουν κανένα ίχνος συγκατάβασης στα κείμενα του Καντ όσον αφορά στο
ζήτημα της αυτοκτονίας. Περαιτέρω, οι κειμενικές ενδείξεις των έργων του Καντ3
είναι ικανές να θέσουν εννοιολογικές αφετηρίες στον σύγχρονο διάλογο για την
«ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία». Τα αδιέξοδα ηθικά και επιστημονικά
διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας, οι οικογένειες, οι οικείοι ή
ακόμα και οι ίδιοι οι πάσχοντες, ευρισκόμενοι προ των οδυνηρών αποφάσεων που
σχετίζονται με την συνέχιση ή διακοπή μάταιων πρακτικών υποστηρικτικών της
ζωής, είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν ένα επαρκές εννοιολογικό πλαίσιο για μια
καταρχήν πραγμάτευση αναφορικά με τα οξύτατα αυτά ζητήματα. Σε επόμενο
κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε την προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την λήψη των
αποφάσεων σε σχέση με το τέλος της ζωής και την σύσταση των προηγούμενων
οδηγιών, μέσα από τις προοπτικές που διανοίγει η οπτική του Καντ.

Σεξουαλικότητα : Υπάρχει μια μακρά παράδοση στη ιστορία της Δυτικής
Φιλοσοφίας που φτάνει τουλάχιστον μέχρι τον πλατωνικό Σωκράτη η οποία
προϋποθέτει την άσκηση του λόγου μάλλον παρά την εκδήλωση των συναισθημάτων,
των παθών και των φυσικών ορέξεων ως την αρμόζουσα καθοδηγητική δύναμη του
ορθώς εννοούμενου βίου. Στον Καντ τονίζεται επιγραμματικά: «ο άνθρωπος
αισθάνεται μέσα του μια αντίδραση προς όλες τις επιταγές του καθήκοντος …αυτή η

1

Μεταφυσική των Ηθών 6: 426, σελ. 277
Wood, 2009, σελ. 237
3
ιδίως Μεταφυσική των Ηθών 6, 422 και Lectures on Ethics 27: 374, σελ. 148
2

132

αντίδραση προέρχεται από τις φυσικές του ανάγκες και τις ροπές του» (ΘΜΗ 4:405 /
σελ 49). Επιπλέον, στα πραγματιστικά κείμενά του επιχειρεί να διαφωτίσει τη φύση
των επιθυμιών και του τρόπου που εκείνες δημιουργούν δυσχέρειες και αντιστάσεις
στην έλλογη αυτονομία και απειλούν ταυτόχρονα τόσο τη φρόνηση, όσο και την ίδια
την ηθική.1 Η θέση του Καντ αναφορικά με το φυσικό σκοπό της σεξουαλικής
επιθυμίας αποκλειστικά για την αναπαραγωγή των ειδών, δύσκολα μπορεί στις μέρες
μας να γίνει αποδεκτή. Μέσα από διαφορετικά, εντούτοις, κειμενικά συμφραζόμενα
φαίνεται να εκδηλώνει την παραδοχή ότι ο σεξουαλικός ρόλος στον άνθρωπο είναι
διαφορετικός και πιο σημαντικός από εκείνον που αφορά άλλα είδη, κυρίως δια
μέσου της λειτουργίας της φαντασίας και της επιδίωξης να γίνει κάποιος το
αντικείμενο της επιθυμίας την ίδια στιγμή που διατηρείται ο σεβασμός του ενός προς
τον άλλο.2
Είναι γεγονός ότι μέσω αμφίσημων ή απατηλών πρακτικών οι άνθρωποι στις
μεταξύ τους προσωπικές σχέσεις, όχι σπάνια, επιδιώκουν να αποσπάσουν
πλασματικές συναινέσεις οι οποίες έχουν το χαρακτήρα εξαπάτησης. Οι πρακτικές
αυτές βρίσκουν εκτεταμένη εφαρμογή και στις περιπτώσεις των σεξουαλικών
σχέσεων. Κάθε, όμως, είδους μεθόδευση για τη «χρήση» του σώματος του άλλου
αποκλειστικά ως μέσο για την επίτευξη προσωπικών στόχων (εδώ για την απόσπαση
ηδονής) χωρίς την ταυτόχρονη επίδειξη έμπρακτου σεβασμού στο πρόσωπο του
υποδηλώνει εργαλειακή χρήση της ανθρώπινης ιδιότητας και φορτίζεται συνεπώς με
το πρόσημο της ηθικής αναξιότητας. Αποστερείται κατά συνέπεια η λειτουργία της
ανθρώπινης σεξουαλικότητας από την ευεργετική δυναμική που έχει για την
ανθρώπινη προσωπικότητα κατά την περίοδο του ενήλικου βίου, όπου εντάσσεται και
η Τρίτη Ηλικία.

Υπέρμετρη κατανάλωση (λαιμαργία) τροφής και ποτών (μέθης):
Λιγότερο αμφισβητούμενη είναι η θέση του Καντ για την προκαλούμενη ασέβεια που
επιδεικνύει ο άνθρωπος έναντι ακριβώς της ίδιας της ανθρώπινης ιδιότητας στις
περιπτώσεις που περιφρονεί τις ιδιαίτερες ικανότητες του μέσω της βλάβης που
προκαλεί σ’ αυτές ή αποστερώντας τον εαυτό του από εκείνες. 3 Εντούτοις, φαίνεται
ενήμερος για τον ευεργετικό ρόλο που μπορεί να έχει η κατανάλωση οίνου. Στα
1
2
3

Wood, 1999, σελ 252
Wood, σελ. 237
Μεταφυσική των Ηθών, 6: 427, σελ. 281
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«περιπτωσιολογικά ερωτήματα» περιγράφει την κοινωνική ευχέρεια που δυνατόν να
αποδώσει η κατανάλωση του ποτού προάγοντας την υγιή κοινωνικότητα και την
αναθέρμανση της συζήτησης.1

Υ

πάρχουν

τρία

αντικείμενα

ανθρώπινης

της

επιθυμίας

στην

κοινωνία τα οποία επηρεάζουν
τη

σχέση

μας

με

τους

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΗΘΙΚΗ ΜΑΣ ΦΥΣΗ

συνανθρώπους με τρόπο ώστε
κάποτε να χρησιμοποιούνται
εκείνοι ως μέσα για την επιδίωξη αυτών των σκοπών. Συγκεκριμένα, εκείνα αφορούν
στην δύναμη, στον πλούτο και στην τιμή. Από την τριάδα αυτή προκύπτουν
αντιστοίχως τρία αρνητικά καθήκοντα αυτοσυγκράτησης ενάντια : στο ψεύδος, τη
φιλαργυρία και την ψευδή ταπεινοφροσύνη (δουλικότητα).

Ψεύδος : Τα συμπεράσματα του φιλοσόφου στο ζήτημα αυτό θεωρούνται
εξαιρετικά αντιδημοφιλή λόγω της αυστηρότητας τους. Εντούτοις, το γεγονός αυτό
δεν μειώνει στο ελάχιστο τον εύλογο χαρακτήρα των αρχών από τις οποίες τα
παράγει. Συγκεκριμένα, το ψεύδος είναι παραβίαση ενός καθήκοντος προς τον εαυτό
μας όταν ή επειδή είναι παραβίαση του αυτό-σεβασμού ως έλλογου όντος.2 Επιπλέον,
αποτελεί ένα σφάλμα έναντι της ανθρωπότητας εν γένει, ασχέτως προς τις πιθανές
συνέπειες. Όταν εκστομίζεται κάτι αναληθές υποσκάπτει τα θεμέλια της ορθής τάξης
στην κοινωνία. Διακρίνοντας το ζήτημα του ψεύδους σε «εξωτερικό» (προς τους
άλλους) και «εσωτερικό» (ως μια μορφή αυτό-εξαπάτησης / ανειλικρίνειας), με
αιχμηρό τρόπο κατατάσσει κάποιες θρησκευτικές αντιλήψεις στην δεύτερη ενότητα.
Η πίστη, για παράδειγμα, στην μελλοντική κρίση και η συνακόλουθη εφαρμογή του
«θεϊκού νόμου» εκ μέρους του πιστού υποκρύπτει κατ’ ουσίαν μια μορφή αυτόεξαπάτησης που κίνητρό της έχει το φόβο της θεϊκής τιμωρίας. Οι διαβρωτικές
συνέπειες του εσωτερικού ψεύδους δεν περιορίζονται μόνο στο άτομο, αλλά
επεκτείνονται στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις αφού μετατρέπονται με τρόπο

1
2

Wood, 2009, σελ. 238
Ibid, σελ. 239
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αξιοκατάκριτο σε εξωτερικά ψεύδη.1 Τα παραδεδομένα θρησκευτικά συστήματα
ηθικών αξιών μέσα από ένα σύνολο εγκάθετων εντολών και νόμων επιφέρουν
στρέβλωση των εσωτερικών νόμων της ελευθερίας. Παρά το ότι η στρέβλωση αυτή
τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία, εντούτοις η
επαρκέστερη διορθωτική επέμβαση ικανή να θεραπεύσει την αυθαιρεσία μπορεί να
προέλθει μόνο από το πεδίο του ορθού λόγου.

Φιλαργυρία : Το ηθικό αυτό ελάττωμα έγκειται στον περιορισμό της
απόλαυσης της χρήσης των μέσων υλικής ευμάρειας που είναι απαραίτητα για τις
δικές μας αληθινές ανάγκες. Η μομφή του αφορά ότι το ελάττωμα αυτό συνιστά
παράβαση ενός καθήκοντος προς τον εαυτό μας.2 Η αποτυχία να χρησιμοποιήσει
κάποιος τα μέσα της ευτυχίας τους προς όφελος κατάλληλων σκοπών – οι οποίοι
προσιδιάζουν στην ανθρώπινη ιδιότητα – οφείλεται ακριβώς στην ηθική αποτυχία να
επιδείξει τον αρμόζοντα σεβασμό στις έλλογες ικανότητες του. Σε άλλα κείμενα ο
Καντ συνδέει την φιλαργυρία με τα αισθήματα αυτό-περιφρόνησης που μπορεί να
αναπτύξει κάποιος τα οποία πάλι συνδέονται με τα αισθήματα φαντασιακής ισχύος
από τη χρήση των αγαθών και την υπεροχή τους σε σχέση με τους άλλους
ανθρώπους. Ο φαύλος αυτός κύκλος των ψευδαισθήσεων, μεγάλο μέρος του οποίου
οφείλεται κατά τον Καντ στην επινόηση του χρήματος, περιγράφεται σε άλλα κείμενα
με όρους ψυχολογικούς ως κάποιο είδος αυτοεξαπάτησης.3 Περιγράφει δε τις φυσικές
παρορμήσεις ως τον «εξαπατητή που βρίσκεται μέσα μας» υποβάλλοντάς μας σε ένα
είδος ψευδαίσθησης (παρόμοιας με εκείνες που συμβαίνουν στις περιπτώσεις
παραφροσύνης ή άνοιας), ώστε να θεωρεί κάποιος την υποκειμενικότητα του
κινήτρου ως κάτι αντικειμενικό.4

Δουλοφροσύνη : Στην ηθική φιλοσοφία του Καντ η αρμόζουσα αντίληψη
της προσωπικής αξίας προκύπτει από την κατανόηση του γεγονότος ότι αφενός το
ανθρώπινο ον προσλαμβάνει την ύπαρξη του ως μέτοχο του αισθητού / αντιληπτού
κόσμου. Η επίγνωση της συνθήκης αυτής από τον άνθρωπο προσδίδει τον χαρακτήρα
του πεπερασμένου στην προσωπική του αυτοκατανόηση, ενώ παράλληλα στενεύει
δραματικά η πεποίθηση για το αξιακό του εύρος. Αφετέρου όμως, το συγκεκριμένο
ον θεωρεί τον εαυτό του ως ηθική οντότητα η αξιοπρέπεια της οποίας εκτιμάται πέρα

1

ibid / σελ. 240
Μεταφυσική των Ηθών, 6: 432, σελ. 288
3
Wood, 2009, σελ. 240
4
Wood, 1999, σελ 266
2
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από κάθε μετρήσιμη ή ανταλλάξιμη αξία.1 Στη σύγκριση με τον ηθικό νόμο ο
άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ταπεινότητα του, αλλά αναγνωρίζοντας τη νομοθετική
δυνατότητα στο πρόσωπο του να δημιουργεί, δηλαδή, νόμους του λόγου στους
οποίους υποτάσσεται αυτοβούλως, εξυψώνει την αξία του πέρα από κάθε αντιληπτό
και μετρήσιμο μέγεθος.2 Στις σχέσεις μας, ως εκ τούτου, με τους άλλους προκύπτει
ένα διττό καθήκον το οποίο αφενός αποτρέπει την εκδήλωση αισθημάτων αλαζονείας
έναντι των συνανθρώπων μας - η παραμέληση του οποίου θα ισοδυναμούσε με μια
προσωπική αυτό-αναγόρευση ως έχοντες ανώτερη αξία - αφετέρου δε αποτρέπει την
εκδήλωση δουλικότητας στην συμπεριφορά και αισθημάτων υποτέλειας έναντι των
άλλων, αδιακρίτως αν εκείνη είναι προερχόμενη από βαθύτερα κίνητρα και
αποβλέπει στην εκμετάλλευση ή γεννάται από αισθήματα αυτοπεριφρόνησης.
Η άσκηση του καθήκοντος αποχής από συμπεριφορές που έχουν δουλικό
χαρακτήρα και ψευδή πρόθεση ταπεινοφροσύνης εκδηλώνεται στο πεδίο της πράξης
υπό τους εξής όρους οι οποίοι έχουν προστακτικό χαρακτήρα : 1) «Μην γίνεστε
δούλοι των ανθρώπων – μην αφήνετε να καταπατούν οι άλλοι το δικαίωμα σας
ατιμώρητα, 2) «μη δέχεστε ευεργεσίες που σας είναι περιττές» (το οποίο σας καθιστά
εξαρτώμενους), 3) «…ούτε να είστε κόλακες ή παράσιτα», 4) «τα παράπονα και η
γκρίνια, ακόμα και οι κραυγές σε ένα σωματικό πόνο, δεν έχουν για σας καμία αξία…»,
5) «η γονυκλισία ή το να πέφτει κανείς στη γη, ακόμα και για να αισθητοποιήσει το
σέβας προς ουράνια αντικείμενα, αντιβαίνει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια»
συνιστώντας

ταυτόχρονα

εκδήλωση

«ειδωλολατρίας».

Η

αναγνώριση

του

συγκεκριμένου καθήκοντος που απευθύνεται προς τον εαυτό μας και η άσκηση του
με τις παραπάνω προϋποθέσεις, συνιστά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού της
ανθρώπινης αξίας. Ιδιαιτέρως δε, κατά την περίοδο της Τρίτης Ηλικίας όταν οι
ανθρώπινες δυνάμεις σταδιακά φθίνουν και το σώμα καθίσταται ευάλωτο στις νόσους
και την εξασθένιση, η ψυχή αναζητά τόπο να ακουμπήσει. Στερημένος ο άνθρωπος
από την παλαιότερη ικμάδα της ζωής γίνεται επιρρεπής σε εξαρτήσεις κάθε είδους.
Ανήμποροι πολλές φορές οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν μόνοι τις ανάγκες τους
απευθύνουν παρακλητική χείρα βοήθειας προς τον ευρύτερο ή στενότερο περίγυρο
τους ή πολύ συχνά αναπαύονται με την ταπείνωση τους στην όψη των εικόνων. Με
χαρακτηριστικό τρόπο ο φιλόσοφος εισάγει την έννοια της ταπείνωσης στην
επικράτεια του Λόγου. Η προτροπή να σταθεί ο άνθρωπος στο ύψος της αξίας του,
1
2

Wood, 2009, σελ. 241
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ακόμα και στις ακραίες συνθήκες της έσχατης ένδειας και ανημποριάς, δημιουργείται
από την απαίτηση να ταπεινωθεί ο άνθρωπος κάτω από ένα ιδεώδες που παρουσιάζει
ο δικός του Λόγος και όχι από ένα είδωλο που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα
κατασκεύασμα.

Τ

α καθήκοντα αυτά είναι
κατ’ουσίαν

σκοποί

απαραίτητοι για τη δική

ΤΑ ΑΤΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

μας τελειοποίηση. Επιπλέον, αν και
η προαγωγή τους κατά την πράξη
είναι έμπρακτο δείγμα αξιέπαινης
συμπεριφοράς, εντούτοις, η αστοχία
στην επιδίωξή τους δεν θεωρείται αξιοκατάκριτη (εκτός και αν η άρνηση των
υποχρεωτικών σκοπών προέρχεται από μια συστηματική διαδικασία). Όσα
καθήκοντα προσδιορίζονται από τον Καντ ως «ατελή» συγκροτούνται με αφετηρία
την παραδοχή ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν πεπερασμένες ικανότητες από κάθε
σκοπιά (φυσική, ορθολογική κλπ). Έτσι, η ικανότητα τους για δράση μπορεί να
υπονομευθεί από κάθε είδους προσωπικούς ή φυσικούς παράγοντες. Η δυνατότητά
τους, τότε, για δράση εξαρτάται από τη βοήθεια που κάποτε χρειάζονται. Η
παραβίαση των ατελών καθηκόντων λέγεται ότι δημιουργούν αντιφάσεις στη θέληση
γιατί, όταν γίνει προσπάθεια να καθολικευτούν οι γνώμονες αυτών των πράξεων
δημιουργείται αντίφαση «ανάμεσα στο νοητικό πείραμα της καθολίκευσης του
γνώμονα και στις βασικές συνθήκες της ζωής συγκεκριμένων πεπερασμένων έλλογων
δρώντων». Για παράδειγμα, η έννοια της αυτάρκειας είναι ένας ατελέσφορος σκοπός,
χωρίς την βοήθεια και την αρωγή των συνανθρώπων.1 Τα ατελή καθήκοντα προς τον
εαυτό μας διαιρούνται από τον Καντ σ’αυτά που αφορούν τη φυσική και σε εκείνα
που αφορούν την ηθική τελειότητα.

Φυσική τελειοποίηση: Το καθήκον αυτό αφορά στην υποχρέωση που έχει
ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του, ως έλλογο ον, να μην αφήνει αχρησιμοποίητες
1

O’ Neill, σελ 209-210
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και παραμελημένες τις φυσικές του ικανότητες, επειδή κάποτε μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για τους θεμιτούς σκοπούς που θέτει ο Λόγος. Συνίσταται προς
τούτο η αναγνώριση καθήκοντος καλλιέργειας των φυσικών δυνάμεων του
ανθρώπου, εννοούμενες ως πνευματικές, ψυχικές και σωματικές ως μέσον για κάθε
είδους δυνατούς σκοπούς. Επισημαίνεται ότι η απαίτηση προέρχεται από τον ηθικοπρακτικό λόγο και δεν σχετίζεται με την επέκταση των ατομικών πλεονεκτημάτων
για την επιδίωξη παντοειδών σκοπών.1 Έτσι, τα αντίστοιχα πεδία ικανοτήτων
αφορούν στη βελτίωση του θεωρητικού λόγου, την ικανότητα του νου για τις ποικίλες
ταξινομήσεις της κατανόησης, όπως επίσης και τη σωματική ευρωστία και
ζωτικότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που αφορούν
την τελειοποίηση δεν είναι ζήτημα αρμοδιότητας της ηθικής.2

Ηθική τελειοποίηση: αφορά τη δύναμή μας να συμμορφώνουμε τις
πράξεις με τις προϋποθέσεις της ηθικής και περιλαμβάνει την ικανότητα να
εκτελούμε τα καθήκοντα «από» καθήκον, όπως επίσης και την ηθική αρετή. Εξαιτίας
του γεγονότος ότι οι σκοποί της ηθικής είναι πολλαπλοί, υφίσταται ανάγκη για
πολλαπλές και διακριτές αρετές οι οποίες θα συμμορφώσουν τη θέλησή μας προς
τους γνώμονες της καλής θέλησης. Με αυτή την έννοια, η ηθική αρετή αποτελεί την
εσωτερική δύναμή μας ενάντια στους επηρεασμούς. Ως ατελές καθήκον δεν
προσδίδει τον χαρακτήρα του αξιόμεμπτου στην έλλειψη ηθικής τελειότητας, οι δε
προσπάθειες για τη βελτίωσή μας χαρακτηρίζονται ως αξιέπαινες παρά ως
επιτακτικές, με τη στενή έννοια.3

Π

ολλοί από τους στόχους που θέτουμε έχουν σαν κέντρο

Η συσχέτιση με
τα καθήκοντα
προς τους άλλους

αναφοράς την ανάπτυξη των
ατομικών μας ικανοτήτων είτε
στην

πνευματική

σωματική

τους

είτε

στη

διάσταση.

Ταλέντα και επιδεξιότητες με τα
οποία κάποτε προικίζει η φύση
τους

πιο

ευνοημένους,

ιδιαίτερες ικανότητες έκφρασης μέσω της τέχνης ή του γραπτού λόγου, σωματική
1

Μεταφυσική των Ηθών, 6: 445, σελ 302
Wood, 2009, σελ 243
3
Ibid, σελ 243
2
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ρώμη και ικανότητες που δείχνουν να αψηφούν τους περιορισμούς που θέτει η φύση
στον άνθρωπο. Τα δώρα αυτά της φύσης αποτελούν από μόνα τους θεμιτούς σκοπούς
για τον άνθρωπο, υπό την έννοια ότι η περαιτέρω καλλιέργειά τους μπορεί να
συνεισφέρει στο γενικότερο σχήμα της ευτυχίας σύμφωνα με το οποίο οργανώνει
κάποιος τη ζωή του. Ακόμα όμως και εκείνοι – οι περισσότεροι – που είναι
προσαρμοσμένοι στα κοινά μέτρα των ανθρώπινων δυνατοτήτων, έχουν όχι μόνο το
δικαίωμα, αλλά πολύ περισσότερο το καθήκον απέναντι στον εαυτό τους να
οργανώσουν τη ζωή τους μέσα σε ένα πιο μεθοδευμένο και συστηματικό πρόγραμμα
βελτίωσης.
Οι θεσμικές οδοί στην εκπαίδευση είτε τη σφαιρική και γενικευμένη είτε την
επαγγελματική και εξειδικευμένη, οι διάφορες μορφές μαθητείας για την εκμάθηση
των τεχνών ή των αγροτικών μεθόδων, η επίπονη προσπάθεια για την εκμάθηση των
μουσικών τεχνών, όπως και η σωματική πειθαρχία και ενδυνάμωση αποτελούν
μερικές μόνο από τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος να βελτιώσει τους
ατομικούς του ορίζοντες που σχετίζονται με την καλώς εννοούμενη ευδαιμονία και
ευτυχία. Κατά μια έννοια, συνιστούν αξίες την επιδίωξη των οποίων ο Καντ έχει
προστατεύσει κάτω από το σχήμα του καθήκοντος. Αφορούν, εντούτοις, ένα καθήκον
το οποίο είναι ατελές, γιατί κανείς δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσει την αναζήτηση
των ταλέντων/ικανοτήτων που ενδεχομένως έχει. Στην τρέχουσα ενότητα είναι
σημαντικό να τονίσουμε το λόγο για τον οποίο συνδέονται τα δύο αυτά ατελή
καθήκοντα (προς τον εαυτό μας – προς τους άλλους). Η κυριότερη αιτία σύνδεσής
τους προκύπτει από την θέση ότι η ηθική είναι ένα σύστημα σκοπών το οποίο καλεί
ώστε να βρεθεί τρόπος να ικανοποιηθούν όλοι1. Συνολικά δε, τα καθήκοντα προς τον
εαυτό περιορίζουν και ρυθμίζουν αυτά που οφείλουμε στους άλλους και το
αντίστροφο. Η επισήμανση αυτή χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς λόγω και της ισχυρής
συνάφειας που έχει με την έρευνά μας
Περαιτέρω, κάθε ανθρώπινο ον έχει καθήκον να πασχίζει ώστε να είναι
χρήσιμο μέλος του σύνολου κόσμου. Η χρησιμότητα αυτή μάλλον μπορεί να ασκηθεί
ευχερέστερα

αν

οι

ικανότητες

κάποιου

εκδηλωθούν

εκτενέστερα

και

αποτελεσματικότερα. Αυτό όμως προϋποθέτει επίμονη και συστηματική καλλιέργεια
των ικανοτήτων αυτών.2 Ποιά ακριβώς ταλέντα/ικανότητες αποφασίζει κάποιος να
αναπτύξει, είναι έργο της δικής του απόφασης με τη διαμεσολάβηση του προσωπικού
1
2

Vogt, σελ 237
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στοιχείου και της έλλογης σκέψης. Παρά το γεγονός όμως ότι θεωρείται σήμερα
εύλογη η επιδίωξη του ατόμου να βελτιωθεί γενικά ως πρόσωπο, εντούτοις, λίγοι
δέχονται τα επιχειρήματα του Καντ για τα καθήκοντα προς τον εαυτό μας ιδιαίτερα
για την ανάπτυξη των μη-ηθικών ικανοτήτων.1 Φαίνεται ότι για κάποιους το
δεσμευτικό πλαίσιο που δημιουργεί η έννοια του καθήκοντος περιχαρακώνει με
τρόπο αδικαιολόγητα ασφυκτικό τα ενεργήματα και τις δράσεις για την
αυτοβελτίωση που μάλλον πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της αυθορμησίας. Ίσως
όμως μετριάζεται η βαρύτητα της μομφής αυτής αν αναλογιστεί κάποιος ότι το
σύστημα των καθηκόντων στον Καντ λαμβάνει μέριμνα και για την ευχαρίστηση που
πρέπει να αντλείται στη διάρκεια της ζωής. Τα καθήκοντα όχι μόνο δεν πρέπει να
κατανοηθούν ως μια δυσχερής προοπτική ασκητικής πειθαρχίας, αλλά απεναντίας η
πρόβλεψή τους δεν παραμελεί την απόλαυση που ενδεχομένως κινητοποιεί κάποιες
από τις δράσεις μας και η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να ικανοποιείται και να μην
περιορίζεται είτε από την πλεονεξία για τη συσσώρευση υλικών αγαθών είτε από την
υπερβάλλουσα διάθεση για πειθαρχία.2

Ό

λα τα όντα για τον Καντ κατατάσσονται σε δύο μεγάλα
εννοιολογικά πεδία και αναγνωρίζονται είτε ως πρόσωπα
(έλλογα όντα) είτε ως πράγματα

«Καθήκοντα προς τον εαυτό μας
τα οποία φαίνονται
ως καθήκοντα προς άλλα όντα»

(μη-έλλογα όντα). Τα πρόσωπα
συνιστούν σκοπούς καθαυτούς
(«ο άνθρωπος και γενικά κάθε
έλλογο

ον

υπάρχει

ως

αυτοσκοπός»3, ενώ τα πράγματα
έχουν σχετική αξία μόνο ως μέσα
για

την

επιδίωξη

διαφόρων

σκοπών. Γι’ αυτό, το εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει η έλλογη φύση δεν
περιλαμβάνει στην κυριολεξία καθήκοντα ανήκοντα είτε προς μη-έλλογους ζώντες
οργανισμούς, είτε προς το φυσικό κόσμο. είτε ακόμα και προς το θεό. Η εννοιολογική
συνέπεια επιβάλλει την αναγνώριση καθηκόντων αποκλειστικά προς τον άνθρωπο
και κάθε έλλογο ον. Εντούτοις, επισημαίνει ότι φαίνεται να έχουμε καθήκον σ ε σ χ έ
1

Ibid, σελ 239
Ibid, σελ 238
3
ΘΜΗ 4: 428, σελ 80
2
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σ η με τα ζώα, ώστε να μην τα αντιμετωπίζουμε αποκλειστικώς ως απλά εργαλεία
στη διάθεσή μας. Κατ’ αναλογία, έχουμε καθήκον να συντηρούμε και να μην
καταστρέφουμε την ομορφιά της άψυχης φύσης και να σεβόμαστε το σύστημα των
φυσικών σκοπών στον περιβάλλοντα κόσμο. Εντούτοις, σημειώνει με έμφαση είναι
στην πραγματικότητα καθήκοντα προς τον εαυτό μας, εξηγώντας ότι: «στην
παρανόηση τούτη παρασύρεται, επειδή συγχέει το καθήκον του ό σ ο ν αφορά σε άλλα
όντα με το καθήκον π ρ ο ς τα όντα αυτά» (Μεταφυσική των Ηθών, 4: 442, σελ 301).
Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας και εξαιτίας του γεγονότος ότι
το θρησκευτικό συναίσθημα παρουσιάζει ιδιαίτερη επικράτηση σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη της γης, εμφιλοχωρώντας σε κρυφές ή φανερές γωνίες τόσο των ατομικών,
όσο και των συλλογικών συνειδήσεων, είναι αναγκαίο να επιχειρήσουμε έστω και
αδρομερώς μια συνολική τοποθέτηση ευρισκόμενοι πάντα εντός του θεωρητικού
ορίζοντα της καντιανής ηθικής ο οποίος προβάλλει τις αναγκαίες διακρίσεις με
αφοπλιστική διαύγεια και διορατικότητα. «Ανάγκη στήναι» το καταφύγιο της
θρησκευτικής πίστης να διαφωτιστεί επαρκώς, ώστε να προβληθεί στα μάτια μας στα
αληθή του μέτρα, παρακάμπτοντας τις φαντασιακές στρεβλώσεις και τις
ειδωλολατρικές ψευδαισθήσεις. Οι αυταπάτες αυτές που διογκώνονται ιδίως υπό το
κράτος των αδήριτων αναγκών που η ίδια η ζωή σταδιακά γεννά, φαίνεται ότι
κορυφώνονται στην Τρίτη Ηλικία. Αναγνωρίζει, πράγματι, ο Καντ «ένα καθήκον που
ονομάζεται θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό κ α θ ή κ ο ν, δηλαδή εκείνο της γνώσης όλων των
καθηκόντων μας ως (instar) θείων εντολών»1 εντούτοις, συνεχίζει «…αυτό δεν είναι η
συνείδηση ενός καθήκοντος προς τ ο θ ε ό …η ιδέα τούτη προέρχεται εντελώς από το
δικό μας Λ ό γ ο και δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι από εμάς τους ίδιους..»2 και τα καθήκοντα
απευθύνονται προς εμάς τους ίδιους, δηλαδή τα ανθρώπινα όντα. Η παρανόηση ότι
μπορούμε να υπηρετήσουμε το θεό με ικεσίες, προσευχές, επιτέλεση θρησκευτικών
τελετουργικών κλπ χαρακτηρίζεται από τον Καντ ως «ψ ε υ δ α ί σ θ η σ η της
θρησκείας, η λατρεία της οποίας αποτελεί ψευδολατρεία δηλαδή μια τέτοια υποτιθέμενη
λατρεία του θεού η οποία αντιβαίνει ακριβώς στην αληθινή λατρεία που απαιτείται από
τον ίδιο το θεό»3.

1

Μεταφυσική των Ηθών, 6: 443, σελ. 302
Ibid, σελ. 302
3
Η θρησκεία Eντός των Oρίων του Λόγου και Μόνο, 6: 167, σελ 307 - 308
2
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Σ

Σ

την ηθική θεωρία του Καντ υπάρχουν ηθικές αρχές οι οποίες
απευθύνονται στα πρωτοπρόσωπα ερωτήματα: «Τι οφείλω να

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

πράξω;» και «Σε τι να δώσω αξία και
να αγωνιστώ γι’αυτό;». Στις αρχές
αυτές περιλαμβάνονται αρχές πρώτης
τάξεως αναφορικά με πράξεις όπως η
αυτοκτονία, το ψεύδος, η ανυπακοή στο
νόμο, καθώς και η δέσμευση στους

ηθικούς σκοπούς. Οι ερωτήσεις αυτές προϋποθέτουν την ύπαρξη κατάλληλου
κλίματος

ηθικής

επαγρύπνησης,

αναστοχασμού

και

ετοιμότητας

ώστε

να

συμμορφώσουμε τις πράξεις μας με τις πιο καλές κρίσεις μας. Φαίνεται, εντούτοις,
ότι τα πιο διαβρωτικά λάθη και ελαττώματά μας οφείλονται στην ηθική αμέλεια, την
αυτοεξαπάτηση και την ηθική αδυναμία. Στις περιπτώσεις αυτές είτε δεν εγείρεται το
ηθικό ερώτημα, είτε δε βλέπουμε το ηθικό πρόβλημα, είτε τέλος δεν προβλέψαμε
πόσο δύσκολο είναι τελικά να φανεί κάποιος αντάξιος των καλύτερων προθέσεων.
Έτσι, οι αρχές που καθοδηγούν την εκτίμηση των προθέσεων αυτών δεν προσφέρουν
μεγάλη βοήθεια. Η πάντα παρούσα ανθρώπινη ενδοτικότητα στα ελαττώματα αυτά
είναι μάλλον δεδομένη και γι’αυτό ένα πλήρες σύστημα αρχών πρέπει να
περιλαμβάνει εκτός από εκείνες που καθοδηγούν την προσεκτική σκέψη του πρώτου
προσώπου, εκείνες που σκοπό έχουν να μειώσουν την επίδραση των προδιαθέσεων
αυτών.1
Το σύστημα ηθικής του Καντ περιλαμβάνει πολύ γενικές αρχές αυτού του
είδους. Η πρώτη αφορά τη «συνείδηση» και μεταφορικά παίρνει τη μορφή ενός
εσωτερικού χώρου συζήτησης ανάλογου προς ένα ποινικό δικαστήριο. Στο «καθήκον
του ανθρώπου προς τον εαυτό του ως έμφυτου δικαστή του εαυτού του»2 το δρών
υποκείμενο σκέφτεται τον εαυτό του διαδοχικά ως κατήγορο, συνήγορο υπεράσπισης
και δικαστή. Ακολουθώντας τα στάδια της ακροαματικής διαδικασίας προσδοκά την
καλύτερη δυνατή ετυμηγορία η οποία πρέπει να είναι απαλλακτική (χωρίς να
επιβραβεύει). Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος της συνείδησης είναι επίσης
1
2

Hill Jr, σελ 247
Μεταφυσική των Ηθών, 6:437, σελ. 295

142

επισκοπικός, προειδοποιητικός, είτε ακόμη και οικειοθελώς απειλητικός. Ιδιαιτέρως
δε, το εσωτερικό δικαστήριο της συνείδησης μπορεί μόνο να συγκρίνει την
προσωπική

κατανόηση

των

πράξεών

μας

(παρελθοντικές,

τρέχουσες

και

προτιθέμενες) με τις βέλτιστες κρίσεις μας, σχετικά με αυτό που όφειλε να γίνει στο
συγκεκριμένο πλαίσιο. Επισημαίνουμε ότι η ανακοίνωση της ετυμηγορίας πρέπει να
απαλλάσσει την συνείδηση από την ενοχή και όχι να αναγορεύει την πράξη ως
αντικειμενικά ορθή.1 Μια επιπλέον δεύτερης τάξης αρχή αφορά την «πρώτη εντολή
όλων των καθηκόντων προς τον εαυτό μας». Συγκεκριμένα, η εντολή: «γνώρισε
(διερεύνησε, εξιχνίασε) τον εαυτό σου»2 αναζητεί όρους ηθικής τελείωσης σε σχέση με
το καθήκον. Η επίμονη και διερευνητική αυτοεξέταση θα φωτίσει τις βαθύτερες
προδιαθέσεις και τα ειδικότερα κίνητρά μας και θα μας καταστήσει ενήμερους είτε
για τις αξιέπαινες προδιαθέσεις στο καλό είτε ακόμα για τις ενδεχόμενες κακόβουλες
προθέσεις μιας μοχθηρής βούλησης. Μπορεί επιπλέον να ασκήσει θεραπευτική
δράση στη συστηματική εξαπάτηση του εαυτού μας από σφαλερά κίνητρα που έχουν
αποτέλεσμα συνεχείς επιλήψιμες ενέργειες και πράξεις. Τέλος, το «καθήκον - του
ανθρώπου – προς τον εαυτό του για την εξύψωση της ηθικής του τελειότητας»
αντιστοιχεί προς τις βιβλικές εντολές: «να είστε άγιοι» και «να είστε τέλειοι». Η
δεύτερη από αυτές προτρέπει για την ανάπτυξη της αρετής την οποία ο Καντ
συλλαμβάνει ως σθένος ή δύναμη της ηθικής βούλησης για να αντιμετωπισθούν τα
εμπόδια της άσκησης του καθήκοντος ευκολότερα. Η αρετή θεωρείται ως το αντίθετο
της αδυναμίας της ηθικής βούλησης η οποία πάση θυσία πρέπει να αντιμετωπισθεί.
Συνολικά, οι ηθικές αρχές στον Καντ περιλαμβάνουν τα παραπάνω καθήκοντα
δεύτερης τάξεως ενόψει της παραδοχής μας – ως ηθικά υποκείμενα – ότι η αποτυχία
να εκπληρώσουμε τα πρώτης-τάξεως καθήκοντα συχνά οφείλεται στην ηθική αμέλεια
την αυτο-εξαπάτηση και την ηθική αδυναμία. Οι απαιτήσεις των καθηκόντων αυτών
δεν αποτελούν κριτήρια για την αποτίμηση αξιόμεμπτων πράξεων, αλλά αρχές που
καθοδηγούν τις ηθικές αποφάσεις του πρώτου-προσώπου στο τι να κάνει τώρα.

1
2

Hill Jr, σελ 248
Μεταφυσική των Ηθών, 6:441, σελ 299
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Αντίθετα από τις σύγχρονες ηθικές θεωρίες, η καντιανή όχι μόνο περιλαμβάνει, αλλά
επιπροσθέτως αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα καθήκοντα προς τον εαυτό μας,
απονέμοντάς τους, μάλιστα, προτεραιότητα
έναντι των άλλων. Επιχειρώντας κάποια
Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

συγκριτική αποτίμηση βρίσκουμε τα εξής
σημεία διαφοροποίησης. Αρχικά, θα λέγαμε
ότι στον Καντ διακρίνεται η ηθικότητα από
την απλή φρόνηση. Έτσι, η συστηματικά
επιβλαβής στάση απέναντι στις έλλογες

ικανότητες μας που προέρχεται από καταχρήσεις ποτού, τροφής κλπ είναι
παραβιάσεις ενός τέλειου καθήκοντος και επιπλέον φανερώνει «έλλειψη αρετής».
Έπειτα, σε σύγκριση με την «αρεταϊκή ηθική» η οποία κατατάσσει τις βλάβες κατά
του εαυτού μας ή την ταπεινωτική συμπεριφορά, στις εκδηλώσεις εκείνες που
αντανακλούν ελαττώματα του χαρακτήρα, η ηθική του Καντ επισημαίνει ότι τα
παραπάνω αποτελούν παραβιάσεις καθήκοντος και όχι απλώς ενδείξεις ατελούς
αρετής. Εκείνο που συνιστά την πραγματική αρετή στον Καντ είναι η δύναμη της
ηθικής βούλησης να εκπληρώσει τα καθήκοντα προς τον εαυτό μας προβάλλοντας
αντίσταση στα πάθη και τις προδιαθέσεις.
Περαιτέρω, στον κλασσικό ωφελιμισμό των Bentham και Sidgwick το
απόλυτο καθήκον επιβάλλει ότι το προσωπικό αγαθό είναι μόνο ένα μικρό μέρος από
το συσσωρευμένο αγαθό που προσδιορίζεται από τον ορθό και το λάθος. Οι
παραβιάσεις των καθηκόντων όμως, όπως τα περιγράφει ο Καντ, δεν βαραίνουν
ηθικώς εξαιτίας των συνεπειών που επιφέρουν στον εαυτό και τους άλλους.
Επιπλέον, αν και ποτέ δεν μπορούν να εναντιώνονται στο νόμο και τη δικαιοσύνη,
είναι δυνατόν να εναντιώνονται σε ότι εύλογα μπορεί να προάγει την ευτυχία
κάποιου. Επίσης, προβαίνοντας στις κατάλληλες διακρίσεις για τα καθήκοντα που
έχουμε προς τον εαυτό μας, στα καθήκοντα που έχουμε προς άλλα πρόσωπα καθώς και
σ’ αυτά που έχουμε απλώς σε σχέση με άλλα πρόσωπα ή πράγματα, αρνείται ότι
έχουμε καθήκοντα προς το θεό, τη φύση ή μη ανθρώπινα όντα. Τα καθήκοντα αυτά,
αποδεικνύει ότι υφίστανται σε σχέση με αυτά τα όντα.1
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι τα
καθήκοντα του Καντ δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν ως κάποιο είδος αυστηρών

1

Hill Jr, σελ 243-244
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απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους κοινωνικούς ρόλους και ενισχύονται ίσως
από την ανθρώπινη αδιακρισία και μεμψιμοιρία. Επιπλέον, τα καθήκοντα αν και
εμπεριέχουν τον περιοριστικό παράγοντα, αυτός δεν επιβάλλεται αυθαίρετα από τις
παραδόσεις και τις κατά τόπους εθιμικές συνήθειες, την κουλτούρα ή κάποιο ον
ανθρώπινο ή θεϊκό. Πρωτίστως, είναι περιορισμοί που όντας αυτό-επιβαλλόμενοι,
απηχούν την ορθολογική αναγνώριση των αρχών τις οποίες οι ίδιοι εμείς, ως έλλογοι
νομοθέτες που νομοθετούν αυτόνομα, αποδεχτήκαμε.
Τέλος, στις θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου από τον Hobbes έως και τον
Rawls η επιχειρούμενη παραγωγή των κοινωνικών και πολιτικών υποχρεώσεων
προκύπτει από την αναζήτηση των αρχών και των θεσμών εκείνων τις οποίες τα
ελλόγως αυτό-θεωρούμενα υποκείμενα θα ήταν δυνατόν να αποδεχτούν έχοντας
αφετηρία μια κοινή αναστοχαστική προοπτική. Στον Καντ, εκτός των καθηκόντων
που οφείλουμε στους άλλους, αναλαμβάνουμε επιπλέον καθήκον να συνεχίσουμε να
ασκούμε τις λογικές και νοητικές μας ικανότητες ζώντας μέσα σε άλλα έλλογα όντα
ως ίσοι λαμβάνοντας μέριμνα ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τους όρους του αυτόσεβασμού μας. Ωστόσο, αυτές οι μέριμνες δεν υφίστανται πρωτίστως προς χάριν των
άλλων, αν και ως έλλογα υποκείμενα πρέπει να επιδεικνύουμε σεβασμό προς τα
έλλογα συμφέροντα κάθε ενός από τα υπόλοιπα πρόσωπα.1

Η

αναπαλλοτρίωτη και απροϋπόθετη αξία της ανθρώπινης ιδιότητας
στο

πρόσωπο

κάθε

ενός

συνανθρώπου. Η αξία αυτή, χωρίς εξαιρέσεις,
προσανατολίζει ποιοτικώς, με ιδιαίτερο τρόπο,

«ΤΑ

την οφειλόμενη στάση μας έναντι της ανθρώπινης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ιδιότητας εν γένει, όπως και έναντι καθενός

ΠΡΟΣ

προσώπου στην ατομικότητά του. Η οφειλόμενη

ΤΟΝ

ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ» –

αυτή στάση εκφράζεται ιδανικά στην έννοια του
σεβασμού. Παρά το ότι όμως, η στάση του

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ

σεβασμού είναι εννοιολογικώς ασύλληπτη έξω

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ

από το προνομιακό πεδίο της ανθρώπινης

Η

ιδιότητας και της έλλογης ικανότητας, εντούτοις

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1

αποτυπώνεται

ibid /σελ 246

δεν αποτελεί απλώς το παρακολούθημά τους.
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Γιατί άλλως εννοούμενος ο σεβασμός συνιστά ένα συναισθηματικό ενέργημα που
πυροδοτείται ή αποσβεννύεται από τις πράξεις, τις στάσεις, τις (προ)διαθέσεις, τις
αρετές και τα ενδεχόμενα ελαττώματα που εκδηλώνονται στις σχέσεις μεταξύ των
ανθρώπων που συμβιώνουν εν κοινωνία. Ο σεβασμός, με άλλα λόγια, εκτός από
εννοιολογικό αυτονόητο συνυφασμένο με την ανθρώπινη ιδιότητα, συνιστά
ταυτόχρονα και μια προσωπική κατάκτηση. Η παρατήρηση δε αυτή αφορά κάθε
άνθρωπο αδιακρίτως, μηδέ των πρεσβυτέρων εξαιρουμένων. Ο οφειλόμενος
σεβασμός προς την ανθρώπινη ιδιότητα, άλλωστε, δεν συσχετίζεται με εξωτερικούς
όρους της ύπαρξής μας, όπως είναι η κοινωνική τάξη, η μόρφωση, ο πλούτος, η
κατάσταση της σωματικής ή ψυχοπνευματικής ακεραιότητας ή η ηλικία. Η
αναγνώριση και η αποδοχή των καθηκόντων που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας
όταν τον αναστοχαζόμαστε ως ηθικό ον με αξιοπρέπεια είναι ταυτόχρονα οι ικανές
συνθήκες που εμπνέουν τη στάση του σεβασμού από τους άλλους. Επιπλέον,
συνιστούν και αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση των άλλων καθηκόντων
που έχουμε. Η αναγνώριση των καθηκόντων αυτών σκοπό έχει να προφυλάξει τον
άνθρωπο, ώστε να μη στραφεί ενάντια στην ίδια τη φύση του (ζωική και ηθική) και ει
δυνατόν να τον προτρέψουν να ατενίσει, στο μέτρο των ανθρώπινων δυνάμεων, την
προσωπική του τελειοποίηση. Τέλος, είναι απόδειξη ότι όντως υπάρχουν καθολικά
καθήκοντα ελλόγως προσδιορισμένα που απευθύνονται προς τον εαυτό μας. Ενώ δε,
οι επιταγές αυτές ενσωματώνονται αποσπασματικά σε διάφορα συστήματα
θρησκευτικής κυρίως ηθικής, ως εντολές σωτηριολογικής φύσεως, είναι πρώτη φορά
στην ιστορία της φιλοσοφίας που ο συστηματικός και καθολικός χαρακτήρας τους
έρχεται ως αποτέλεσμα της ελεύθερης και αδέσμευτης βούλησης, δεν έχουν δηλαδή
δοσμένο και εγκάθετο χαρακτήρα.
Η ιδέα για την ελεύθερη συγκρότηση των όρων της προσωπικής ακεραιότητας
φέρνει τον άνθρωπο καταρχάς αντιμέτωπο με τις δυνάμεις εκείνες που αντιστέκονται
σ'αυτή τη δυνατότητα. Τα σωματικά πάθη και οι ενστικτώδεις παρορμήσεις, εγγενώς
συνυφασμένα με τη ζωική μας καταβολή, αφενός υποστηρίζουν, αλλά και παρωθούν
τις λειτουργίες της μη-έλλογης και υλικής μας υπόστασης, αφετέρου όμως
καταδυναστεύουν την επιρρεπή και ευάλωτη ανθρώπινη φύση με τις διαρκείς
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απαιτήσεις του επιθυμητικού. Οι απαιτήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Καντ, ορθώνουν
διαρκή εμπόδια στην εκπλήρωση πολλών από τις υποχρεώσεις μας.1
Η προγραμματική δέσμευση του Καντ για τη συγκρότηση καθηκόντων που
αφορούν την ανθρώπινη φύση εν γένει, επιτρέπει ασφαλώς ερμηνευτικές
προσεγγίσεις με μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης. Η ερμηνευτική προσέγγιση που
λαμβάνει υπόψη της τον ηλικιακό παράγοντα εισάγει το πλέγμα των καθηκόντων σε
ένα νέο ορίζοντα όπου αναφύονται καινούργιες προοπτικές και δυνατότητες. Η
νεανική ηλικία, για παράδειγμα, κάτω από την προοπτική των ιδιαίτερων ικανοτήτων,
αλλά και των περιορισμών που εγγενώς έχει, κυρίως όμως λόγω της ελπιδοφόρας
προοπτικής να πραγματευτούν οι νέοι το ατομικό και συνολικό τους μέλλον με
καλύτερους όρους, είναι δυνατόν να εισάγει καινοφανή στοιχεία στο σύνολο πλέγμα
των υποχρεώσεων. Αντίστοιχα, το σύστημα των καθηκόντων προς τον εαυτό εισάγει
υποχρεώσεις που διαφοροποιούνται εν μέρει ποιοτικώς, όταν εξειδικεύονται στα
άτομα-μέλη της Τρίτης Ηλικίας. Οι έντονες ψυχοσωματικές διαφοροποιήσεις, οι
δραματικές αλλαγές στα ψυχικά, οικονομικά και πνευματικά αποθέματα, τα
αισθήματα περιθωριοποίησης και απομόνωσης ταυτόχρονα με την ακατάπαυστη
διάθεση για προσφορά και δημιουργία, είναι μερικά μόνο από τα υφιστάμενα
στοιχεία που δημιουργούν την ανάγκη για μια ειδικότερη μελέτη.
Η πολυπόθητη υλική ευμάρεια η οποία στο παρελθόν ήταν ένα διαρκές
ζητούμενο για τις γενεές εκείνες που μεγάλωσαν στις συνθήκες της ένδειας και των
επιπτώσεων του πολέμου, έχει μετατραπεί σε μια καταναλωτική φρενίτιδα η οποία
φαίνεται ότι δε γνωρίζει περιορισμούς. Για την ικανοποίησή της μπορεί να θυσιάσει
πρακτικά τα πάντα. Στην αναζήτηση της ικανοποίησης και της απόλαυσης στρέφουν
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες οι πιο επιτυχημένες από τις σύγχρονες
βιομηχανικές επενδύσεις οι οποίες ευαγγελίζονται έναν κόσμο ατέρμονης χαράς και
απόλαυσης, όπου δυνητικά τα πάντα μπορεί να έχουν αναλώσιμη χρήση. Με τρόπο
συμψηφιστικό ομαδοποιούνται διαφορετικής τάξεως μεγέθη για να απευθύνουν την
υπόσχεση της αέναης ευφορίας στον άνθρωπο-καταναλωτή. Ατυχώς, ο παραλογισμός
της καταναλωτικής και ηδονιστικής ΄΄ευτυχίας΄΄ δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς.
Δέσμιοι μιας ηδονιστικής υπο-κουλτούρας, τόσο οι νεότεροι, όσο και οι γηραιότεροι,
σε μεγάλο ποσοστό, αναζητούν το μέτρο αυτοπροσδιορισμού τους προσαρμοσμένο
σε όρους κατανάλωσης. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τον εαυτό του στο βαθμό που
1

Η επισήμανση αυτή ευρίσκεται ήδη στην ηθική του Αριστοτέλη ο οποίος προσδιορίζει την αρετή
ως αφορώσα το άλογο μέρος της ψυχής
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απολαμβάνει κάθε είδους αγαθά: γευστικά εδέσματα, καινούργιες και ιδιότροπες
εμπειρίες, ερωτικές εναλλαγές, εφήμερη διασημότητα και ρηχά συναισθήματα.
Ο συστηματικός και καθολικός χαρακτήρας της ηθικής του Καντ και ο
θεμελιώδης προσανατολισμός της προς την κατεύθυνση της ελεύθερης βούλησης
δημιουργούν τη δεσμευτικότητα των αρχών της μέσα από αναγκαίους νόμους της
ελευθερίας. Ταυτόχρονα, η ηθική αυτή αποστρέφει το πρόσωπό της από τη νοσηρή
ατμόσφαιρα των θρησκευτικών ενοχικών συνδρόμων και των δογματικών ασκητικών
ιδεωδών που χρησιμοποιούνται ως μέσα επιβολής της αρετής. Σε επόμενο κεφάλαιο
θα αναφερθούμε στον υποχρεωτικό χαρακτήρα που έχει στην ηθική θεωρία του Καντ
η λελογισμένη ικανοποίηση και η αισθητική απόλαυση, όπως επίσης και στον
εξισορροπητικό ρόλο τους κατά την άσκηση της προσωπικής αρετής.
Ειδικά για την Τρίτη Ηλικία, όπου οι σωματικοί δείκτες λειτουργίας έχουν
υποστεί ήδη αξιοσημείωτες αποκλίσεις, υπάρχει προσωπική υποχρέωση ώστε με την
κατάλληλη χρήση του σώματος να διατηρηθεί η λειτουργικότητα όλων των επιμέρους
οργανικών συστημάτων στη καλύτερη δυνατή κατάσταση που επιτρέπουν η ηλικία, η
ατομική ιδιοσυγκρασία και οι πιθανές συνυπάρχουσες νόσοι. Σε γενικές γραμμές, ο
παραπάνω στόχος είναι αποτέλεσμα και της προσωπικής στάσης του καθενός
ξεχωριστά απέναντι στη κατάλληλη χρήση του σώματός του. Ενώ δε, είναι γεγονός
ότι υφίσταται με μόνιμο και αναγκαίο τρόπο η βιολογική σταθερά της
κληρονομικότητας και των περιορισμών της, εντούτοις είναι εξίσου αληθές ότι ο
άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να είναι τόσο υγιής όσο ο ίδιος αποφασίζει να είναι.
Ιδιαιτέρως δε, με την απόφασή του να ασκήσει με σύνεση και αυτοσυγκράτηση τις
ηδονιστικές παρορμήσεις του στην τροφή, το ποτό και τη σεξουαλικότητα και
ταυτόχρονα με την ενσυνείδητη και ενεργητική συμμετοχή του σε σωματικές
ασκήσεις που έχουν συστηματικό και άρα επωφελή χαρακτήρα. Οι παραπάνω
προϋποθέσεις, αρχικά πρέπει να ειδωθούν ως όροι που θέτει ο ίδιος ο λόγος στη
σωματική διάστασή μας, ώστε να διατηρηθούν ακέραιες και γόνιμες οι συνθήκες
εντός των οποίων ακμάζουν οι ανθρώπινες νοητικές και έλλογες ικανότητες. Είναι
όμως σημαντικό ότι όχι μόνο δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά επιβεβαιώνονται από τα
πορίσματα της εμπειρικής έρευνας και της ιατρικής πράξης. Αν όμως τα πορίσματα
της έρευνας δείχνουν ότι πολλές παθήσεις που αφορούν και την Τρίτη Ηλικία είναι σε
μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα βλαβερών και άστοχων ατομικών επιλογών και προϊόντα
είτε της υπέρμετρης χρήσης της τροφής και του ποτού, είτε κακών και επιβλαβών
συνηθειών, όπως είναι το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης και η καθιστική
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ζωή, τα οικονομικά βάρη όμως των μακροχρόνιων θεραπευτικών παρεμβάσεων στις
χρονίζουσες αυτές καταστάσεις τα επιφορτίζεται το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τότε
οι συνέπειες πρέπει με κάποιο τρόπο να ληφθούν υπόψη. Έτσι, χωρίς να παρεκκλίνει
στο ελάχιστο από τις αρχές της κοινωνικής ευαισθησίας και τις αρχές δεοντολογίας
της άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, πρέπει η πολιτεία να καταστήσει τον
ασθενή συνυπεύθυνο στη θεραπεία του. Επιβραβεύοντας, δηλαδή, την ενεργητική
συμμετοχή στη θεραπευτική διαδικασία και αποθαρρύνοντας, με κάποιο τρόπο, την
παθητικότητα και την αμέλεια που συνήθως είναι καρποί μιας κακώς εννοούμενης
ευδαιμονικής αμεριμνησίας.
Η σταδιακή στρέβλωση των καθολικών νόμων και των αποφάσεων που θα
μπορούσαν να έχουν ισχύ για όλους και η υιοθέτηση γνωμόνων πράξης που
περιστρέφονται γύρω από την ιδιωτικότητα και τον ανεξέταστο βίο, αναδεικνύει την
επικράτηση

της

καθολικής

αυτό-εξαπάτησης

ως

τη

μόνη

αναγνωρίσιμη

πραγματικότητα. Δέσμιοι κάποτε μιας γενικότερης σφαλερής αντίληψης που συναρτά
την ευτυχία με την κατοχή του πλούτου, την εξασφάλιση της δύναμης στις διάφορες
μορφές της, όπως και την κενόδοξη επιδίωξη της επευφημίας και των τιμών, οι
άνθρωποι φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται το παραλλασσόμενο ψεύδος. Το ψεύδος
αυτό στο απατηλό πρόσωπο του Ιανού φαίνεται ότι δεν γίνεται αντιληπτό στους
ανθρώπους, ούτε ακόμα και όταν εκείνοι διάγουν τη σοφότερη περίοδο της ζωής
τους-κατά το κοινώς λεγόμενο. Η επίδραση της αυτό-εξαπάτησης είναι ιδιαίτερα
διαβρωτική, όταν ενδύεται το μανδύα της αρετής. Σε ένα τέτοιο παραμορφωμένο και
στρεβλό πλαίσιο, οι ανειλικρινείς και ιδιοτελείς σκέψεις απευθύνονται ως ομολογίες
πίστης, οι τιμωρητικές ρήτρες ανταλλάσσονται με την αιώνια ανταμοιβή και τέλος τα
αισθήματα αυτό-περιφρόνησης και ταπείνωσης καρτερούν το πλήρωμα του χρόνου
που θα αντιστρέψει τη φορά της δυστυχίας, ώστε να τύχουν καλύτερης μοίρας οι
λιγότερο ευνοημένοι.
Τη στρέβλωση αυτή επιδεινώνουν περαιτέρω οι κάθε είδους γνωσιακές
αποκλίσεις, οι διαπροσωπικές ανεπάρκειες ή συγκρούσεις, οι συναισθηματικές και
αγχώδεις διαταραχές, ο χρόνιος ψυχικός και σωματικός πόνος, η επίδραση των
φαρμάκων και ιδιαιτέρως η διαχείριση του θρήνου από τις ενδεχόμενες απώλειες των
συγκεκριμένων άλλων προσώπων. Τα ζητήματα αυτά που ενδεικτικά παραθέσαμε
συνιστούν αδρή αποτύπωση της δυσχερούς προοπτικής που διανοίγει η είσοδος στην
Τρίτη

Ηλικία.

Η

παραμορφωτική

διαμεσολάβηση

των

οξύτατων

αυτών

ψυχοδυναμικών και σωματικών δυσχερειών επιδεινώνει τον ατέρμονο κύκλο των
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ηθικο-πρακτικών στρεβλώσεων στην ευάλωτη και καταπονημένη από τις επιδράσεις
του χρόνου ανθρώπινη φύση. Έτσι, η ειδωλολατρική προσκόλληση σε είδη και αξίες
ανταλλάξιμες και παροδικές, όπως το χρήμα και τα τιμαλφή, η ψευδαίσθηση της
επάρκειας και η φαντασιακή αίσθηση της ισχύος από τα ψιμύθια της υλικής
ευμάρειας, αλλά και η αποθησαύριση κίβδηλων συναισθημάτων ψυχικής ασφάλειας
μέσω σπαραξικάρδιων ικεσιών ή κολακειών, δηλαδή επικλήσεων σε αλλότριες
αυθεντίες, αποτελούν κάτι περισσότερο από ενδείξεις για τον σταδιακό θρίαμβο του
άλογου στοιχείου. Για την ακρίβεια είναι η απόδειξη ότι ο ορθός λόγος εγκατέλειψε
τη βούληση στις διαθέσεις αλλότριων δυνάμεων. Αν και ο θρίαμβος της αυτόεξαπάτησης δεν αποτελεί το δυσμενές ΄΄ προνόμιο ΄΄ αποκλειστικά της Τρίτης
Ηλικίας, εντούτοις, φαίνεται ότι η δηλητηριώδης επίδρασή του εξαπλώνεται σε
μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα στα πιο ευάλωτα μέλη της ανθρώπινης κοινότητας. Όταν
όμως, το ένα πρόσωπο του μυθικού θεού αφήνεται να μωρολογεί εκστομίζοντας
λόγια απατηλά, είναι γιατί στο άλλο πρόσωπό του σιώπησε ο ορθός λόγος. Απωλέσθη
η δύναμή του να ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της δικής του εξαπάτησης.
Στο πεδίο των καθηκόντων προς τον εαυτό μας ο Καντ εντάσσει, εκτός των
άλλων και ένα αυστηρό και περιοριστικό καθήκον ενάντια στην αυτοχειρία. Σε
επόμενο κεφάλαιο θα έχουμε την ευκαιρία για μια συνολικότερη τοποθέτηση στο
ζήτημα αυτό με πρόθεση να το εντάξουμε στο γενικότερο φαινόμενο του θανάτου σε
σχέση με την Τρίτη Ηλικία.

*
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Η
τους

ανώτατη διάκριση
στο

πεδίο

των

Β.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

καθηκόντων προς

άλλους

υφίσταται

αφενός ανάμεσα σ’ αυτό που
οφείλουμε και αφετέρου σ’ αυτό που θεωρείται ως αξιόμισθη πράξη. Η συγκεκριμένη
διάκριση υπονοεί ότι από το σύνολο των δράσεων τις οποίες κάποιος είναι δυνατόν
να εκτελέσει ασκώντας τα συγκεκριμένα καθήκοντα «άλλες είναι άμεσα αναγκαίες,
ενώ άλλες χαρακτηρίζονται ως καλές να γίνουν, αλλά όχι απαραίτητες». 1 Πρέπει
ωστόσο να γίνει σαφές ότι η παραπάνω διάκριση δεν εξασθενίζει την επιτακτικότητα
των καθηκόντων αυτών, αλλά αντίθετα τα κάνει πιο απαιτητικά. Αυτό θα
αποπειραθούμε να δείξουμε παρακάτω.
Με βάση το κείμενο, επιτελώντας το οφειλόμενο προς τους άλλους δεν τους
καθιστούμε υπόχρεους. Το αντίθετο συμβαίνει στην επιτέλεση αξιόμισθων
καθηκόντων όπου προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις στους αποδέκτες.2 Ειδικότερα,
πρώτα σε σχέση με τα καθήκοντα προς τους άλλους, εφόσον οι αποδέκτες
καθίστανται ταυτόχρονα υπόχρεοι. Εδώ η παροχή είναι αξιόμισθη και το συναίσθημα
που συνοδεύει την εκτέλεση του καθήκοντος είναι η αγάπη. Δεύτερον, σε σχέση με
τα καθήκοντα «των οποίων η τήρηση δεν έχει ως συνέπεια την υποχρέωση των
άλλων». Πρόκειται για ένα οφειλόμενο καθήκον και το συναίσθημα που συνοδεύει
την εκτέλεσή του είναι ο σεβασμός. Από μια άποψη μπορούν να υφίστανται χωριστά
(πχ η αγάπη προς τον συνάνθρωπο δεν προϋποθέτει πάντα ότι αυτός αξίζει το
1
2

Vogt, σελ 231
Ibid, σελ 231

151

σεβασμό και το αντίστροφο). Από μια άλλη άποψη, σύμφωνα με τον Καντ και τα δύο
καθήκοντα συνδέονται σε ένα, αφού κατά την εκτέλεσή τους υπερτερεί ως αρχή
(principle) πότε το ένα και πότε το άλλο, ενώ το δεύτερο ακολουθεί ως «παράρτημα».
Για παράδειγμα, υπάρχει υποχρέωση να ευεργετούμε έναν πένητα, υπάρχει με άλλα
λόγια εξάρτηση της ευημερίας του από την «μεγαλοψυχία» μου. Η άσκηση του
καθήκοντος απαιτεί την απαλλαγή του αποδέκτη από την ταπείνωση ώστε «να του
διατηρήσω το σεβασμό για τον εαυτό του». Η αρμόζουσα διαγωγή εδώ απαιτεί ώστε
η ευεργεσία να φανεί είτε ως χρέος είτε ως «αμελητέα υπηρεσία αγάπης»
(Μεταφυσική των Ηθών, 6: 449, σελ 308) Με άλλα λόγια, η διάκριση μεταξύ αυτών
των πράξεων που οφείλουμε στους άλλους και εκείνων που χαρακτηρίζονται ως
αξιόμισθες, δεν τοποθετεί καμιά από τις πράξεις αυτές έξω από την επικράτεια των
καθηκόντων. Απεναντίας, η κατάλληλη εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών απαιτεί
ότι το καθήκον που είναι αξιόμισθο πρέπει να φαίνεται ότι ασκείται ως να ήταν
οφειλόμενο, δηλαδή, ότι προέρχεται από κάποια υποχρέωση. Πρόθεση του ευεργέτη
είναι να διασκεδάσει τα πιθανά αισθήματα μειονεκτικότητας που δημιουργούνται
στον ευεργετούμενο.
Το

Σκοπός
που είναι συγχρόνως και καθήκον:
η ευδαιμονία των άλλων

ζήτημα

των

προς

τους

«καθηκόντων

άλλους» έχει μια προφανή
συσχέτιση με τη θεματική της
συγκεκριμένης

έρευνας.

Επειδή όμως προσκρούει σε
μια σειρά ερμηνευτικών προβλημάτων καθίσταται απαραίτητη μια καταρχήν
τοποθέτηση. Αφετηρία μας θέτουμε την αναζήτηση της φύσης των όντων που
χαρακτηρίζονται «άλλοι» προς τους οποίους έχουμε καθήκοντα. Η κατηγορία
«άλλοι» περιλαμβάνει αποκλειστικά ανθρώπους, αν και σύμφωνα με την γνωστή
διατύπωση του Καντ αν υπήρχαν και άλλα έλλογα όντα θα μπορούσαν να μας
υποχρεώσουν, υπό την έννοια ότι αυτό που δημιουργεί τις υποχρεώσεις του ενός
όντος προς το άλλο είναι η ύπαρξη της έλλογης βούλησης. Αναγνωρίζεται έτσι ένα
ατελές καθήκον προς τους άλλους το οποίο μας υποχρεώνει να καταστήσουμε τους
εύλογους σκοπούς τους ως δικούς μας σκοπούς. Αυτό προϋποθέτει: αφενός την
κατανόηση ότι συναλλασσόμαστε με ατελή ανθρώπινα όντα που έχουν ποικίλες
ανάγκες και αδυναμίες και γι΄ αυτό οφείλουμε να ενισχύουμε τους ηθικά θεμιτούς
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σκοσκοπούς τους και αφετέρου ότι πρέπει να ενεργούμε με βάση τέτοιους γνώμονες
με τους οποίους να μπορούν να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι.1
Ένα πρώτο ερώτημα αφορά την ένταση και την έκταση των αξιώσεων που
μπορούν να προβάλλουν οι άλλοι σε σχέση με την επιδίωξη των θεμιτών σκοπών
τους (πχ για την επίτευξη της ευτυχίας τους), δεδομένου ότι τα ατελή καθήκοντα
μπορούν να εκπληρωθούν με πολύ διαφορετικούς εξωτερικούς τρόπους. Η θέση του
Καντ είναι ότι: 1) αν και έχουμε την ηθική υποχρέωση να αναλαμβάνουμε την
ευτυχία των άλλων σαν να ήταν δικός μας σκοπός, εντούτοις, 2) κανονικά, κανένα
συγκεκριμένο άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να προβάλλει αξίωση για δική μας βοήθεια
στην προαγωγή της επιδίωξής του αυτής. Οι δύο αυτές θέσεις βρίσκονται στον
πυρήνα των καντιανών καθηκόντων προς τους άλλους και παρόλο ότι διατυπώνονται
με σαφήνεια δεν αποφεύγουν τους ερμηνευτικούς σκοπέλους. Μια από τις κυριότερες
είναι

να

προσδιοριστούν

τα

κριτήρια

σύμφωνα

με

τα

οποία

κατευθύνονται/απευθύνονται τόσο οι υποχρεώσεις όσο και οι αξιώσεις.2
Σε γενικές γραμμές, η θεωρία των υποχρεώσεων στον Καντ έχει τρείς
αφετηρίες: το πρόσωπο το οποίο υφίσταται την υποχρέωση, το πρόσωπο ή πράγμα σε
σχέση με το οποίο κάποιος έχει μια υποχρέωση και το πρόσωπο (πρόσωπα) προς το
οποίο κάποιος έχει μια υποχρέωση (λόγω του γεγονότος ότι είναι φορέας έλλογης
βούλησης) ή προς το οποίο οφείλεται κάποιο καθήκον.3 Στη Μεταφυσική των Ηθών
γίνεται άμεση σύνδεση των καθηκόντων με τα δικαιώματα, στη βάση ότι τα δεύτερα
έχουν αναφορά στα πρώτα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι για τον Καντ τα δικαιώματα
εμπίπτουν στη σφαίρα του εννόμου εξαναγκασμού, εντούτοις οι κειμενικές ενδείξεις
φανερώνουν τη μεταξύ τους αμοιβαιότητα. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται η ύπαρξη
τόσο ηθικών όσο και εννόμως εξαναγκαστών δικαιωμάτων η αμοιβαία συσχέτιση των
οποίων προκύπτει από το γεγονός ότι τα καθήκοντα αρετής που οφείλουμε στους
άλλους έχουν αφετηρία τον σεβασμό που τους οφείλουμε. Οι κειμενικές ενδείξεις
είναι πολύ χαρακτηριστικές: «κάθε άνθρωπος έχει θεμιτή αξίωση για σεβασμό»,
«…στον σεβασμό ο οποίος κατ’ ανάγκη πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε άλλο
άνθρωπο»,4 «…η επίδειξη σεβασμού προς τον άνθρωπο ως ηθικό ον… δικαίωμα από
την αξίωση για το οποίο δεν μπορεί να παραιτηθεί».5 Μια εύλογη ανάγνωση των
1
2
3
4
5

O’Neill, 2011, σελ 181
Johnson, σελ 192
Ibid, σελ 200
Μεταφυσική των Ηθών, 6:462, σελ 325
Μεταφυσική των Ηθών, 6:464, σελ 327
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παραπάνω διαπιστώσεων είναι ότι στην περίπτωση που κάποιος έχει ένα καθήκον
προς κάποιον άλλο, τότε ο δεύτερος έχει ένα δικαίωμα ή αξίωση να εκπληρωθεί η
απαίτηση του καθήκοντος από τον πρώτο, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή.1
Ευρισκόμενοι τώρα στον πυρήνα των αξιώσεων και των δικαιωμάτων τα
οποία είναι δυνατόν να εγερθούν πρέπει στη συνέχεια καθορίσουμε τον εύλογο και
επαρκή συσχετισμό που υφίσταται μεταξύ των «δικαιωμάτων έναντι» και των
«καθηκόντων προς», ζήτημα το οποίο ισοδυναμεί με το ερώτημα ποιός δικαιούται να
έχει την κανονιστική απαίτηση ώστε να εκτελούνται οι αξιώσεις του. Έχοντας
επισημάνει ήδη ότι η ιδιάζουσα διάκριση αναφορικά με τη κατηγορία «άλλοι»
εδράζεται στην έλλογη βούληση, συμπεραίνουμε ότι ακριβώς λόγω της ύπαρξης ενός
υποκειμένου ως μέλους της τάξεως αυτής (δηλαδή των έλλογων δρώντων
υποκειμένων) εκχωρούνται από τον Καντ δικαιώματα και ελευθερίες στα πρόσωπα. 2
Κατ’ επέκταση, το πεδίο άσκησης των καθηκόντων αποκτά ένα συλλογικό
χαρακτήρα. Στη περίπτωση, για παράδειγμα, που ένα πρόσωπο ζητήσει τη βοήθεια
για μια συγκεκριμένη ανάγκη που αντιμετωπίζει, τότε έχει δικαίωμα να
διαμαρτυρηθεί για την αδικαιολόγητη άρνησή μου. Η διαμαρτυρία, παρόλα αυτά,
απευθύνεται όχι εκ μέρους του συγκεκριμένου προσώπου, αλλά από τη σκοπιά του
μέλους του συνόλου τους σκοπούς του οποίου δεν υιοθέτησα ως δικού μου. Έτσι,
μομφή μπορεί να απευθύνει το κάθε ένα μέλος ξεχωριστά από το σύνολο «άλλοι» το
οποίο νομιμοποιείται να καταδικάσει τη συμπεριφορά μου. Το καθήκον να
καταστήσω τους σκοπούς των άλλων ως δικούς μου σκοπούς δεν θεμελιώνει
δικαιώματα «προς συγκεκριμένες πράξεις ή δικαιώματα οφειλόμενα σε συγκεκριμένα
πρόσωπα».3 Προς επίρρωση του παραπάνω συμπεράσματος έρχεται η διευκρίνιση
του Καντ ότι η ηθική θεωρία του αφορά τη φύση του ανθρώπου εν γένει
αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλα καθήκοντα που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες
σχέσεις των ανθρώπων στην κοινωνία οι οποίες βέβαια με κάποιο τρόπο πρέπει να
αναζητηθούν στην πορεία της έρευνά μας.
Τα καθήκοντα αρετής

πώς εντάσσονται τα ειδικότερα καθήκοντα
μέσα στη σύνολη ενάρετη ζωή;
1
2
3

Johnson, σελ 203
Ibid, σελ 206
Ibid, σελ 209
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ένα
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υποχρεώσεων με διαφοροποιήσεις ως προς το εύρος εφαρμογής τους, πολύ συχνά
εμφανίζουν δυσχέρειες στην άσκησή τους λόγω της φαινομενικής σύγκρουσης που
παρουσιάζουν μεταξύ τους. Μένει λοιπόν να ερευνηθεί με ποιο τρόπο τα διάφορα
καθήκοντα σχετίζονται με τα καθήκοντα προς τους άλλους. Πώς, για παράδειγμα,
δικαιολογείται η θέση του Καντ ότι το καθήκον να καλλιεργήσει κάποιος τις
ικανότητές του (μη ηθικές) περιορίζει τις απαιτήσεις των καθηκόντων προς τους
άλλους με σημαντικούς τρόπους. Επιπλέον, πώς κατανοείται το εύρος εφαρμογής των
καθηκόντων ειδικά στα καθήκοντα προς τους άλλους; Ο Καντ εισάγοντας την έννοια
του εύρους εφαρμογής (latitudo) γράφει ότι τα ευρέα καθήκοντα (wide duties)
επιτρέπουν κάποια περιθώρια όσον αφορά τη συμμόρφωση προς αυτά. Αυτό όμως δε
συνεπάγεται ότι αναγνωρίζεται οποιαδήποτε δυνατότητα για επιτρεπτές εξαιρέσεις.
Αντιθέτως, το δρών υποκείμενο είναι υποχρεωμένο να βρει τρόπους να ασκήσει όλα
τα ατελή καθήκοντά του. Για παράδειγμα, η αγάπη προς τους γονείς μπορεί να
έρχεται σε φαινόμενη σύγκρουση κάποτε με εκείνη που οφείλουμε στο συνάνθρωπο
και γείτονα. Το καθήκον αρετής παρόλα αυτά επιβάλλει να βρεθούν τρόποι
συμμόρφωσης προς το ένα καθήκον, χωρίς να αποκλείουν την άσκηση του άλλου,
επιτρέποντας ίσως μια ιεράρχηση στην εκπλήρωση ανάλογα με την επιτακτικότητα
των αναγκών. Το σημαντικό στοιχείο που αντλείται εδώ αφορά την επισήμανση ότι
σύμφωνα με τον Καντ τα καθήκοντα περιορίζουν το ένα το άλλο.1 Τα καθήκοντα
προς τον εαυτό μας συνιστούν την πιο άμεση ρύθμιση των καθηκόντων μας προς
τους άλλους. Περαιτέρω, τα τέλεια καθήκοντα ρυθμίζουν το εύρος των επιλογών που
μπορεί να έχει κάποιος εντός της επικράτειας της αρετής. Έτσι, για παράδειγμα, το
καθήκον του δικαίου και εκείνο του σεβασμού προς τους άλλους, ως τέλεια
καθήκοντα, επιβάλλουν μια αυστηρή απαίτηση για εκπλήρωσή τους. Τα καθήκοντα
προς τους άλλους πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με την απαίτηση για σεβασμό
προς το πρόσωπό τους και τη μέριμνα ώστε εκείνοι που βρίσκονται σε ανάγκη για
βοήθεια να διαφυλάξουν τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Εξειδικεύοντας περισσότερο το πεδίο εφαρμογής οφείλουμε να δώσουμε
αρχικά απάντηση στο ερώτημα: μήπως ο θεσμικός ρόλος καθενός από εμάς επιτρέπει
με κάποιο τρόπο την ανάδυση συνθηκών αποστέρησης των άλλων συνανθρώπων και
τελικά οδηγούν στην αναξιοπρέπεια και την εξαθλίωση; Το γεγονός ότι οι πολιτικοί
θεσμοί συγκροτούν ένα βασικό πλαίσιο δικαιοσύνης δεν μας απαλλάσσει από την

1

Vogt, σελ 224

155

υποχρέωση μας να αναλαμβάνουμε καθήκοντα προς τους άλλους. Επιπλέον,
αναστοχαζόμενος τις πράξεις και τις ενέργειές του ο καθένας από εμάς, μέσα από το
θεσμικό ή επαγγελματικό του ρόλο, πρέπει να μπορεί να δίδει μια στέρεη απάντηση
στο ερώτημα: εκπλήρωσα με επάρκεια το καθήκον της βοήθειας προς τους άλλους
στα πλαίσια άσκησης αυτού του ρόλου;
Ένα επιπλέον στοιχείο που προσδιορίζει την αναγκαία ρύθμιση των
καθηκόντων τα οποία ιδωμένα αλλιώς θα εμφάνιζαν συγκρουσιακό χαρακτήρα
προκύπτει από την υψηλή επιτακτικότητα που αναγνωρίζεται στο καθήκον της
καλλιέργειας των ενάρετων χαρακτηριστικών. Έτσι, το καθήκον της ηθικής
τελείωσης εκπληρώνεται μόνο στο βαθμό που τηρεί πιστά τα υπόλοιπα, τα οποία
είναι πιο προσανατολισμένα στην πράξη. Το δυσχερές μονοπάτι της ηθικής προόδου
διατρέχει κατ’ ανάγκη τον τόπο των καθηκόντων που έχουμε προς τους άλλους,
συρρικνώνοντας την απόσταση ανάμεσα σ΄ αυτό που οφείλω και σ’ αυτό που μπορώ:
«οφείλουμε να είμαστε σύμφωνοι με αυτήν (την ιδέα της ενάρετης ανθρωπότητας) και
για τούτο πρέπει να το μπορούμε».1 Κάθε ενδεχόμενος περιορισμός στην άσκηση των
καθηκόντων μας προς τους άλλους δεν πρέπει να αναζητείται μέσα από εμπειρικά
δεδομένα, αλλά να επιβεβαιώνεται από τον ηθικό νόμο.2
Οι εννοιολογικές συγκρούσεις των ηθικών κρίσεων αποτελούν ένα βασικό
ζήτημα στη σύγχρονη προβληματική των ηθικών θεωριών. Εντός του συστήματος
όμως της ηθικής φιλοσοφίας του Καντ οι συγκρούσεις αυτές χάνουν τη βαρύτητά
τους κάτω από την ασφαλή καθοδήγηση του υπέρτατου νόμου του πρακτικού λόγου,
δηλαδή της κατηγορικής προστακτικής, ο οποίος είναι δυνατόν να ασκήσει επαρκή
εφαρμογή σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις της ανθρώπινης πράξης. Ο Καντ
ιδιαιτέρως διατηρούσε την πεποίθηση ότι η ισχύς του νόμου ήταν επαρκής και στις
περιπτώσεις εκείνες όπου προκύπτουν συγκρουόμενες αξιώσεις. Στις περιπτώσεις
αυτές η κατηγορική προστακτική είτε αποδεικνύει ότι ο λόγος που μας δεσμεύει δεν
υφίσταται ολωσδιόλου είτε απαιτείται να ακολουθήσουμε τον ισχυρότερο.3
Κατ’ αναλογία με το παράδειγμα του πένητα στον Καντ είναι δυνατόν να
επεκτείνουμε την εφαρμογή των καθηκόντων σε διάφορες κατηγορίες αναξιοπαθών
συνανθρώπων μας η ένδεια των οποίων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους υλικούς
πόρους ζωής, αλλά αφορά σε αποθέματα κάθε είδους τα οποία για οποιοδήποτε λόγο
1

«Η Θρησκεία εντός των Ορίων του Λόγου και Μόνο», σελ 118
Vogt, σελ 231
3
Esser, σελ 279
2

156

δεν απολαμβάνουν ισότιμα. Ανάγκες οικονομικές, ελλείψεις σε είδη διατροφής ή
ένδυσης, στεγαστικές ανάγκες ταλανίζουν τις ψυχικές και σωματικές αντοχές πολλών
συνανθρώπων μας. Επιπλέον, καινοφανείς μορφές πόρων απαιτούν την ισότιμη
πρόσβαση όλων, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο εξαιτίας των μορφών ανισότητας
οι οποίες προσβάλλουν άτομα και ομάδες ανθρώπων αδιακρίτως. Ανάμεσα στους
πόρους αυτούς ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι σχετικοί με την πρόσβαση στη γνώση,
την πληροφορία και την εκπαίδευση γενικότερα και την πρόσβαση στην υγεία.
Παράλληλα, άλλες μορφές ένδειας που προέρχονται από κοινωνικές ανισότητες
έχουν το χαρακτήρα αδικίας. Αυτές αφορούν την έλλειψη πρόσβασης στις πολιτικές
και κοινωνικές αποφάσεις. Ιδιαιτέρως δε, όσον αφορά την Τρίτη Ηλικία οι παραπάνω
επισημάνσεις αποκτούν αυξημένη ένταση αφενός λόγω των συσσωρευμένων
αναγκών και των προβλημάτων που επικρατούν στη φάση αυτή της ζωής – πολλά
από τα οποία δεν αναμένεται να βρουν οριστική λύση , όπως πχ τα χρόνια θέματα
υγείας – και αφετέρου του κινδύνου περιθωριοποίησης της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας από το υπόλοιπο τμήμα της κοινωνίας. Καταλήγοντας, θα
λέγαμε ότι τα μεγάλα πάγια και διαρκή ζητήματα που μόλις αναφέραμε είναι και
ζητήματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία (σε επόμενο κεφάλαιο θα προτείνουμε
ακριβέστερες εξειδικεύσεις). Παράλληλα όμως με αυτά και αναζητώντας το
καθημερινό μέτρο των πραγμάτων που υπάρχει γύρω μας διαπιστώνουμε ότι ο
«πένητας» του καντιανού παραδείγματος παίρνει την όψη της κοινωνίας. Στο
πρόσωπό του αναγνωρίζουμε τον καθένα από εμάς. Παντοειδείς και ετερόκλητες
ελλείψεις δημιουργούν υλικές και συναισθηματικές στερήσεις. Ανάμεσα στους πλέον
ευάλωτους είναι οι ηλικιωμένοι.
Οι καθημερινές χειρονομίες ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπο ηλικιωμένο,
η μέριμνα για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, ένας λόγος που απευθύνει εκτίμηση
και θαυμασμό για τις πράξεις και τα έργα του βίου ενός συγκεκριμένου προσώπου
που διανύει την Τρίτη Ηλικία θα μπορούσε να είναι ένα μικρό μέρος αναφορικά με
την εκπλήρωση του καθήκοντος αγάπης και σεβασμού προς τους άλλους. Είναι δε
αξιοσημείωτο ότι στον Καντ υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Οι υποχρεώσεις βέβαια
αυτές δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν μέρος των μεταφυσικών πρώτων αρχών,
αλλά περισσότερο συνιστούν κανόνες της εφαρμογής της αρχής της αρετής («κατά τη
μορφή») οι οποίοι διαφοροποιούνται αναλόγως των ιδιαίτερων καταστάσεων και των
διαφορών των υποκειμένων στις διάφορες επιμέρους περιπτώσεις της εμπειρίας
(δηλαδή επί της ύλης/του περιεχομένου). Περαιτέρω, στη Μεταφυσική των Ηθών
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προβλέπεται ότι η μετάβαση από τις πρώτες αρχές στην εφαρμογή τους στις
περιπτώσεις της εμπειρίας δεν γίνεται αυθαίρετα, αλλά προϋποθέτει μια «οιονεί
σχηματοποίηση» στη βάση των αρχών αυτών. Στη βάση μιας τέτοιας μετάβασης,
προκύπτουν τα είδη της εφαρμογής (πορίσματα) με στόχο να αποδίδεται η
αρμόζουσα συμπεριφορά στους ανθρώπους ανάλογα με τους παράγοντες που
αντιστοιχούν στο μορφωτικό ή το κοινωνικό τους επίπεδο, την ηθική τους
καθαρότητα ή διαφθορά, την ηλικία, το φύλο, την κατάσταση της υγείας τους κλπ1
Επισημαίνεται ότι οι διακρίσεις αυτές δεν αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη ηθικής
υποχρέωσης, αλλά μόνο στα διάφορα είδη εφαρμογής της, δηλαδή πορίσματα. Η
πρωταρχική και θεμελιώδης ηθική υποχρέωση είναι μόνο μια και αφορά την αρετή εν
γένει.2 Είναι εξίσου χαρακτηριστικό ότι τυχαίοι και ενδεχόμενοι παράγοντες, όπως
είναι η ηλικία, η ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία, η τάξη, τα αξιώματα και άλλοι, παρά το
γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της αυθαιρεσίας στην κοινωνική ρύθμισή τους,
επιφέρουν διαφοροποιήσεις στον σεβασμό που οφείλουμε στους άλλους.3 Εντούτοις,
η διαρκής και αμετακίνητη μέριμνα για την ανθρώπινη αρετή επιβάλλει τον
απροϋπόθετο σεβασμό της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας που προκύπτει από
την έλλογη ανθρώπινη φύσει εν γένει.
Μαζί με αυτές τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είναι αναγκαίο κάποιο είδος
δέσμευσης. Η δέσμευση αυτή αφορά αφενός όσους βρίσκονται σε θέση
επαγγελματικής ευθύνης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Τρίτης Ηλικίας και
αφετέρου το κάθε ένα μέλος της κοινωνίας το οποίο «από» το καθήκον της αγάπης
και του σεβασμού ωθούμενο απευθύνει στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας τα
δέοντα με τρόπο αξιόμισθο, όσον αφορά το καθήκον της αγάπης, και με τρόπο
οφειλόμενο για το καθήκον του σεβασμού.

1

Μεταφυσική των Ηθών, 6:469, σελ 332
Ibib, σελ 333
3
Ibid, σελ 331
2
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Δικαιοσύνη1:

Η

βαθύτατη

αφοσίωση του Καντ στην ιδέα της
ίσης αξίας όλων των ανθρώπινων
όντων διαπερνά το σύνολο του
έργου του. Μέσα από το πνεύμα
του πολιτικού εξισωτισμού και του
φιλελευθερισμού

Δικαιοσύνη1

καταδεικνύει

ρητά την αντίληψή του για τη
δικαιοσύνη,

τον

σεβασμό

του

προσώπου και τη μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.2 Στη συγκεκριμένη μορφή
εξισωτισμού αποτυπώνεται η πεποίθησή του για τη δημοκρατική μορφή
διακυβέρνησης ως η μόνη συμβατή με την ιδέα του δικαίου, κυρίως λόγω της
σύνδεσής της με τον σεβασμό για την ελευθερία, την ισότητα και την ανεξαρτησία των
πολιτών.3 Περαιτέρω, ένα μέρος από τα έργα του αντανακλά την σύλληψη της
έννοιας της δικαιοσύνης όπως εκείνη διαμορφώνεται όχι μόνο στο στενότερο
κοινωνικό αλλά και στο ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.
Η εννοιολογική σύλληψη ενός κοινά αποδεκτού και επιθυμητού τρόπου
συνύπαρξης των ανθρώπων η οποία διασφαλίζεται από τη χρήση του πρακτικού
λόγου προϋποθέτει ότι για να ισχύει μια αρχή δικαιοσύνης χωρίς περιορισμούς θα
πρέπει να μπορεί να υιοθετηθεί από όλους, δηλαδή να είναι καθολικεύσιμη. Η
σύλληψη μιας τέτοιας αρχής πραγματώνεται με εννοιολογική επάρκεια στον τύπο της
κατηγορικής προστακτικής η οποία παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον
προσανατολισμό τόσο της σκέψης, όσο και της πράξης. Επιπλέον, με βάση την ιδέα
ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι που μας παρακινούν να υιοθετούμε εκείνους τους
γνώμονες της πράξης που θα μπορούσαν ευλόγως να υιοθετήσουν και οι άλλοι,
δηλαδή στη βάση των αρχών του πρακτικού συλλογισμού, δεν θα μπορούσαν να
γίνουν αποδεκτοί, για παράδειγμα, οι γνώμονες της εξαπάτησης, της ζημίας και του
εξαναγκασμού προς το συνάνθρωπο.
Στα κοινωνικά περιβάλλοντα όπου υφίστανται κάθε είδους ανισότητες σε
1 Η ανασυγκρότηση ενός συνεκτικού σώματος από αρχές δικαιοσύνης δεν μπορεί να συναχθεί με
επάρκεια μόνο μέσα από τη Μεταφυσική των Ηθών. Επιπρόσθετες προσλαμβάνουσες απαιτείται να
εισαχθούν και από το υπόλοιπο έργο του φιλοσόφου, ενώ κάποιες απόψεις του που σχετίζονται έμμεσα
με το ζήτημα της δικαιοσύνης πρέπει να τις αγνοήσουμε. Τέτοιες θέσεις είναι, για παράδειγμα, εκείνες
που αφορούν τον αποκλεισμό των γυναικών και των εργατών από την πολιτική συμμετοχή.
2 O' Neill, 2000, σελ 65
3 Wood, 1999, σελ 6
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τομείς που αφορούν είτε την εξασφάλιση διαφόρων προνομίων, είτε την κατοχή της
εξουσίας, είτε τη συσσώρευση πλούτου, ο Καντ ακολουθώντας τον Ρουσώ θα τις
χαρακτηρίσει ως θεμελιωδώς άδικες ακόμα και όταν είναι αποτέλεσμα συναλλαγών
που είναι συμβατές με τις αρχές του δικαίου. Εν τέλει οι ανισότητες αυτές συνιστούν
φαινόμενα γενικευμένης αδικίας και είναι κυρίως αποτέλεσμα ενός άδικου κοινωνικού
συστήματος, παρά μεμονωμένων ατομικών πράξεων.1
Ανάμεσα στα συνήθη θύματα της κοινωνικής αδικίας συγκαταλέγονται τα
μέλη της πολυπληθέστερης ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, δηλαδή οι ηλικιωμένοι. Οι
καθημερινοί φραγμοί και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν είναι πολλοί

όταν

αποπειρώνται να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες μορφές πόρων των οποίων η
παροχή θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη. Τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της
παγκόσμιας κοινότητας των ηλικιωμένων είναι αποκαλυπτικά ιδιαίτερα μάλιστα όταν
ληφθούν υπόψη δεδομένα που αφορούν τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Για την Onora O’Neill μια από τις σημαντικές επισημάνσεις αναφορικά με τις
αρχές της δικαιοσύνης είναι ότι αφορούν όντα που χαρακτηρίζονται ως
«πεπερασμένα και αμοιβαία ευάλωτα» τα οποία είναι δυνατόν να υποφέρουν ως
θύματα της εξαπάτησης, της ζημίας και του εξαναγκασμού.2 Έτσι, επειδή οι ευάλωτοι
είναι πιο εύκολο να εξαπατηθούν και να υποστούν τις συνέπειες της θυματοποίησης
σε σχέση με τους ισχυρούς, είναι ανάγκη αφενός η εφαρμογή των αρχών δικαιοσύνης
να δεσμεύει τους υπόλοιπους, ώστε να είναι δίκαιοι προς τους ευάλωτους και
αφετέρου κατά τις κρίσεις περί της δικαιοσύνης το θεμελιώδες στοιχείο που πρέπει να
ληφθεί υπόψη, εκτός από το ευάλωτο των δρώντων, είναι και η ασφάλεια τους.
Επιπλέον μάλιστα, για τις διευθετήσεις εκείνες που πρόκειται να επηρεάσουν τη ζωή
τους οι τελευταίοι καλούνται να καταθέσουν τη συναίνεσή τους.3
Προσωπική μας θέση είναι ότι η εννοιολογική σύλληψη της δικαιοσύνης
μπορεί να στοιχειοθετηθεί με επάρκεια κυρίως ως αίτημα του πρακτικού λόγου. Στο
πλαίσιο αυτό πρέπει να δημιουργούνται οι πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις
ώστε να παρέχονται όλα τα μέσα για την εξασφάλιση των όρων της ζωής, όπως επίσης
και της ικανότητας δράσης των άλλων. Η δέσμευση δε αυτή υποχρεώνει για την
ανάληψη δράσεων με πιο στοχευμένο χαρακτήρα από όσο οι αφηρημένες αρχές της
ισότητας και της ελευθερίας μας υποχρεώνουν ως αρχές δικαιοσύνης. Η καντιανή
1Wood, 1999, σελ 6
2 O' Neill, 2000, σελ 78
3 O' Neill, 2011, σελ 337
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θέση ειδικότερα η οποία υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να επιθυμούμε ένα γνώμονα
πράξης που παραμελεί καθολικά τις ανάγκες των άλλων παραπέμπει άμεσα στην
περίπτωση της Τρίτης Ηλικίας.1 Στην προκειμένη δε περίπτωση υποδεικνύει την
μέριμνα για τις ανάγκες των ευάλωτων και ενδεών ηλικιωμένων ατόμων. Σε επόμενα
κεφάλαια θα έχουμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε στις σημαντικές αυτές
διαστάσεις της δικαιοσύνης ως κοινωνικής πλέον ρύθμισης προσανατολισμένης στις
ιδιαίτερες ανάγκες και τους θεμιτούς στόχους της Τρίτης Ηλικίας.
Ένα ιδιαίτερο και ταυτόχρονα σημαντικό ζήτημα με πολιτικές προεκτάσεις
αφορά την ειδικότερη θεμελίωση των αρχών που συγκροτούν το κράτος πρόνοιας για
τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Αρχικά, αναγνωρίζουμε ότι ανάμεσα στο καθολικό
καθήκον να μην εξαπατούμε ή να μην εξαναγκάζουμε και σε εκείνο που μας ωθεί να
βοηθάμε εκείνους των οποίων η δράση απειλείται, υπάρχει μια ασυμμετρία, διότι από
το πρώτο καθήκον δεν μπορεί να εξαχθεί μια καθολική αξίωση για βοήθεια.
Καθημερινά προσκόμματα και δυσχέρειες κάθε είδους θα εμπόδιζαν κάτι τέτοιο.2
Επιπλέον, το καθήκον βοήθειας ως τέτοιο δεν έχει ανατεθεί σε κάποιον. Ως ατελές
καθήκον δεν μπορεί να καθοριστεί ποιός οφείλει βοήθεια σε ποιόν και τι είδους είναι η
βοήθεια.3 Κυριολεκτικά, αφορά την παροχή βοήθειας η οποία δεν είναι δυνατόν να
παραχθεί από καμιά ιδιαίτερη σχέση. Το κοινωνικό και πολιτικό ζητούμενο εδώ είναι
η ανάθεση αποδεκτών σε δρώντες μέσα από μια αρμόζουσα διαδικασία
θεσμοποίησης στην οποία δεσμεύονται «άλλοι» που είναι απόντες και πολυάριθμοι.4
Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι τα καθήκοντα προηγούνται των δικαιωμάτων, τότε η
αναγνώριση του δικαιώματος για παροχή βοήθειας (στην προκειμένη περίπτωση η
βοήθεια απευθύνεται προς τους ηλικιωμένους με ποικίλους τρόπους) προϋποθέτει ότι
υπάρχουν ήδη κάποιοι δρώντες στους οποίους έχουν ανατεθεί κάποιοι αποδέκτες.
Προκύπτει έτσι η ανάγκη του προσδιορισμού αρχών οι οποίες εδραιώνουν
δικαιώματα που είναι θεσμικά συγκροτημένα και δεν είναι δηλαδή απόρροια των
θεμελιωδών ή ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κατά τον τρόπο αυτό μια τέτοια αρχή για
τη σύσταση καθήκοντος μπορεί να λάβει σάρκα και οστά μέσα από κοινωνικές
σχέσεις οι οποίες θα επιτρέπουν στους ενδεείς (εδώ: στους ηλικιωμένους) να
1 Κατά τον Paul Guyer, η αρχή του γνώμονα εναντίον της παραμέλησης δεν οδηγεί στο γνώμονα:
πάντα να βοηθάς κάποιον, αλλά ιδίως στον «να βοηθάς κάποτε κάποιους άλλους» / Guyer, σελ 323
2 O' Neill, 2011, σελ 357
3 O' Neill, 2011, σελ 358
4 O' Neill, 2011, σελ 358
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απευθύνουν αξιώσεις σε συγκεκριμένους άλλους.1

Ο σεβασμός στην ηθική φιλοσοφία του Καντ είναι η αρμόζουσα έλλογη συμπεριφορά
προς κάτι που έχει αντικειμενική αξία και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός.
Αντιμετωπίζοντας, αντίθετα, κάτι ως να μην είχε αξία ή σαν να είχε μικρότερη από
αυτήν που έχει στην πραγματικότητα,
συνιστά περιφρόνηση προς αυτό το
όν. Όλα τα αντικείμενα του γύρω
κόσμου έχουν σχετική αξία η οποία
είναι ανταλλάξιμη. Υπάρχει όμως μια
αξία η οποία είναι υπεράνω όλων των

Τα καθήκοντα σεβασμού προς
τους άλλους

άλλων, χωρίς να είναι δυνατόν να
γίνει αντικείμενο ανταλλαγής ή να
θυσιαστεί προς χάριν άλλης αξίας.
Για τον Καντ, η ανθρώπινη ιδιότητα
(ανθρωπότητα) στο πρόσωπο οποιουδήποτε έλλογου όντος έχει όχι μόνο αξία, αλλά
πάνω από οτιδήποτε άλλο διαθέτει αξιοπρέπεια.2 Πολύ συχνά οι άνθρωποι
συμπεριφέρονται με τρόπο ανάρμοστο αναφορικά με τις αξιώσεις της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποστερούνται από
αυτήν και δεν απολύεται η αξία της. Η επισήμανση αυτή διαφωτίζει την
προβληματική αναφορικά με την αρμόζουσα στάση που οφείλουμε να επιδεικνύουμε
έναντι των άλλων ανθρώπων. Συγκεκριμένα, το καθήκον σεβασμού προς αυτούς
απαιτεί ότι ακόμα και στις ακραίες περιπτώσεις κακοήθειας ή βαρβαρότητας, όταν
κάποτε οι άνθρωποι με τις πράξεις τους καθίστανται ανάξιοι να φέρουν την
ανθρώπινη ιδιότητα, δεν είναι δυνατόν ούτε στο ελάχιστο να αποσύρουν οι άλλοι
άνθρωποι όλο το σεβασμό προς εκείνους. Ο σεβασμός αυτός απευθύνεται προς την
ανθρώπινη ιδιότητα.3 Ο απροϋπόθετος χαρακτήρας του καθήκοντος φαίνεται τόσο
από την ισχύ του στις περιπτώσεις κακοήθειας, όσο και από τον επιτακτικό τόνο που
δίδει στο κείμενο της «παρατήρησης», λέγοντας ότι το δέον που απευθύνει το
καθήκον σεβασμού έχει ισχύ ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η λογική χρήση του

1 O' Neill, 2011, σελ 362
2
Wood , 2009, σελ 245
3
Μεταφυσική των Ηθών, 6:463, σελ 326
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Λόγου τίθεται υπό αμφισβήτηση. Λόγω της εξαιρετικής συνάφειας με την
προβληματική της συγκεκριμένης έρευνας παραθέτουμε το σχετικό χωρίο:
Σε τούτα στηρίζεται ένα καθήκον του σεβασμού για τον άνθρωπο ακόμα και κατά τη
λογική χρήση του Λόγου του: να μη μέμφεται τα σφάλματα του Λόγου του
αποκαλώντας τα [απλώς] παραλογισμούς, ανούσια κρίση κοκ αλλά αντιθέτως να
προϋποθέτει ότι στη λογική εκείνη χρήση πρέπει ασφαλώς να υπάρχει κάτι αληθές και
να επιχειρεί να το συνάγει.( Μεταφυσική των Ηθών, 6:463, σελ 326)

Η σταδιακή απώλεια των νοητικών ικανοτήτων η οποία κάποτε πλήττει τους
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι δυνατόν να επιφέρει μεγάλες διαφοροποιήσεις
στην επαρκή χρήση του Λόγου γεγονός που δεν συρρικνώνει βέβαια στο ελάχιστο
την ισχύ του καθήκοντος σεβασμού. Επιπλέον, το καθήκον σεβασμού προς τους
άλλους ισοδυναμεί με την αυστηρή απαίτηση, ώστε στις μεταξύ των ανθρώπων
σχέσεις να μην καταφεύγουν αυτοί σε πρακτικές οι οποίες με οποιοδήποτε τρόπο
είναι δυνατόν να πλήξουν τον σεβασμό των συνανθρώπων για τον εαυτό τους ως
έλλογα όντα με αξιοπρέπεια. Με άλλα λόγια αφορά το τέλειο καθήκον της
διατήρησης του αυτο-σεβασμού των συνανθρώπων μας.1
Η αγάπη και ο σεβασμός είναι κατά μια έννοια συναισθήματα που συνοδεύουν
την εκπλήρωση των καθηκόντων μας προς τους άλλους. Ταυτόχρονα όμως,
συνιστούν σχέσεις με πρακτικό περιεχόμενο και τότε οι στάσεις αυτές γίνονται
καθήκον. Ειδικά για το καθήκον σεβασμού, ο Καντ διευκρινίζει ότι είναι ιδιαιτέρως
σύνθετο. Ο προφανής αρνητικός χαρακτήρας που έχει και αποτρέπει τον καθένα από
εμάς να θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο από τον συνάνθρωπο δεν εξαντλεί τον
περιεκτικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα του ο οποίος στη θετική εκδοχή του
επιβάλλει βέβαια την έμπρακτη άσκηση του σεβασμού που οφείλουμε εμείς προς
τους άλλους. Επιπλέον όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργούμε έτσι ώστε να
μπορούν οι «άλλοι» να διατηρούν τις προϋποθέσεις της διατήρησης της προσωπικής
αξιοπρέπειάς τους ακέραιες.2
Η ευάλωτη ανθρώπινη φύση και οι περιορισμένες ανθρώπινες ικανότητες
δυσχεραίνουν πολλές φορές το έργο της εξασφάλισης των στοιχειωδών βιοτικών
1 Wood, 2009, σελ 245
2
Vogt, σελ 232
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πόρων. Ασθένειες σωματικές και δοκιμασίες της τύχης φέρνουν άτομα και ομάδες
ανθρώπων αντιμέτωπους με κάθε είδους ανάγκες. Τι οφείλει τότε να πράξει ο κάθε
ένας από εμάς που στάθηκε περισσότερο τυχερός ή ακόμα και προνοητικός στη ζωή;
Αν η εύνοια είναι η πρακτική πλευρά της αγάπης - και σύμφωνα με τον Καντ δεν μας
κοστίζει τίποτα – τότε εκείνη πρέπει σαν αποτέλεσμα να οδηγεί στην αγαθοεργία.
Είμαστε πράγματι υποχρεωμένοι να βοηθούμε κάποιον – καθιστώντας, δηλαδή, τους
θεμιτούς σκοπούς του ως δικούς μας σκοπούς – υπό την αυστηρή προϋπόθεση η
απόπειρα αυτή να έχει το χαρακτήρα μιας πράξης που την οφείλουμε στον
συνάνθρωπό μας. Ο προτρεπτικός χαρακτήρας της αγάπης να φέρει σε ε γ γ ύ τ η τ α
τα ανθρώπινα όντα, ρυθμίζεται από το καθήκον του σεβασμού και τη θεμελιώδη
ανάγκη ώστε να διατηρήσουν την προσωπική τους αξιοπρέπεια με την αρμόζουσα
στάση η οποία καλεί τους συμμέτοχους να τηρήσουν α π ο σ τ ά σ ε ι ς. Η
πολυπρόσωπη όψη της ανάγκης στον ανθρώπινο βίο καλούν τον καθένα από εμάς
στην εκπλήρωση τελείων και ατελών καθηκόντων σεβασμού και αγάπης με γνώμονα
την προαγωγή των εύλογων σκοπών που θέτουν οι συνάνθρωποί μας. Καθημερινές
ανθρώπινες ανάγκες, ένδεια κάθε είδους πόρων, ασθένειες που ζητούν ίαση από τους
ειδικούς λειτουργούς, κάθε είδους ανισότητες και αδικίες που ζητούν αποκατάσταση
αντιπροσωπεύονται στο πρόσωπο του πένητα και απαιτούν την αρμόζουσα στάση του
καθήκοντός μας.
Οι ανθρώπινες ανάγκες δεν εξαντλούνται όμως μόνο σ’ αυτές που έχουν
εύλογο χαρακτήρα. Ετερόκλητες τεχνητές ‘’ανάγκες’’, ψιμύθια συναισθηματικής
κενότητας καταδυναστεύουν και εγκλωβίζουν την ανθρώπινη βούληση στους
ατέρμονους

διαδρόμους

του

επιθυμητικού.

Σφαλεροί

γνώμονες

πράξεων

προερχόμενοι από συνειδήσεις που απεμπόλησαν το προνόμιο της ελευθερίας τους
είναι δυνατόν να απευθύνουν έκκληση για συμπαράσταση των σκοπών και σχεδίων
τους. Προκύπτει εξαίφνης το ερώτημα: ποιοι είναι οι σκοποί των άλλων που
οφείλουμε να προάγουμε; Η απάντηση του Καντ είναι σαφής: είναι μόνο οι ηθικά
επιτρεπτοί σκοποί των άλλων που οφείλουμε να υιοθετούμε ως δικούς μας. Κάποιες
φορές οι άνθρωποι έχουν αντιφατικούς ή και ανάξιους τρόπους να αντιλαμβάνονται
την ευτυχία τους και να ζητούν βοήθεια για αυτήν. Πρέπει όμως οι συγκεκριμένοι
σκοποί να βρίσκονται σε συμφωνία και να μην αμαυρώνουν την αξία της ανθρώπινης
ιδιότητας και αξιοπρέπειας. Το καθήκον μάλιστα δεν αφορά μόνο τους άλλους, αλλά
απευθύνεται και προς τον εαυτό μας και είναι απαιτητικό. Κάθε βοήθεια, για

164

παράδειγμα, που συνεργεί σε εγκληματική πράξη είναι παραβίαση τέλειου
καθήκοντος προς τον εαυτό μας.
Οι παραπάνω περιοριστικοί όροι δεν πρέπει να επισκιάζουν με τον αρνητικό
τους χαρακτήρα το ανθρώπινο μεγαλείο που επεκτείνει και επεκτείνεται με τη θετική
άσκηση του καθήκοντος αυτού. Συγκεκριμένα με την ανιδιοτελή προσφορά για
βοήθεια ψυχικών και υλικών πόρων που σκοπό έχουν όχι μόνο την ανακούφιση αλλά
την πρόοδο και προαγωγή των ανθρώπινων ικανοτήτων και βιοτικών όρων ζωής.
Ιδιαιτέρως δε, των όρων εκείνων που αυθόρμητα ο συνάνθρωπος έχει επιλέξει με την
ιδιότητά του ως πρόσωπο του οποίου οι εύλογες αποφάσεις και επιλογές της ζωής
αποτελούν την έκφραση της προσωπικής του αυτονομίας και ελεύθερης βούλησης.
Είναι αδύνατον πράγματι να ασκήσει κάποιος τα καθήκοντα προς τους άλλους
έχοντας γνώμονα τη δική του αντίληψη για την ευτυχία τους. Οι μόνες ίσως
συγγνωστές εξαιρέσεις αφορούν στις περιπτώσεις όπου η έλλογη ανθρώπινη
ικανότητα είτε δεν έχει φθάσει ακόμα στον απαιτούμενο βαθμό ωρίμανσης είτε έχει
απολέσει ανεπανόρθωτα λόγω υποκείμενης χρόνιας πάθησης γνωσιακού τύπου το
σθένος της να υποστηρίξει την αυτονομία της βούλησης, όπως συμβαίνει στα νήπια
και στους ανοϊκούς ασθενείς αντίστοιχα (το ζήτημα αυτό θα σχολιαστεί εκτενέστερα
σε επόμενη παράγραφο). Στην ηθική φιλοσοφία του Καντ ο σεβασμός προς το
συνάνθρωπο απαιτεί διακριτικότητα στις σχέσεις μας με

τους άλλους και την

υιοθέτηση μιας απόστασης από εκείνους, ώστε να έχουν τον κατάλληλο χώρο να
σχηματίσουν ένα συνεκτικό σύνολο σκοπών για να τους επιδιώξουν. Η προσπάθεια
αυτή ίσως εμπεριέχει τον κίνδυνο της αστοχίας και του λάθους. Εντούτοις,
παρεμβάσεις που ακυρώνουν την αυτονομία του προσώπου να διαμορφώνει τη δική
του αντίληψη για την ευτυχία δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο πλαίσιο του καθήκοντος αυτού αναγνωρίζονται τρία συγκεκριμένα
ηθικά ελαττώματα που μπορεί να προσβάλλουν την επαρκή άσκηση του: α) η έπαρση,
β) η δυσφήμηση και γ) ο χλευασμός.
α) Η έπαρση: ο απροϋπόθετος χαρακτήρας που επιβάλλει η επικράτεια του
έλλογου στοιχείου στα ανθρώπινα όντα αναφορικά με την αδιαπραγμάτευτη αξία
τους, καθορίζει και την συνθήκη απόλυτης ισότητας στην αξία του εκάστου
προσώπου στη μοναδικότητα του. Η εκδήλωση των συμπεριφορών που φανερώνουν
έπαρση υπονοεί αντιλήψεις ανωτερότητας προς το πρόσωπο των συνανθρώπων.
Κατά συνέπεια η έπαρση ισοδυναμεί με την περιφρόνηση της ίδιας της ανθρώπινης
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ιδιότητας στο πρόσωπο του συνανθρώπου.1 Συνήθως μάλιστα μεταξύ των ανθρώπων
επικρατούν κριτήρια αξιολόγησης που έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και
αποτιμούν χαρακτηριστικά όπως είναι ο πλούτος, η δύναμη, η γοητεία ή οι επιτυχείς
σχέσεις με άλλους. Τα στοιχεία αυτά είναι ολωσδιόλου ένας ψευδής τρόπος
αξιολόγησης της ανθρώπινης αξίας.2
β) Η δυσφήμιση: Η έννοια της δυσφήμισης διαφοροποιείται από την τρέχουσα
σημασία η οποία μάλλον αφορά την κακεντρεχή διασπορά ψευδών και κακόβουλων
πληροφοριών για τους άλλους και στη Μεταφυσική των Ηθών σημαίνει την διασπορά
πληροφοριών με αληθές περιεχόμενο είτε προς χάριν αυτής της ιδίας της πράξης είτε
με σκοπό την ικανοποίηση και έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της τιμής
κάποιου συνανθρώπου.3 Άλλη εκδοχή του ηθικού ελαττώματος αφορά επίσης την
«μανία παρακολούθησης των ηθών των άλλων (allotrio-episcopia / η επισκόπηση των
ηθών των άλλων) ως μια προσβλητική περιέργεια της ανθρωπογνωσίας». 4 Τα σχόλια
(κουτσομπολιά) που αφορούν τους άλλους και δεν έχουν πρόθεση να τους
προφυλάξουν από ενδεχόμενα σφάλματα τους, αλλά να εκθέσουν τα σφάλματα αυτά
στη δημόσια μομφή, είναι αξιοκατάκριτα επειδή παραβιάζουν ένα αυστηρό καθήκον
και εν τέλει αδικούν τα πρόσωπα που πλήττονται.5
γ) Ο χλευασμός: Σε αντίθεση με τη δυσφήμιση η οποία αφορά στην άντληση
ικανοποίησης από την αναξιόπιστη/ντροπιαστική συμπεριφορά των άλλων, ο
χλευασμός καθιστά τα θύματά του αντικείμενα γελοιοποίησης ή λοιδορίας/χλεύης με
σκοπό την ψυχαγωγία. Διακρίνεται πάντως από τα πειράγματα και τους αστεϊσμούς
που ευνοούνται σε ένα κλίμα φιλικής οικειότητας και από την αμυντική χρήση του
χιούμορ έναντι κάποιας κακόβουλης επίθεσης η οποία διαφυλάττει την αξιοπρέπεια
του επιτιθέμενου, χωρίς αυτός να καταφεύγει στην κακεντρέχεια. Το κοινό στοιχείο
κακοβουλίας είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιχειρείται η διασκέδαση προς χάριν
της ιδίας καθιστώντας αντικείμενο γέλωτα τους άλλους.
Για τον Καντ οι εκδηλώσεις ασέβειας προς τους άλλους κάνουν εμφανές κάτι
θεμελιώδες για την ανθρώπινη φύση και αφορά το ρίζωμα του κακού εντός της. Έτσι,
παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε την απόλυτη και ίση αξία που έχουν όλα τα
έλλογα όντα, εντούτοις ευρισκόμενοι εντός των ανθρώπινων σχέσεων αναζητούμε
1 Wood, 2009, σελ 246
2
Ibid, σελ 133
3 Μεταφυσική των Ηθών, 6:466, σελ 329
4 Ibid, 6:466, σελ 330
5 Wood, 2009, σελ 245
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την ανωτερότητα προς τους άλλους. Επιτρέποντας στον εαυτό μας να αποτελέσει
εξαίρεση στον παγκόσμιο νόμο που οι ίδιοι επιθυμούμε να ισχύει, χρησιμοποιούμε
τους άλλους ως μέσα για την επιδίωξη των σκοπών μας ή αγνοούμε τη θεμιτή αξίωση
των άλλων να έχουν τους δικούς τους σκοπούς. Τη στιγμή που υιοθετούμε σκοπούς
που συστηματικά έρχονται σε σύγκρουση με τους δικούς τους πυροδοτούμε τους
μηχανισμούς που εξαπλώνουν την ανταγωνιστικότητα στο πεδίο των κοινωνικών
σχέσεων και διαιωνίζουν μια λανθασμένη εκτίμηση για την ανθρώπινη αξία.1

Η

αγάπη, όπως εξειδικεύεται από τον Καντ, δεν κατανοείται ως συναίσθημα
(αισθητικά

απλώς),

αλλά

ως

γνώμονας της εύνοιας ο οποίος οδηγεί
στην ευεργεσία2 και το σχετικό καθήκον
που

τη

συνοδεύει

περιγράφεται

ως

«καθήκον να θέτει κανείς ως σκοπούς του
τους σκοπούς των άλλων (εφόσον αυτοί

Το καθήκον της αγάπης

δεν είναι ανήθικοι)». Στη συνέχεια εισάγει
την έννοια της φιλανθρωπίας, ως την
ευχαρίστηση

που

μπορεί

να

αντλεί

κάποιος από το γεγονός της ευημερίας των άλλων, όταν δηλαδή εκείνοι αντλούν
ικανοποίηση από τη φορά των πραγμάτων και των καταστάσεων της ζωής τους.
Επειδή το καθήκον αυτό δεν είναι κίνητρο που προέρχεται από ευαρέσκεια
αισθητικής ποιότητας, συνιστά γνώμονα πράξης ωθούμενο από το κίνητρο της
εύνοιας (δηλαδή της πρακτικής αγάπης για το συνάνθρωπο) και μόνο γι’ αυτό
κρίνεται αδιάφορο και τελικά αφήνεται ανεξέταστο το ερώτημα αν οι αποδέκτες είναι
άξιοι της αγάπης, όταν δοκιμάζονται στη λυδία λίθο του ηθικού νόμου.3
Πώς όμως αποτρέπονται τα εγωιστικά και ιδιοτελή κίνητρα από το να
παρεισφρήσουν στη σχέση μας με τους ανθρώπους; Οι ηθικώς πρακτικές σχέσεις
προς τους ανθρώπους προϋποθέτουν τη ρύθμισή τους κατά την «παράσταση του
καθαρού Λόγου» όπου αποδεκτοί είναι μόνο εκείνοι οι γνώμονες που είναι
1

Ibid, σελ 247
Μεταφυσική των Ηθών, 6:449, σελ. 309
3
Ibid, σελ. 310
2
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κατάλληλοι για την καθολική νομοθεσία, τη δυνατότητα για συναίνεση δηλαδή των
υπολοίπων προσώπων. Έτσι εξοβελίζεται ταυτόχρονα το εγωιστικό ρίζωμα από την
πράξη που αξιώνει να χαρακτηρίζεται ελεύθερη. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με
τον οποίο ο Καντ διανοίγει τον ορίζοντα θεμελίωσης της χριστιανικής εντολής
«αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν» αναγνωρίζοντας ότι τα καθήκοντα εύνοιας
προς το συνάνθρωπο έχουν την προέλευσή τους ως απαίτηση του καθολικού
νομοθετικού

Λόγου.1

Έχοντας

παράλληλα

επίγνωση

της

συναισθηματικής

αδιαφορίας που κάποτε παγώνει τις σχέσεις των ανθρώπων καθώς και της βουλητικής
οκνηρίας, όταν εκείνη πρέπει με χειροπιαστό τρόπο να αποδείξουν την εύνοιά τους
προς το συνάνθρωπο, προειδοποιεί με διορατικότητα για τον κίνδυνο να συρρικνωθεί
ο σπουδαίος γνώμονας της εύνοιας προς το συνάνθρωπο σε ένα είδος «ευχετικής
διάθεσης» η οποία επιμερίζει μεν με τρόπο απλό τα συναισθήματα ευαρέσκειας προς
το αγαθό εκάστου (άρα από την άποψη αυτή διαφέρει αξιολογικώς από την
αδιαφορία), απέχει όμως από την ενεργό εκείνη διάθεση/στάση προς το γνώμονα της
εύνοιας (από άποψη πρακτική) που δηλώνεται στην εξής πρόταση: «στον να θέτει
κανείς ως σ κ ο π ό του το καλό και τη σωτηρία του άλλου (αγαθοεργία)». 2
Αναγνωρίζοντας ο φιλόσοφος τους περιορισμούς που υφίσταται ο
προσανατολισμός της μέριμνάς μας προς τους άλλους, εξηγεί ότι στην πράξη η
εύνοιά μου έχει διακυμάνσεις, εξαιτίας της συναισθηματικής διαφοροποίησης με την
οποία αντιλαμβάνομαι τη σχέση μου με τους άλλους («ανάλογα με τη διαφορά των
αγαπημένων»). Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική παράγραφος3 κλείνει με την
επισήμανση ότι οι διαφοροποιήσεις στο βαθμό σύμφωνα με τον οποίο απευθύνω την
εύνοιά μου προς το συνάνθρωπο (όντας ευνοϊκότερος προς τα αγαπημένα πρόσωπα),
δεν επηρεάζουν την καθολικότητα του γνώμονα. Η θεμελιώδης αρχή της
καθολικευσιμότητας επιβάλλει τον κυριότερο όρο κατά τη σύλληψη των γνωμόνων
της πράξης. Στη σύσταση των καθηκόντων της αγάπης που απευθύνονται στους
άλλους ο Καντ αναγνωρίζει διαφοροποιήσεις στο βαθμό της μέριμνας η οποία
προκύπτει από το γνώμονα της εύνοιας και κατευθύνεται προς τους άλλους,
επιτρέποντας εκτενέστερη μέριμνα προς συγκεκριμένους άλλους (δηλαδή τους
αγαπημένους). Η αρχή της καθολικευσιμότητας μπορεί να ισχύει χωρίς οποιαδήποτε
αντίφαση, αν επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του γνώμονα της εύνοιας
1

Μεταφυσική των Ηθών, 6:451, σελ. 311
Ibid, σελ. 312
3
Ibid, σελ. 312
2
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εντάσσοντας στους συγκεκριμένους άλλους όχι μόνο τα αγαπημένα πρόσωπα, αλλά
κάθε πρόσωπο ή σύνολο προσώπων για το οποίο από θέση ευθύνης μπορούμε να
δεσμευτούμε απέναντι του. Το πεδίο των προσώπων αυτών μπορεί να επεκτείνεται
στον κύκλο των συνανθρώπων, των οικείων ή των μελών μιας κοινότητας με την
οποία δεσμευόμαστε με κάποιο τρόπο.
Το πεδίο εφαρμογής του γνώμονα της εύνοιας ενσωματώνει με ποιοτικώς
ιδιαίτερο τρόπο τα μέλη της Τρίτης Ηλικίας αφορώντας το οφειλόμενο καθήκον προς
τους γεννήτορες μας στο πρόσωπο των οποίων αναγνωρίζουμε αρχικά με τρόπο
απροσωπόληπτο το σύνολο των προσπαθειών και των μόχθων που κατέβαλλαν –στο
βαθμό που μπόρεσαν- αφενός να φέρουν στον κόσμο τις επόμενες γενεές και
αφετέρου να εδραιώσουν ένα καλύτερο κόσμο. Κατ’ απαίτηση του καθήκοντος της
αγάπης και της εύνοιας προς την Τρίτη Ηλικία αναλαμβάνουν οι νεώτερες γενεές το
καθήκον της αγαθοεργίας προς εκείνη, θέτοντας ως σκοπούς τους το καλό των μελών
της τρίτης ηλικίας υιοθετώντας τους θεμιτούς σκοπούς εκείνων ως δικούς τους
σκοπούς. Ευρισκόμενοι στη συνέχεια στο πλαίσιο της έμπρακτης άσκησης των
καθηκόντων αυτών αναγνωρίζουμε ως ένα μόνο μέρος από την εκπλήρωση αυτών
αφενός την ανάγκη για τη σύσταση θεσμικών προβλέψεων αναφορικά με τις
ιδιαίτερες ανάγκες της Τρίτης Ηλικίας. Η δε κατοχύρωση των προβλέψεων αυτών
πρέπει να βεβαιώνεται και να ρυθμίζεται νομοθετικά. Αφετέρου αναγνωρίζουμε την
ανάγκη σύστασης θεσμών και υπηρεσιών οι οποίες να έχουν αποκλειστικό
προσανατολισμό τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες της Τρίτης Ηλικίας.
Ειδικότερα, την κάλυψη των αναγκών και ελλείψεων –στο μέτρο του δυνατού- στα
μέλη της Τρίτης Ηλικίας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στο κοινωνικό
μερίδιο όπως επίσης και την ενίσχυση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και δεξιοτήτων
που έχουν τα μέλη με σκοπό της ποιότητας ζωής τους και τη συναισθηματική
ενίσχυση. Οι στόχοι αυτοί υπερβαίνοντας την αοριστία μιας απλής ευχετικής
διάθεσης, επεκτείνονται στο έμπρακτο πεδίο άσκησης των καθηκόντων ενώ
παράλληλα είναι ικανοί ως γνώμονες πράξης να καθολικευτούν χωρίς αντιφατικά
αποτελέσματα.

Διαίρεση των καθηκόντων της αγάπης
α. το καθήκον της ευεργεσίας

Στη συνέχεια ο Καντ
εξειδικεύει περισσότερο το
περιεχόμενο του καθήκοντος
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της αγάπης προβαίνοντας σε τρεις επιμέρους διακρίσεις. Όσον αφορά τους σκοπούς
της παρούσης έρευνας, οι διακρίσεις αυτές καθιστούν πιο ευδιάκριτους τους στόχους
της έμπρακτης άσκησης του καθήκοντος τους οποίους μόλις θέσαμε. Η αφετηρία του
καθήκοντος αυτού εδράζεται στα αισθήματα ευχαρίστησης που αντλεί κάποιος από
την ευημερία των άλλων την οποία ο Καντ ονομάζει εύνοια. Στην περίπτωση που
κάποιος καταστήσει την εύνοια ως σκοπό των πράξεών του τότε ο γνώμονας των
πράξεων αυτών είναι η ευεργεσία. Το συναφές καθήκον προκύπτει ως εξαναγκασμός
που προέρχεται από το Λόγο, ώστε ο γνώμονας να γίνει αποδεκτός ως καθολικός
νόμος.1
Παρά το ότι είναι μάλλον πρόδηλο, επισημαίνει ο Καντ, ότι ο καθένας
στρέφει τον προσανατολισμό της μέριμνάς του προς τον εαυτό του, εντούτοις, με
τρόπο σαφή δηλώνει ότι είναι «καθήκον κάθε ανθρώπου να είναι ευεργέτης, δηλαδή
να βοηθεί, ανάλογα με τη δυνατότητά του» και μάλιστα χωρίς την προσδοκία
οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Η ανάδυση του «κοινωφελούς γνώμονα της
ευεργεσίας» προκύπτει ως αποτέλεσμα της ανάγκης για συμπαράσταση προς τους
«ενδεείς», ως συνανθρώπους που είναι έλλογα όντα και με τους οποίους
μοιραζόμαστε έναν κοινό τόπο κατοικίας. Θέτοντας τους όρους εφαρμογής του
καθήκοντος, εξοβελίζει κάθε υπόνοια ότι είναι δυνατόν να δεσμευτεί ο αποδέκτης με
οποιοδήποτε τρόπο από την αποδοχή της προσφοράς. Επιπλέον, αυτή πρέπει να
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εκδηλώνεται ως η εκπλήρωση του καθήκοντος,
δηλαδή σαν να ήταν χρέος του ευεργέτη. Στον πολιτικό εξισωτισμό του Καντ οι
μορφές ανισοτήτων συνιστούν τη «γενικευμένη αδικία» σε όλη την έκταση της
κοινωνίας. Η αδικία αυτή κατά κάποιο τρόπο προκαλεί μια συστηματική εξαπάτηση
αναφορικά με τα αγαθοεργά και γενναιόδωρα αισθήματα των ανθρώπων. Αν
δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, γενικά, αποδίδουν ένα είδος ηθικής σημασίας και
σπουδαιότητας στα αισθήματα αυτά, τελικά φαίνεται να συγχέεται συστηματικά αυτό
που οφείλουν στους ενδεείς από ένα καθήκον δικαιοσύνης με κάτι που εξαντλείται σε
ένα είδος εθελοντικής ευεργεσίας. Αν και αντλούν βέβαια κάποια ικανοποίηση από
τις πράξεις αυτές, αποκρούουν όμως ταυτόχρονα κάθε ανάληψη υποχρέωσης προς
τους άλλους.2
Δέσμιοι μιας προσωπικής κατάστασης την οποία δεν επέλεξαν οι ίδιοι, οι
ηλικιωμένοι συχνά είναι τα πρώτα θύματα της γενικότερης κοινωνικής δυσχέρειας
1
2

Μεταφυσική των Ηθών, 6:425, σελ. 313
Wood, 1999, σελ 8

170

και οικονομικής δυσπραγίας. Ως μέλη της πολυπληθέστερης και αρκετά ευάλωτης
κοινωνικά ομάδας γίνονται οι πρώτοι αποδέκτες της αρνητικής οικονομικής
συγκυρίας. Οι άλλοτε αξιόμαχοι μαχητές του βίου οι οποίοι από διάφορες θέσεις
ευθύνης εκπλήρωσαν το δημιουργικό τους ρόλο, κάποτε σε εξαιρετικό βαθμό,
γίνονται κάποιες φορές θύματα μιας δυσμενούς μοίρας για την οποία δε φέρουν την
αποκλειστική ευθύνη. Η εκπλήρωση του καθήκοντος της ευεργεσίας προς τους
ενδεείς γέροντες συνανθρώπους μας χαρακτηρίζει ποιοτικά τις ανάλογες πράξεις
χρέους, καθιστώντας τον ευεργέτη έμπλεο «ηθικών συναισθημάτων».

β. το καθήκον της ευγνωμοσύνης

Η
βαρύτητα

ιδιαίτερη
την

οποία

αποδίδει ο Καντ στην
ευγνωμοσύνη μέσα στο
σύνολο των καθηκόντων της αρετής φαίνεται από το γεγονός ότι όχι μόνο την
αναγνωρίζει ως καθήκον, αλλά επιπλέον της αποδίδει το χαρακτηρισμό «ιερό
καθήκον», επειδή η προσβολή του θα ήταν δυνατόν να εξαφανίσει «κατά τη
θεμελιώδη αρχή του το ηθικό ελατήριο για την ευεργεσία».1 Το καθήκον αυτό είναι
«το σέβας προς ένα πρόσωπο λόγω μιας ευεργεσίας που μας έχει προσφέρει».
Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να τύχει η διάκριση που κάνει ο Καντ ότι ενώ ο
σεβασμός προς τον ευεργέτη είναι το συναίσθημα που συνδέεται με την παραπάνω
κρίση, αντίθετα ο ευεργέτης δεν συνδέεται με τον αποδέκτη παρά «μόνο με την
αγάπη».2 Παρά το ότι η αναφορά στο κείμενο είναι πολύ συνοπτική, με διορατικό
τρόπο ο Καντ προβλέπει την επέκταση του καθήκοντος όχι μόνο στις ενεστώσες
γενεές, αλλά και στις παρελθούσες. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το εύρος εφαρμογής
του καθήκοντος συστήνει σχηματικά νοητή έκταση που περιλαμβάνει «όχι μόνο τους
σύγχρονους», αλλά επεκτείνεται στους «προγόνους» και έτι περαιτέρω, σ’ αυτούς για
τους οποίους δεν έχουμε σαφή τεκμήρια. Χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στο
κείμενο, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η μεγάλη χορεία «των συγχρόνων» και
των «παλαιοτέρων» τους οποίους μνημονεύει ο Καντ εναγκαλίζει στους κόλπους της
τις εκάστοτε ενεστώσες γενεές των γηραιοτέρων που με σύγχρονους όρους
ονομάζουμε Τρίτη Ηλικία. Η σεβαστή αυτή χορεία η οποία στο σύνολό της
απολαμβάνει τον τιμητικό τίτλο «διδάσκαλοί μας» -σύμφωνα με τον Καντ- δικαιώνει
παράλληλα την «ιερότητα» του συγκεκριμένου καθήκοντος, επειδή οι ευεργεσίες που
1
2

Μεταφυσική των Ηθών, 6:455, σελ.316
Ibid, σελ. 316
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προσέφεραν στους νεότερους αποδίδουν εσαεί το «προνόμιο της αξιομισθίας» στους
συγκεκριμένους ευεργέτες, επειδή υπήρξαν «οι πρώτοι κατά την εύνοια». Κατ’
επέκταση δεν μπορεί να διαγράψει κανείς από τους νεότερους την υποχρέωσή τους
ούτε ακόμα και υπό την προϋπόθεση της ανταπόδοσης της ευεργεσίας. Λόγω της
στενής συνάφειας με τη θεματική της έρευνάς μας παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό
εδάφιο:
όσον αφορά την έ κ τ α σ η της ευγνωμοσύνης αυτή αναφέρεται όχι μόνο
στους συγχρόνους αλλά και στους προγόνους ακόμα και σε εκείνους που δεν
μπορεί να κατονομάσει με βεβαιότητα. Αυτή είναι η αιτία για την οποία
θεωρείται αναξιοπρεπές να μην υπερασπίζεται κανείς κατά το δυνατόν,
εναντίον όλων των επιθέσεων, κατηγοριών και της υποτίμησης τους
παλαιότερους που μπορούν να θεωρηθούν διδάσκαλοί μας (Μεταφυσική των
Ηθών, 6:455, σελ. 317).
Εκτός από την «έκταση» του πεδίου εφαρμογής της ευγνωμοσύνης υπάρχει
πρόβλεψη και για την «έντασή» της εννοούμενη ως ο βαθμός της υποχρέωσης ο
οποίος εκτιμάται τόσο από το μέγεθος της ωφέλειας η οποία προσφέρθηκε, όσο και
από το βαθμό της ανιδιοτέλειας με την οποία έγινε αυτή η προσφορά. Παρά το ότι η
διερεύνηση των οφειλών μας προς τις προηγούμενες γενεές δυσχεραίνεται από το
μεγάλο βαθμό απροσδιοριστίας στις σχετικές εκτιμήσεις, προς το παρόν είναι αρκετό
να δεχτούμε την παραδοχή ότι εμείς οι νεότεροι αναγνωρίζουμε ένα καθήκον
ευγνωμοσύνης προς την Τρίτη Ηλικία επειδή: εκείνη μας παρέδωσε ένα εξαιρετικά
εκτεταμένο σύνολο βιοτικών και σημασιακών όρων ζωής το οποίο παρά τις
αντιθέσεις και τις ανακολουθίες του, το αναγνωρίζουμε ως ένα μέρος από τον κοινό
τόπο κατοικίας μας. Κυρίως όμως, επειδή ο κόσμος που στοιχειοθετεί την ανθρώπινη
πραγματικότητα παραδόθηκε ως δυνατότητα στους νεότερους οι οποίοι έχουν το
εξαιρετικό προνόμιο να τον μελετήσουν, να τον αμφισβητήσουν και να προτείνουν
τις δικές τους βελτιώσεις.

γ. το αίσθημα της συμπάθειας εν
γένει
αποτελεί καθήκον

Ο Καντ με ρητό τρόπο
αναφέρει ότι το τρίτο καθήκον της
αγάπης, δηλαδή το καθήκον της
συμπάθειας,
καλλιέργεια

προϋποθέτει

την

κάποιων

συναισθημάτων. Συγκεκριμένα, η άσκηση του πρώτου καθήκοντος της αγάπης,
δηλαδή της ευεργεσίας προς όφελος οποιουδήποτε συνανθρώπου χρειάζεται βοήθεια,
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προϋποθέτει την καλλιέργεια των συναισθημάτων συμπάθειας προς τους άλλους «για
την οποία έχει θέσει ήδη η φύση τη δεκτικότητα στον άνθρωπο». 1 Τα συναισθήματα
αυτά αφορούν τη «χαρά για τους άλλους» και τον «οίκτο» (“sympathia moralis”)2 και
είναι καθήκον να χρησιμοποιούνται ως μέσα για να «προάγει - ο άνθρωπος – την
έμπρακτη και εύλογη εύνοια». Περαιτέρω, όντας φυσικά συμπονετικά συναισθήματα
(αισθητικά) αφορούν ένα έμμεσο καθήκον να καλλιεργούνται ως μέσον για τη
συμπάθεια που βασίζεται σε ηθικές αρχές και το συναίσθημά που βρίσκεται σε
συμφωνία με αυτές.3 Το καθήκον να καλλιεργούμε την αγάπη, τη συμπάθεια και τις
άλλες προδιαθέσεις καθίσταται πιο εύκολο να ασκηθεί, αφού μαζί με την παράσταση
του καθήκοντος συμπορεύεται η ευχαρίστηση και η επιθυμία της ανάληψής του. Από
την άποψη αυτή, η μεγαλύτερη επιβράβευση που απονέμει στη χριστιανική θρησκεία
ο Καντ είναι ότι καλλιεργώντας εκείνη τα συναισθήματα της αγάπης στους πιστούς
προάγει την εθιμοτυπική, έστω, τήρηση του ηθικού καθήκοντος.4
Μια σειρά από πράξεις που δείχνουν την συμπόνια στον ανθρώπινο πόνο
φαίνεται ότι είναι ικανές για την καλλιέργεια των συναισθημάτων χαράς και οίκτου
προς τους άλλους, όπως για παράδειγμα οι επισκέψεις σε μέρη όπου είναι παρούσα η
ανθρώπινη δυστυχία (ιδρύματα απόρων και ασθενών, φυλακές κλπ). Η άσκηση ενός
καθήκοντος για τέτοιες πράξεις ενδυναμώνει κατά τον Καντ την παρόρμηση την
οποία έχει θέσει μέσα μας η φύση, ώστε να κάνουμε αυτό που από μόνη της η
παράσταση του καθήκοντος δεν θα ήταν δυνατόν να το ολοκληρώσει.5 Παρά το ότι ο
Καντ χαρακτηρίζει το καθήκον αυτό «έμμεσο», αφού «δεν αποτελεί καθαυτό
καθήκον το να έχει κανείς οίκτο (άρα και χαρά) για τους άλλους»6 (διευκρινίζοντας
παράλληλα ότι «καθήκον είναι η έμπρακτη συμμετοχή στη μοίρα τους»), εντούτοις,
είναι απροϋπόθετο, αφού μόνο δια μέσου των συγκεκριμένων συναισθημάτων
μπορούμε να καταστούμε ικανοί να εκτελέσουμε πράξεις ευεργεσίας στις οποίες
καλούμαστε από το ανάλογο καθήκον.7
Η έννοια της συμπάθειας, εννοούμενης ως το αίσθημα της συμμετοχής στα
αισθήματα και τα πάθη των άλλων, επανακαθορίζεται στη θεωρία της αρετής και
χωρίς να χάνει τον καθαρά αισθητικό της προσανατολισμό –από τον οποίο κατά τον
1

Μεταφυσική των Ηθών, 6: 456, σελ 318
Ο Guyer αποδίδει: Sympathetic joy and sadness
3
Guyer, σελ 146
4
Wood, 1999, σελ 29
5
Guyer, σελ 146
6
Μεταφυσική των Ηθών, 6: 457, σελ 319
7
Ibid, σελ 148
2
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Καντ- προκύπτει η συμμετοχή της στη δουλική, ανελεύθερη, αλλά πάντα υπαρκτή
κοινότητα του αισθάνεσθαι, εντός της οποίας τα συναισθήματα μεταδίδονται
επαγωγικά (φυσικώ τω τρόπω) ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε φυσική
εγγύτητα, προσανατολίζεται με θετικό πρόσημο προς την ελευθέρια κοινότητα του
αισθάνεσθαι η οποία ευρισκόμενη μέσα στην επικράτεια του πρακτικού λόγου και
των απαιτήσεών του εκδηλώνεται πλέον ως «ικανότητα και βούληση» να
επικοινωνούν οι άνθρωποι τα συναισθήματά τους στις μεταξύ τους σχέσεις. Η
βουλητική αυτή επικοινωνία των συναισθημάτων αποτελεί και τον έσχατο (χρονικά)
φαινόμενο αιτιώδη παράγοντα πριν από την έμπρακτη άσκηση του καθήκοντος της
ευεργεσίας, διότι ήδη έχουμε προϋποθέσει ότι ο αποβλεπτικός ορίζοντας του
καθήκοντος της συμπάθειας είναι εν τέλει «η έμπρακτη συμμετοχή στη μοίρα» των
ανθρώπων. Το κρίσιμο συμπέρασμα, όσον αφορά τους σκοπούς της συγκεκριμένης
έρευνας, είναι ότι η αναγνώριση της συμπάθειας ως βουλητικού ενεργήματος
ελλόγως προσδιορισμένου καθιστά τους ανθρώπους φορείς υποχρεώσεων. Κατ’
επέκταση, ένα ευρύ πλέγμα υποχρεώσεων προκύπτει ως αποτέλεσμα της άσκησης
του καθήκοντος της συμπάθειας στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, μεταξύ δε
αυτών των υποχρεώσεων κάποιες απευθύνουν τα μέλη της κοινότητας της Τρίτης
Ηλικίας και κάποιες δεσμεύουν τους ίδιους.
Όσον αφορά το καθήκον που απευθύνεται στα γηραιότερα μέλη του
κοινωνικού συνόλου αρχικά μέσα από το πρίσμα του ρόλου τους ως γεννήτορες
(γονείς κλπ), αυτό συνίσταται στην ενεργό συναισθηματική συμμετοχή τους εντός
του κόλπου του στενότερου ή ακόμα και του ευρύτερου συγγενικού κύκλου,
αναλόγως. Η ανάδυση των ποικίλων συναισθημάτων της λύπης, της αγωνίας ή της
ανασφάλειας στη διάρκεια του ανθρώπινου βίου και ιδιαίτερα στη συνάρτησή με τον
αγώνα για την επιβίωση, καθιστούν τις νεότερες γενιές συχνότατα ευάλωτες απέναντι
σε κάθε είδους ψυχολογικές και συναισθηματικές δυσχέρειες. Μέσα σ’ αυτή την
επώδυνη συναισθηματική πλημμυρίδα και την αγωνιώδη μέριμνα της ζωής των
νεοτέρων, οι γηραιότεροι έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν με τρόπο εύλογο και
ουσιαστικό, αποφεύγοντας δηλαδή τα αδιέξοδα συναισθηματικά παραληρήματα για
τις αγωνίες ή τον πόνο των οικείων τους και συνδράμουν στην επίλυση των
προβλημάτων όπου είναι εφικτό. Αλλά και σε σχέση με τον ενεργό ρόλο τους στο
ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, απεκδύονται την παθητική στάση του
απόμαχου της ζωής και παραιτημένου πολίτη και συμμετέχουν ενεργητικά στις
αγωνίες και τους μόχθους των ενεργότερων γενεών να συγκροτήσουν ένα ισχυρότερο
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κράτος δικαίου. Κατανοούν τις δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις ενδεχόμενες
κακές οικονομικές συγκυρίες και δεν προβάλλουν απαιτήσεις σε παροχές οι οποίες
καταστρατηγούν τη συνθήκη της ισότητας και ισότιμης πρόσβασης στο εθνικό
μερίδιο. Τέλος, αναλαμβάνουν καθήκον αρετής το οποίο ονομάζεται ανθρωπιά και
δεσμεύει τον καθένα που μπορεί να δεσμευτεί με έμπρακτο και έλλογο τρόπο για
πράξεις που έχουν γνώμονα την εύνοια και αποτέλεσμα την ευεργεσία. Μικρές ή
μεγαλύτερες πράξεις ανακούφισης του διάχυτου ανθρώπινου πόνου που προέρχεται
από τη φτώχεια, την ασθένεια ή τη μοναξιά είναι αναγκαίο να γίνονται είτε αυτές
έχουν χαρακτήρα αυθόρμητο και στοχεύουν στις περιπτωσιακές καταστάσεις
δυστυχίας, είτε έχουν χαρακτήρα περισσότερο συγκροτημένο και πραγματοποιούνται
μέσα σε πλαίσια οργανωμένης φιλανθρωπίας ή συστηματικού εθελοντισμού. Στον
αγώνα κατά της δυστυχίας δεν περισσεύει κανένα όπλο. Ο καθημερινός εγκάρδιος
χαιρετισμός, μια θερμή χειραψία τη στιγμή της συνάντησης, ο ταπεινός οβολός στο
φιλανθρωπικό πλαίσιο ενός εράνου είναι πράξεις ενδιαφέροντος ικανές να θερμάνουν
τον ψυχικό κόσμο όσων πλήττονται από τη μοναξιά και την ένδεια. Μάλιστα, η
καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο ο
ηλικιωμένος

έχει

ανάγκη

τη

θερμότητα

της

καθημερινής

επαφής

και

συναισθηματικής επικοινωνίας. Τα «εξωτερικά - αυτά - έργα ή πάρεργα» δεν
αποτελούν, βέβαια, την ακριβή πραγμάτωση της αρετής, αλλά μόνον την επίφασή της
η οποία παρόλα αυτά δεν εξαπατά, αφού η παρουσία τους προάγει το «συναίσθημα
της αρετής». Οι «εξωτερικές» υποχρεώσεις που εκδηλώνονται μέσα από το πνεύμα
της προσήνειας, της ομιλητικότητας, της ευγένειας και της ηπιότητας κατά τη
διαφωνία, υποχρεώνουν συγχρόνως τους άλλους, ώστε «να συμβάλλουν και εκείνοι
στο ενάρετο φρόνημα».1
Από μία άποψη, η άσκηση του καθήκοντος της συμπάθειας εκδηλώνεται
μάλλον αβίαστα στους λαούς εκείνους οι οποίοι διαμεσολαβούν σε μεγάλο βαθμό το
θυμικό στοιχείο στις διαπροσωπικές σχέσεις, ανάμεσα δε σ’ αυτούς ανήκει και ο
δικός μας. Παρά το ότι η παρατήρηση αυτή είναι αποτέλεσμα εμπειρικών ενδείξεων
εν τούτοις δε στερείται ενδιαφέροντος. Όταν όμως το θυμικό στοιχείο κυριαρχεί
ιδιοσυγκρασιακά στους ανθρώπους, τότε η επικοινωνία των συναισθημάτων μεταξύ
τους υπάρχει κίνδυνος να διολισθήσει σε ένα ατέρμονο κλαυθμυρισμό αδιέξοδου
οίκτου και λύπης. Η επιτυχής άσκηση του καθήκοντος απαιτεί η ρύθμιση των

1

Μεταφυσική των Ηθών, 6:474, σελ338-339
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συναφών συμπονετικών συναισθημάτων να γίνει σύμφωνα με ηθικές αρχές, δηλαδή
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρακτικού Λόγου. Συνεπώς, τότε μόνο είναι δυνατόν
να γίνουν οι απαιτούμενες διακρίσεις σε σχέση με την ουσιαστική δυνατότητα να
παρέμβουμε βοηθητικά και πότε είναι ανώφελο και πρέπει να απέχουμε από την
προσπάθεια. Στην περίπτωση δε που κρίνεται η ματαιότητα της παρέμβασης
οφείλουμε να απέχουμε από συναισθήματα λύπης ή οίκτου γιατί αφενός είναι
αδύνατον να επιμερίζουμε τη μέριμνά μας για τους άλλους επ’ άπειρον και αφετέρου
τα αισθήματα οίκτου είναι ανάρμοστα στην ανθρώπινη φύση.
Καθήκοντα συμπάθειας, κατά αντίστοιχο τρόπο, απευθύνονται και προς τις
νεότερες γενεές και έχουν αποδέκτες τα μέλη της Τρίτης Ηλικίας αρχικά με αφορμή
την ιδιότητά τους ως γεννήτορες των νεοτέρων αναλαμβάνουν οι δεύτεροι
υποχρέωση συναισθηματικής συμμετοχής στη βάσανο που προκαλούν οι ασθένειες, η
μοναξιά και η οικονομική αδυναμία. Τα καθήκοντα αυτά απευθύνονται βεβαίως προς
τα τέκνα τα οποία έχουν υποχρέωση μέσα από ένα σύνολο ενεργειών να
καθησυχάσουν τις αγωνίες των ηλικιωμένων και να καταπραΰνουν τα άγχη τους.
Απευθύνονται όμως και προς το ευρύτερο σύνολο της κοινωνίας το οποίο απευθύνει
την απαίτηση προς την πολιτεία να λάβει μέτρα για μια θεσμική ενίσχυση της
πρόνοιας προς τη γενιά που έφερε στον κόσμο τους νεότερους και εξασφάλισε τις
συνθήκες ανάπτυξής τους. Η ενδεχόμενη δε εκτίμηση των νεότερων ότι δεν
μεγάλωσαν στις ιδανικές συνθήκες ή ακόμα ότι δεν τους παραδόθηκε ένα καλός
κόσμος, δεν αποτελεί αιτία για την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα αυτά.
Η γενιά των νεοτέρων με την προσωπική στάση του καθενός ξεχωριστά, αλλά
και στο σύνολό της μέσα από θεσμικές και πολιτειακές προβλέψεις πρόνοιας, οφείλει
να αγκαλιάσει τον κάθε ένα ηλικιωμένο ξεχωριστά, αφού στο πρόσωπό του βλέπει
την όψη των δικών του γονέων. Για άλλη μια φορά επισημαίνουμε το ρόλο που
παίζουν οι καθημερινές πράξεις επικοινωνίας, η συζήτηση με ένα συνομιλητή που
απευθύνει «ευήκοον ους» στη θλίψη του γηραιότερου, η εγκάρδια

χειραψία, η

εξιστόρηση ενός ευτράπελου περιστατικού κλπ
Τα καθήκοντα της συμπάθειας, της ευγνωμοσύνης και του σεβασμού προς την
Τρίτη Ηλικία πρέπει να επεκτείνουν τις απαιτήσεις τους και να εκτελεστούν με
επάρκεια. Συγκεκριμένα, τα μέλη της κοινότητας της Τρίτης Ηλικίας ιδωμένα μέσα
από το ρόλο τους ως ενεργοί ακόμα πολίτες οι οποίοι μόχθησαν επί σειρά ετών και
συνεισέφεραν στο εθνικό κεφάλαιο, προσφέροντας σε αυτό υλικούς και άυλους
πόρους, εκτός από τα προφανή δικαιώματα που αφορούν την υγεία και τη
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συνταξιοδοτική κάλυψη απευθύνουν ένα επιπλέον αίτημα. Το αίτημα αυτό ανήκει
στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας προς την Τρίτη Ηλικία και αφορά τη θεσμική
θέσπιση φορέων τα οποία έχουν αποκλειστικά προσανατολισμό την Τρίτη Ηλικία.
και τις ανάγκες της. (βλέπε παρακάτω)

Η

αναγνώριση του καθήκοντος σεβασμού προς τους άλλους
συνιστά άμεση κατάφαση για την υπέρτατη αξία της
ανθρώπινης ιδιότητας. Εμμέσως μάλιστα προϋποθέτει ότι η
αξία αυτή δεν μπορεί να υφίσταται παρά μόνο με αμέριστο

τρόπο στο πρόσωπο καθενός συνανθρώπου. Ταυτόχρονα, καθιστά
αδύνατη την εννοιολογική σύλληψη της όταν καλείται να συρρικνωθεί
σε αυθαίρετα και περιοριστικά πλαίσια. Ατυχώς, οι εκτεταμένες
ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές αστοχίες, ώστε να ικανοποιηθούν
με επάρκεια οι όροι της ισότητας και της ελευθερίας στις μεταξύ των
ανθρώπων σχέσεις, καταδεικνύουν τον, μέχρι στιγμής, ανολοκλήρωτο
και ατελή χαρακτήρα που έχει ο όρος του σεβασμού της ανθρώπινης

ΤΟ
ΚΑΘΗΚΟΝ
ΣΕΒΑΣΜΟΥ

αξιοπρέπειας ως καθολικό και γενικευμένο αίτημα. Η πολυπρόσωπη

ΠΡΟΣ

όψη της περιφρόνησης της ανθρώπινης αξίας είναι δυνατόν να

ΤΟΥΣ

εμφιλοχωρεί ποικιλοτρόπως είτε στις μύχιες σκέψεις είτε στις

ΑΛΛΟΥΣ

εξωτερικές εκδηλώσεις της συμπεριφοράς στο βαθμό που αυτές δεν

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

συνάδουν με την αναγνώριση της αξίας αυτής στο μέγιστο δυνατό
βαθμό. Η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον ίδιο τον
άνθρωπο, η διαρκής παραπλάνηση και παραπληροφόρηση με σκοπό
το κέρδος, η φανερή ή κρυφή βία απέναντι σε μεμονωμένα άτομα, σε

ΜΕ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ

ομάδες ή και κράτη ολόκληρα, συνιστούν μαζί με τα φαινόμενα της
παιδικής εκμετάλλευσης, της πορνείας, της εμπορίας ανθρώπινων
οργάνων μερικά μόνο δείγματα εκτεταμένης ασέβειας προς την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη χρησιμοποίηση του ανθρώπου απλώς
ως μέσον για την επιδίωξη παντοειδών σκοπών. Τα φαινόμενα δε
αυτά δεν έχουν περιορισμένο και τοπικό χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς είναι
αναγνωρίσιμα

και

όντως

υπαρκτά

σήμερα

σε

ένα

πιο

καθολικό

και

παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Οι ψυχονοητικές και σωματικές διαφοροποιήσεις κατά
τη διάρκεια της Τρίτης Ηλικίας, προοδευτικά επιδεινούμενες, διαφοροποιούν
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αντιστοίχως και τις επιμέρους διακρίσεις σε σχέση με τα καθήκοντα σεβασμού προς
τους άλλους.
Τα καθήκοντα σεβασμού προς τους άλλους αρχικά δεσμεύουν τα ίδια τα
πρόσωπα της Τρίτης Ηλικίας στο πλαίσιο των διαπροσωπικών επαφών και σχέσεών
τους τόσο εντός ενός ευρύτερου και αόριστου κύκλου προσώπων, όσο και εντός
ενός περιορισμένου κύκλου συγκεκριμένων άλλων, οικείων κλπ
Ένα ευρύ πλέγμα υποχρεώσεων παρακινεί αρχικά τους πρεσβύτερους για τη
διενέργεια πράξεων οι οποίες με θετικό τρόπο, αρχικά, αναδεικνύουν το σεβασμό
προς την ανθρώπινη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, η αναγνώριση των προσπαθειών που
καταβάλλουν οι νεότεροι τόσο για τη γενικότερη βελτίωση της κατάστασης στην
κοινωνία, όσο και τις ειδικότερες προσπάθειες τους να εξυπηρετήσουν, κατά το
δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των πρεσβυτέρων, μπορεί και πρέπει να ειδωθεί από
την σκοπιά του οφειλόμενου καθήκοντος των πρεσβυτέρων προς τους νεότερους.
Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η αγάπη ως οφειλόμενο καθήκον το οποίο
αποδεικνύει τον σεβασμό προς τους άλλους, με την προϋπόθεση ότι εκείνη δεσμεύει
για πράξεις που προάγουν και ευνοούν τις θεμιτές συνθήκες ευδοκίμησης της
ανθρώπινης ιδιότητας. Στη συνάφεια αυτή οι πρεσβύτεροι μεριμνούν ώστε να
καταστήσουν τους θεμιτούς και εύλογους σκοπούς των νεοτέρων ως δικούς τους και,
στο βαθμό που τους επιτρέπουν οι δυνάμεις τους, υιοθετούν ένα ενεργητικό ρόλο
βοήθειας προς την κατεύθυνση αυτή.
Κάποιες άλλες υποχρεώσεις εισάγουν στη συνέχεια αρνητικό πρόσημο στον
τρόπο που δεσμεύουν μέσα στα πλαίσια του καθήκοντος, αποτρέποντάς τους
πρεσβύτερους από την εκτέλεση πράξεων περιφρόνησης προς την αξιοπρέπεια των
άλλων. Στη συνάφεια αυτή σταχυολογούμε τις παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις.
Την υποχρέωση αποφυγής με κάθε τρόπο της ατιμωτικής συνήθειας του εξωτερικού
ψεύδους, δηλαδή της παραπλάνησης των άλλων η οποία, ειρήσθω εν παρόδω,
συνιστά και παραβίαση ενός τέλειου καθήκοντος προς τον εαυτό μας. Κυρίως όμως,
συνιστά μια πράξη ασέβειας προς τον συνάνθρωπο. Περαιτέρω, όσον αφορά τα
συνήθη και καθημερινά αιτήματα για βοήθεια από τους νεότερους, τα τέκνα ή τους
οικείους, οι πρεσβύτεροι πρέπει να αποσπούν με αληθή τρόπο την προσφορά της
βοήθειας αποφεύγοντας μεθοδεύσεις που σκοπό έχουν να εγείρουν αδικαιολόγητα
συναισθήματα οίκτου στο πρόσωπό τους ή συναισθημάτων ενοχής στους άλλους.
Τέλος, παραθέτουμε την υποχρέωση αποχής από την κακεντρεχή ανάμιξη στις
καταστάσεις της ζωής των άλλων ανθρώπων η οποία δεν αποβλέπει στη βοήθεια των
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αναγκών ή βελτίωση του χαρακτήρα τους, αλλά μόνο στην άντληση ρηχής
ικανοποίησης, στην εξευτελιστική εκστόμιση χλευασμών και άλλων ομοίων. Η
απειροδύναμη προοπτική που είναι ικανή να διανοίξει η στάση του σεβασμού προς το
συνάνθρωπό είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε θα λέγαμε ότι το υψηλότατο αξιακό
δυναμικό που εμπεριέχεται στο ενεργήματα των πράξεων του σεβασμού, μαζί με τις
πολυσχιδείς εννοιολογικές του συνδηλώσεις και συνεπαγωγές χαρακτηρίζει ποιοτικά
κάθε δυνατή σχέση μας με τους άλλους, αποδίδοντας τα ανώτατα χαρακτηριστικά
ηθικής αξιότητας.
Καθήκοντα σεβασμού προς την Τρίτη Ηλικία έχει, αντιστοίχως, τόσο ο
στενότερος και πιο οικείος κύκλος των προσώπων ο οποίος περιστοιχίζει κάθε
ηλικιωμένο, όσο και ο αόριστος και ευρύτερος κύκλος των υπολοίπων μελών του
κοινωνικού συνόλου οι οποίοι αμφότεροι αναλαμβάνουν να εκτελέσουν, αρχικά, το
καθήκον τους με τρόπο θετικό.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αποδεχτούν ότι οι πρεσβύτεροι δικαιούνται να
οργανώνουν αυτόνομα τη ζωή τους σύμφωνα με το προσωπικό πλάνο ολοκλήρωσης
και μάλιστα να απολαμβάνουν της συμπαράστασης και αρωγής των υπολοίπων σ’
αυτές τις προσπάθειες. Ένα κρίσιμο σημείο παρανόησης που πρέπει να γίνει
ξεκάθαρο έχει αφετηρία την ειδικότερη πραγματιστική κατάσταση των μελών της
Τρίτης Ηλικίας και συγκεκριμένα το γεγονός ότι εκείνοι, κατά κανόνα, έχουν
ολοκληρώσει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, κάποιους βασικούς κύκλους της εν
γένει ανθρώπινης ζωής. Για παράδειγμα, έχουν αποσυρθεί από την επαγγελματική
τους δραστηριότητα και ήδη απολαμβάνουν την μακροχρόνια και πολυπόθητη,
πνευματική και σωματική ωρίμανση των παιδιών τους τα οποία πιθανότατα είναι
πλέον γενικά αυτονομημένα. Κατ’ επέκταση – σύμφωνα με την παρανόηση αυτή – η
έντονη επιτακτικότητα των καθημερινών οικογενειακών αναγκών έχει μειωθεί στο
ελάχιστο και γι’ αυτό οι στόχοι πρέπει, τάχα, να αφορούν μόνο τη μέριμνα των
σύνηθων βιοτικών αναγκών για τη στέγαση, τη διατροφή και την υγεία. Η
συρρικνωτική αυτή αντίληψη για το βίο, όμως, έρχεται σε σύγκρουση ακόμα και με
την ίδια τη συνθήκη που απονέμει το χαρακτηρισμό «πρόσωπο». Διότι, το πρόσωπο
αφενός θέτει το ίδιο έλλογους σκοπούς για τους οποίους αναζητεί παράλληλα τα
κατάλληλα μέσα για να τους επιτύχει και αφετέρου αναγνωρίζει και στους άλλους
αυτό το δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμπαράσταση των άλλων για την
ολοκλήρωση των σκοπών αυτών. Η Τρίτη Ηλικία έχει και πρέπει να έχει σκοπούς και
στόχους οι οποίοι να είναι θεμιτοί, να μπορούν δηλαδή ευλόγως να γίνουν αποδεκτοί
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από τους άλλους ανθρώπους. Άλλοι

από αυτούς τους σκοπούς αφορούν την

ανθρώπινη φύσει εν γένει και άλλοι πρέπει να διυλίζονται μέσα από το φίλτρο της
ειδικής κατάστασης που αφορά την Τρίτη Ηλικία Στη συνάφεια αυτή, κάθε στόχος
που έχει κατεύθυνση τη βελτίωση των όρων διαβίωσης οι οποίοι επιπλέον πρέπει να
αντιστοιχούν στις γενικότερες και ειδικότερες επιθυμίες των ηλικιωμένων, όπως
επίσης και κάθε στόχος ο οποίος κατευθύνει το δυναμικό απόθεμα του ανθρώπου
προς τη βελτίωση ή έστω τη διατήρηση των σωματικών και ψυχοπνευματικών
παραμέτρων, πρέπει στο σύνολό τους να υιοθετούνται από το υπόλοιπο κοινωνικό
σώμα ως θεμιτοί και εύλογοι στόχοι των μελών της Τρίτης Ηλικίας και γι’ αυτό το
λόγο απαιτούν τη συνδρομή όλων για την ικανοποίησή τους.
Στο βαθμό που οι παραπάνω θέσεις εκφράζουν τη συλλογική βούληση για τη
δέουσα στάση των νεοτέρων απέναντι στην Τρίτη Ηλικία πρέπει ταυτόχρονα οι
θέσεις αυτές να τύχουν και θεσμικής υποστήριξης. Δεδομένου λοιπόν ότι οι
ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά χρονίζουσες καταστάσεις
υγείας, κάνουν χρήση περισσότερων και ακριβότερων φαρμάκων και έχουν
μεγαλύτερα ποσοστά νοσοκομειακών εισαγωγών, είναι αναγκαία η συγκρότηση των
κατάλληλων πολιτικών υγείας οι οποίες να ανταποκρίνονται με επάρκεια στη
συνθήκη του σεβασμού προς το πρόσωπο του ηλικιωμένου συμπολίτη μας. Επιπλέον,
συνιστά ένδειξη πολιτισμένης κοινωνίας και έμπρακτη απόδειξη ανθρωπιάς η
κρατική πρόβλεψη για την ειδική φροντίδα των πιο ευάλωτων και αδύναμων
σωματικά ηλικιωμένων μελών της που δοκιμάζονται σε χρόνια βάση. Το
συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά τη χρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων πολλοί από
τους οποίους δεν απολαμβάνουν κανενός είδους υποστήριξη από τους οικείους τους.
Ειδικότερα, ζητήματα που αφορούν την εστίαση της φροντίδας είτε προς την
κατεύθυνση της ιδρυματοποίησης, είτε προς την κατεύθυνση της κατ’ οίκον
νοσηλείας, είναι καθήκον της συντεταγμένης πολιτείας να μπορεί να πραγματεύεται
με επάρκεια, προσφέροντας λύσεις οι οποίες να τιμούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
στο πρόσωπο του κάθενός ηλικιωμένου. Τέλος, η συντεταγμένη και θεσμοθετημένη
μορφή μέριμνας πρέπει προοδευτικά να πορεύεται και προς την κατεύθυνση της
βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των μελών της Τρίτης Ηλικίας. Ειδικότερα, μέσα
από θεσμούς που έχουν μονιμότερο χαρακτήρα (όπως είναι τα Κέντρα Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων – Κ.Α.Π.Η.) ή πιο περιστασιακή μορφή (επιμορφωτικά
σεμινάρια) πρέπει να επιδιώκονται στόχοι που βελτιώνουν τους όρους της
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καθημερινής ζωής. (Οι θεματικές αυτές θα συζητηθούν εκτενέστερα σε επόμενες
ενότητες).
Οι επιμέρους πρακτικές άσκησης του καθήκοντος με θετικό τρόπο είναι
ουσιαστικά ανεξάντλητες. Ταυτόχρονα διαφοροποιούνται τροπικά από διάφορους
παράγοντες, όπως είναι η ειδική σχέση που μπορεί να έχουμε με τον ηλικιωμένο, η
συγγενική συνάφεια, η επαγγελματική ιδιότητα ή η θέση ευθύνης από την οποία
καλούμαστε να τον φροντίσουμε ή να τον περιθάλψουμε. Επιπλέον, από παράγοντες
όπως είναι το ιδιαίτερο κοινωνικό πολιτισμικό (cultural) ή κοινωνικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο πρέπει να προσαρμόσουμε το καθήκον. Τέλος, από οικονομικούς
περιορισμούς προερχόμενους από την διαρκώς αυξανόμενη σπάνη των διαθέσιμων
πόρων.
Ιδιαιτέρως δεσμευτική είναι η περιοριστική άσκηση του καθήκοντος
σεβασμού η οποία με απόλυτο τρόπο αποθαρρύνει την αντιμετώπιση των
ηλικιωμένων με τρόπο αντιφατικό προς της αναγνώριση της αξιοπρέπειάς τους. Η
μεγάλη σημασία της αναγνώρισης του καθήκοντος σεβασμού προς τους άλλους και η
τήρηση των δεσμεύσεών του στο μέγιστο δυνατό βαθμό αποτελεί θεμελιώδους
βαρύτητας συνθήκη για την ηθική ποιότητα του πολιτισμού μας εν γένει. Στην
περιοριστική δε μορφή του συστήνει τις κατάλληλες αλλά και αναγκαίες ηθικές
αφετηρίες για τη σύσταση νομικών διατάξεων που μπορούν να δεσμεύσουν με χρήση
εξωτερικού καταναγκασμού.
Το κρίσιμο σημείο και θεμέλιο της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι
βεβαίως το πρόβλημα της αυτονομίας/αυτενέργειας του προσώπου, ως διαρκές και
αμετακίνητο ζητούμενο. Την στιγμή όμως που η ελεύθερη βούληση και αυτονομία
του ηλικιωμένου προσώπου αναδεικνύει τη δυνατότητα να εκδηλώνει τον
πολυδύναμο χαρακτήρα της, ταυτόχρονα αποκαλύπτει και την ευάλωτη εκδοχή της,
ιδίως όταν περιχαρακώνεται ή υπονομεύεται

από εξωτερικές και εσωτερικές

δεσμεύσεις και περιορισμούς. Είναι, πράγματι, πολλοί οι τρόποι εκείνοι που μπορούν
να υπονομεύσουν την ελευθερία της προσωπικής βούλησης στον άνθρωπο. Το
ιδιαίτερο σωματικό, κοινωνικό και ψυχοπνευματικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την
Τρίτη Ηλικία ταυτόχρονα με τη χρονίζουσα και εκφυλιστική φύση των παθήσεων και
των καταστάσεων που την ταλανίζουν, κατά κανόνα, καθιστά ατυχώς τους
ηλικιωμένους εξαιρετικά ευάλωτους σε μεθοδεύσεις, χειρισμούς και κάθε είδους
πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την προσωπική τους αυτονομία,
ομολογουμένως όχι πάντα από κακή πρόθεση. Κεντρικό ερώτημα στο πρόβλημα της
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αυτονομίας του ηλικιωμένου – το οποίο σχετίζεται με το καθήκον σεβασμού σε
αυτόν – είναι: πώς μπορεί να έλθουν σε συμβιβασμό η μειωμένη σωματική και
νοητική αυτονομία του, με τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη για την αυτονομία της
βούλησης, την ικανότητα δηλαδή να λαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη των αποφάσεων
της ζωής του. Η κρισιμότητα του ερωτήματος μας εισάγει στο πεδίο της ευρύτερης
προβληματικής γύρω από τα μεγάλα βιοηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την Τρίτη
Ηλικία. Σε επόμενο κεφάλαιο θα αποπειραθούμε να τοποθετηθούμε στα κυριότερα
από αυτά. (βλέπε: Τα Μεγάλα Βιοηθικά Ζητήματα της Τρίτης Ηλικίας)

***
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Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ –
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Μια σειρά από σύγχρονα επιδημιολογικά, δημογραφικά και κυρίως κλινικά
δεδομένα επιβεβαιώνουν την παρατήρηση ότι οι θεωρητικές διακρίσεις της ηθικής
φιλοσοφίας τις οποίες επιχειρήσαμε να ανασυγκροτήσουμε στην προηγούμενη
ενότητα παραπέμπουν ευθέως στην τρέχουσα βιοηθική προβληματική. Η βιοηθική
προσέγγιση καλείται σήμερα να συνδράμει στην κοινή προσπάθεια ώστε να φανούν
εννοιολογικώς εναργέστερα τόσο τα πάγια και διαχρονικά, όσο και τα σύγχρονα
καινοφανή ηθικά ζητήματα αναφορικά με την ειδική κατάσταση που αφορά τον
Άνθρωπο της Τρίτης Ηλικίας. Η κατάσταση αυτή αν και εννοιολογικώς εντάσσεται
κατ’ αρχήν (in principle) στην ευρύτερη προβληματική των θεμάτων που αφορούν
τον άνθρωπο εν γένει, διαφοροποιείται όμως στα επιμέρους θεματικά περιεχόμενα,
κυρίως κάτω από την επίδραση των ψυχοσωματικών μεταβολών που επιφέρει ο
χρόνος στην ανθρώπινη ύπαρξη.
Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη μελέτη οφείλει αρχικά να διερευνήσει τόσο
την ηθικώς αρμόζουσα στάση του ανθρώπου της Τρίτης Ηλικίας απέναντι στον εαυτό
του, όσο και την αντίστοιχη που αφορά τις αμφίδρομες συναφείς σχέσεις με το
στενότερο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του. Στην
προηγούμενη ενότητα που επικεντρώθηκε στα καθήκοντα που έχουμε απέναντι στον
εαυτό μας καθώς και σ’ αυτά που έχουμε απέναντι στους άλλους, είχαμε την ευκαιρία
για μια βασική τοποθέτηση στα ζητήματα αυτά.
Η έρευνα πρέπει επίσης να εκθέσει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο
παράγοντας της ανθρώπινης γήρανσης - ως σταδιακή βιολογική εξασθένηση και
νοητική ελάττωση - μεταβάλλει αυτοτελώς τα είδη εφαρμογής των ποικίλων και
αμφίδρομων ηθικών καθηκόντων.
Η Τρίτη Ηλικία, περαιτέρω, στη συνάφειά της με την επιδημιολογική
επικράτηση είτε οξέων είτε, κυρίως, χρονίων παθήσεων συναρτάται με μια σειρά
εγγενών ζητημάτων τα οποία πρέπει να επισημανθούν στην ηθική τους διάσταση. Τα
ηθικά ζητήματα που εγείρονται στο δυσμενές περιβάλλον κάποιων χρόνιων παθήσεων
απειλούν με την οξύτητά τους την ακεραιότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ώστε
επιβάλλουν την ανάγκη να μελετηθούν αυτόνομα οι επιμέρους ιδιαιτερότητες
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τουλάχιστον των πλέον δυσοίωνων παθήσεων. Εδώ, για λόγους μεθοδολογικής
οικονομίας θα προσφύγουμε στη μελέτη των ζητημάτων της νόσου Alzheimer η
οποία θα μας χρησιμεύσει ως διερευνητικό υπόδειγμα για ανάλογες έρευνες χρονίων
ή/και καταληκτικών παθήσεων.
Πέρα από τον παράγοντα της βασανιστικής χρονιότητας κάποιων παθήσεων
και των συναφών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη σταδιακή απώλεια στην
αυτονομία του ασθενούς, μια μεγάλη κατηγορία ζητημάτων προέκυψε αιφνιδίως με
την εκρηκτική ανάπτυξη των βιοϊατρικών τεχνολογιών. Το κυριότερο ίσως από αυτά
αφορά τη δυνατότητα των νέων τεχνολογιών για τεχνητή παράταση της ζωής των
βαρέως πασχόντων ασθενών και πρόθεση της μελέτης είναι επίσης να επισημάνει
κάποια ασφαλή κριτήρια που σχετίζονται με το ζήτημα των αποφάσεων που αφορούν
στο τέλος της ζωής των βαρέως πασχόντων.
Τέλος, μένοντας συνεπής στον βιοηθικό της προσανατολισμό η κύρια
μέριμνα της παρούσας εισήγησης πρέπει να είναι ώστε αφενός με βάση τα κατάλληλα
επιχειρήματα της να αποθαρρύνει την συνέχιση άσκησης των επιστημονικών
πρακτικών οι οποίες ματαιώνουν το κοινό ανθρώπινο αίτημα για αξιοπρέπεια του
βίου και αφετέρου να προτρέπει την υιοθέτηση δεοντολογικών και νομικών
δεσμεύσεων που έχουν επίκεντρό τους τη θεσμική εξασφάλιση του αιτήματος αυτού.
Ατυχώς, η αξίωση για την εξασφάλιση της προσωπικής αξιοπρέπειας συχνά ασκείται
σε συνθήκες που την υπονομεύουν. Η υπονόμευση αυτή πρέπει να σημειώσουμε ότι,
ομολογουμένως, δεν κινητοποιείται από κακόβουλα ή ιδιοτελή κίνητρα, αλλά κυρίως
από την πρόθεση του στενότερου ή και του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου, της
κοινωνίας γενικότερα, των λειτουργών υγείας ή ακόμα και της εκκλησίας να
υπηρετήσουν το συμφέρον των ηλικιωμένων με τον καλύτερο τρόπο. Ατυχώς όμως, η
αξιολόγηση των όρων του βίου στηρίζεται πολύ συχνά σε ένα κακώς εννοούμενο
συμφέρον το οποίο υπονομεύει το διαρκές ανθρώπινο αξίωμα για αξιοπρέπεια. Το
αξίωμα όμως αυτό πρέπει πάντα να έχει προτεραιότητα έναντι πάσης άλλης αξίας και
για το λόγο αυτό θα αναζητήσουμε τους όρους που το κάνουν εφικτό σε δυσμενείς
κάποιες φορές συνθήκες.

*
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1.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Το ισχυρότατο θεμέλιο των ηθικών μας δεσμεύσεων και απροϋπόθετος όρος
σύμφωνα με τον οποίο μόνο μπορούμε να εννοήσουμε το ανθρώπινο ον ως πρόσωπο
είναι βεβαίως η α υ τ ο ν ο μ ί α τ η ς β ο ύ λ η σ η ς η οποία συνιστά και μια από
τις πιο χαρακτηριστικές εννοιολογικές επινοήσεις του φιλόσοφου Εμμ. Καντ. Στο
έργο «Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών» ο Καντ παρουσιάζει την περίφημη
Κατηγορική Προστακτική στις διάφορες εκδοχές της. Οι τύποι της που αφορούν τον
Καθολικό Νόμο και την Ανθρωπότητα είναι οι εξής:
Ο τύπος του Καθολικού Νόμου
Πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα μέσω του οποίου μπορείς
συνάμα να θέλεις, αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος
(ΘΜΗ / 4:421 / σελ 71)
Ο τύπος της Ανθρωπότητας
Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό
σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως
σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο (ΘΜΗ 4:429 σελ / 81)
Από τους δυο αυτούς τύπους ο Καντ συλλαμβάνει την: «ιδέα ότι η θέληση
κάθε έλλογου όντος είναι ένας καθολικός νομοθέτης» (ΘΜΗ 4:431 / σελ 85) η οποία
κατά μια έννοια αποτελεί και τον τύπο της Αυτονομίας. Στον Καντ η έννοια της Ιδέας
(Idee) αφορά μια σύλληψη του λόγου για την οποία κανένα αντικείμενο που
προέρχεται από τον κόσμο των αισθήσεων δεν είναι επαρκές. Θεμελιώνοντας έτσι
την ηθικότητα στην ιδέα της βούλησης κάθε έλλογου όντος ως νομοθέτη,
παρακάμπτει την μεγάλη σκόπελο της αυθαιρεσίας από τις αποφάσεις που μπορεί να
λαμβάνουν τα επιμέρους έλλογα όντα από μια σκοπιά θεώρησης ιδιαιτέρως
προσωπική/ατομική. Αντίθετα, η κριτική ικανότητα να αναγνωρίζουν τα επιμέρους
άτομα τα λάθη τους και να τα διορθώνουν προέρχεται από την αυτο–θεώρησή τους
ως κατηγορικά δεσμευμένα όντα από νόμους τους οποίους δημιουργεί ο λόγος. Η ιδέα
της αυτονομίας - κατ’ ουσία ανέφικτη στην απόλυτη μορφή της – είναι ίδια για κάθε
έλλογο όν, έχει αναφορά μόνο σε σχέση με τη βούληση που απευθύνει η ίδια
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κατηγορικές υποχρεώσεις.1 Η αξία της έλλογης βούλησης, τότε, αποκτά την ιδιότητα
του δημιουργού/νομοθέτη νόμων οι οποίοι έχουν καθολική ισχύ και προστάζουν με
τρόπο κατηγορηματικό. Αυτή η θεμελιώδης ικανότητα, αλλά και η δυνατότητα που
χαρακτηρίζει κάθε έλλογο όν, χαρακτηρίζει βέβαια και την ανθρώπινη ιδιότητα
(ανθρωπότητα) η οποία κατ’ επέκταση έχει επιπλέον την ικανότητα να θέτει σκοπούς
που έχουν αντικειμενική αξία. Περαιτέρω, ο χαρακτήρας της αντικειμενικότητας και
της καθολικότητας ως προϋπόθεση των αποδιδόμενων νόμων διανοίγει περαιτέρω τον
ορίζοντα για την ιδέα περί της αυτονομίας η οποία είναι δυνατόν να αφορά μόνο
πρόσωπα, δηλαδή τους φορείς της προσωπικότητας.2 Τότε, η έλλογη φύση κατ’
αναλογία, μπορεί να ειδωθεί ως σκοπός καθαυτόν, αφού αποδίδει αξιοπιστία και κατ’
επέκταση κανονιστική ισχύ στους νόμους που επιβάλλει, αλλά ταυτόχρονα
ρυθμίζοντας την έκταση και την ένταση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, επιβάλλει την
τέλεση ή αποφυγή πράξεων οι οποίες έτσι αποκτούν το χαρακτήρα καθηκόντων. Το
ευρύ πλέγμα των νομοθετικών ενεργειών μέσα από νόμους της ελευθερίας,
χαρακτηρίζει ποιοτικώς το έλλογο δρών υποκείμενο προς το οποίο το αρμόζων
συναίσθημα που πρέπει να απευθύνεται είναι ο σεβασμός.
Για τον Καντ, κάθε άλλη πηγή που απευθύνει ηθικές δεσμεύσεις με τρόπο
διαφορετικό από την αυτονομία της έλλογης βούλησης το επιχειρεί με τρόπο
αυθαίρετο επιβάλλοντας αρχές ετερονομίας στις οποίες ελλείπει το νομιμοποιητικό
στοιχείο που δίδει η έλλογη αυτονομοθεσία και η αξιοπρέπεια. Το στοιχείο αυτό
συνίσταται στην έννοια της ελευθερίας ως ιδιότητας που προϋποτίθεται θεμελιωδώς
για να μπορεί να αναλαμβάνει η βούληση των έλλογων όντων μια πρακτική άποψη
των πραγμάτων.
Το αποκλειστικό σημείο σύγκλισης των ηθικών μας

σχέσεων μας και ο

αρμόζων φορέας των ηθικών ποιοτήτων δηλώνουν ταυτόχρονα το «ον που έχει ηθική
αξία και αξίζει σεβασμό».3 Το ον αυτό παραπέμπει στην έννοια του π ρ ο σ ώ π ο υ η
οποία συνιστά την αφηρημένη σύλληψη του πράττοντος υποκειμένου το οποίο επειδή
είναι φορέας ηθικού αυτοπροσδιορισμού, έχει την αποκλειστική δυνατότητα και
ευθύνη να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αλλά και να απαιτεί την ικανοποίηση
δικαιωμάτων. Η αφηρημένη έννοια του προσώπου αποκτά συγκεκριμένη μορφή στην
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α κάθε ανθρώπινου υποκειμένου που φέρει τα παραπάνω
1

Wood, 1999, σελ 157
Ibid, σελ. 158
3Τσινόρεμα, 2015, σελ 85
2
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χαρακτηριστικά. Η ηθική υπόσταση του προσώπου και η δυνατότητά του να συνιστά
φορέα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων το καθιστούν τη θεμελιωδέστερη κατηγορία
τόσο του ηθικού, όσο και του νομικού λόγου. Ένα ευρύ πλέγμα δυνατοτήτων και
ικανοτήτων δικαιολογούν την παραπάνω θέση. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν
ταυτόχρονα και την πηγή των κανονιστικών δεσμεύσεων για το πρόσωπο.
Συγκεκριμένα, το πρόσωπο έχει: «αίσθηση εαυτού, εννόηση του παρελθόντος και του
μέλλοντος, είναι φορέας αξιών και αρχών, προβαίνει σε επιλογές για τις οποίες
μπορεί να λογοδοτεί, διαμορφώνει σχέδια για την πορεία του βίου του».1
Η καντιανή προβληματική της έννοιας του προσώπου – σύμφωνα με την
οποία προσεγγίζουμε το θέμα μας – δεν επιδιώκει να εξηγήσει την ανθρώπινη
συμπεριφορά με ψυχολογικούς ή μεταφυσικούς όρους, αλλά τη συλλαμβάνει
αποκλειστικά εντός ενός πεδίου στο οποίο τα κανονιστικά περιεχόμενα της πράξης
νομιμοποιούν την ισχύ τους με κριτήριο την έλλογη αναστοχαστική σκοπιά του
πράττοντος υποκειμένου. Με τρόπο αδιαχώριστο, το πρόσωπο συνδέεται πάντα με τις
ποικίλες επιλογές του και τα διλήμματα που τις συνοδεύουν. Αναζητώντας λύσεις
αναφορικά με τον προσανατολισμό του στον κόσμο καταφεύγει στις υποδείξεις του
λόγου του ο οποίος αφενός συστήνει αρχές δράσης που έχουν υποθετικό χαρακτήρα
(«αν θέλεις Χ, τότε πράξε Ψ») και εργαλειακή μορφή, αφετέρου συγκροτεί αρχές που
οδηγούν τις πράξεις μας στα ζητήματα της ηθικής σφαίρας. Εφόσον όμως, το έλλογο
ον συλλογίζεται υπό την ιδιότητά του ως πρόσωπο, υποχρεώνεται τότε να αναλάβει
την ευθύνη της πράξης του αναζητώντας δεσμεύσεις οι οποίες θα καταστήσουν τους
όρους της συγκεκριμένης πράξης δυνατούς. Με άλλα λόγια, αναζητά επαρκείς λόγους
που να στηρίζουν τις επιλογές του και οι οποίοι δεν έχουν πλέον υποθετική, αλλά
κατηγορική ισχύ. Πρέπει, δηλαδή, να επιβάλλονται ως νόμοι. Η πηγή μιας τέτοιας
επιβολής δεν μπορεί να είναι παρά μόνο εσωτερική και αυτοεπιβαλλόμενη. Ο νόμος
αυτός δεν μπορεί να είναι εξωγενής προς τη βούληση.2
Το πρόσωπο εντάσσεται με την ελευθερία της βούλησης στο πεδίο όπου οι
πράξεις του χαρακτηρίζονται από την ικανότητα του ιδίου να αυτενεργεί κατά τη
λήψη των αποφάσεων. Με τρόπο διαφορετικό θα λέγαμε ότι: η ελευθερία του
ανθρώπου να αλλάζει την πορεία μια σειράς αιτιακών αλυσίδων, δημιουργώντας
άλλες – με τρόπο ο οποίος τεκμηριώνεται έλλογα – τον καθιστά αυτουργό των
πράξεων ελευθερίας που έχουν το χαρακτήρα της αξιότητας και γι ' αυτό έχουν ισχύ
1
2

Ibid, σελ 87
Ibid, σελ 99
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κανονιστική. Κατά συνέπεια, η ηθική ελευθερία έχει νομολογικό χαρακτήρα και
επειδή το πεδίο άσκησής της δεν αφορά μόνο την αρνητική της εκδοχή, δηλαδή
εννοούμενη

ως

ελευθερία/αποδέσμευση

από

εξωτερικούς

ή

εσωτερικούς

καταναγκασμούς, αλλά κυρίως την θετική μορφή εννοούμενη ως κανονιστική
αυτονομοθεσία και ικανότητα επιλογής πρακτικών αρχών με βάση νόμους που
επιλέγει το ίδιο το πρόσωπο, τότε και μόνο τότε, χαρακτηρίζει και τη βούληση που
κινητοποιεί την πράξη βάσει έλλογων αρχών ως αυτόνομη. Στην κυριολεξία, η
ανθρώπινη ιδιότητα συμπυκνώνεται σε τούτη ακριβώς τη θετική ικανότητα της
βούλησης αφενός να θέτει σκοπούς με τρόπο ελεύθερο και αυτόνομο και οι οποίοι
επιλέγονται με βάσει έλλογες αρχές και αφετέρου οι θεσπισμένες αυτές αρχές πρέπει
να «ισχύουν από τη σκοπιά όλων».1
Στην καντιανή αυτονομία προβλέπεται, ως θεμελιώδης όρος άσκησης της π ρ
ο σ ω π ι κ ή ς α υ τ ο ν ο μ ί α ς και ελευθερίας, η συνθήκη εκείνη που καθιστά
ταυτόχρονα δυνατή και την ελευθερία των υπολοίπων. Για το λόγο αυτό, οι αρχές που
επιλέγει ο άνθρωπος για τον προσανατολισμό του στο πράττειν πρέπει να είναι
τέτοιες ώστε να μπορούν και οι άλλοι να εκφράσουν την σ υ ν α ί ν ε σ ή τους ή
ενδεχομένως να την αποσύρουν. Η έννοια της αυτονομίας είναι θεμελιωδώς παρούσα,
χαράσσοντας ταυτόχρονα το αναγκαίο ηθικό κατηγορικό πλαίσιο το οποίο
νομιμοποιεί κανονιστικά πολλές συναφείς έννοιες του νομικού μας πολιτισμού. Πολύ
περισσότερο από το να είναι ένα απλό ατομικό δικαίωμα – όπως λανθασμένα
υποστηρίζεται – η αυτονομία του προσώπου βρίσκεται στα θεμέλια όλων των
καθηκόντων, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα το
δικαιολογητικό πλαίσιο για τις εννοιολογήσεις της ηθικής ευθύνης, όπως είναι εκείνη
που αφορά τη δύναμη άσκησης ελέγχου, την έννοια της λογοδοσίας και του
καταλογισμού.2
Το εκτεταμένο δίκτυο των ηθικών εννοιολογήσεων με τους αντίστοιχους
συσχετισμούς τους προσδιορίζουν ταυτόχρονα το κατάλληλο πεδίο εντός του οποίου
τα όντα που ικανοποιούν τις συνθήκες αυτές χαρακτηρίζονται ως φορείς ηθικής
υπόστασης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πάντα ομοφωνία για την
αναγνώριση της πλήρους ηθικής υπόστασης στα διάφορα όντα, εντούτοις η θέση μας
είναι: αναγκαία προϋπόθεση για τον καθορισμό των κριτηρίων της ηθικής υπόστασης
είναι η ισχύς των όρων της προσωπικής αυτοκατανόησης που εκφράζουν οι έννοιες
1
2

Ibid, σελ 100
Ibid, σελ 101
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της ελευθερίας του πράττειν, της έλλογης βούλησης και της ικανότητας για πράξεις
που στηρίζοντα σε αρχές για τις οποίες να μπορούν να εκφράζουν την συναίνεσή τους
οι άλλοι, να είναι δηλαδή «έγκυρες από τη σκοπιά όλων».1 Το υποκείμενο εκείνο στο
οποίο συμπυκνώνονται με τρόπο ιδανικό οι παραπάνω εννοιολογήσεις αναφορικά με
την ανθρώπινη πράξη είναι βέβαια το πρόσωπο για το οποίο ο Καντ κάνει τις
παρακάτω επισημάνσεις που έχουν μέγιστη αξία:
πρόσωπο είναι εκείνο το υποκείμενο, του οποίου οι πράξεις είναι
επιδεκτικές καταλογισμού και παρακάτω: ένα πρόσωπο δεν υπάγεται σε
άλλους νόμους παρά μόνο σε εκείνους που θέτει το ίδιο στον εαυτό του
(είτε μόνο του είτε τουλάχιστον συγχρόνως από κοινού με άλλα) ΜτΗ 6:
223 / σελ 41
Ιδιαίτερα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας, επισημαίνουμε για
άλλη μια φορά τον κεφαλαιώδη ρόλο που έχει η ικανότητα καταλογισμού στη
συγκρότηση της έννοιας του προσώπου. Το πρόσωπο, μάλιστα, στον Καντ
αντιδιαστέλλεται προς την έννοια του πράγματος και επειδή στερείται την ελευθερία
ονομάζεται «σωματικό πράγμα» (res corporalis) ή απλά «πράγμα» και είναι
διαθέσιμο πάντα ως μέσον για την επιτέλεση ποικίλων σκοπών. Το πρόσωπο,
αντίθετα, έχει ηθική ευθύνη για τις πράξεις του και αποτελώντας «σκοπό καθ' αυτόν»
δεν είναι επιτρεπτό να τυγχάνει ποτέ τέτοιας μεταχείρισης.2 Στη συνάφεια αυτή, οι
όροι «ανθρωπότητα», «προσωπικότητα» και «λόγος» συνδέονται με τα πρόσωπα
αποδίδοντάς τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν όρους όχι με
εμπειρικό ή γενικώς αφηρημένο περιεχόμενα, αλλά φορτίζονται με εξαιρετικά
αυξημένο κανονιστικό σθένος. Κομβικό σημείο σύγκλισής των εννοιών αυτών
συνιστά η θεμελιώδης ηθική ιδέα για την ανθρωπότητα στο πρόσωπο κάποιου που
δηλώνει την ταυτότητα με την έλλογη φύση και τη συνακόλουθη ικανότητα/
δυνατότητα του προσώπου για ηθική αυτουργία. Περαιτέρω, το κανονιστικό
επιχείρημα του Καντ για την έννοια της αξιοπρέπειας έχει ως βασική του αφετηρία
της συνθήκη του υποκειμένου που πράττει με έλλογο τρόπο βάσει αρχών και έχοντας
ευθύνη για τις πράξεις του έχει α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α. Η αναγνώριση της έλλογης
ικανότητας για αυτονομία (ηθική αυτονομοθεσία) ως όρος για την απόδοση της
1
2

Ibid, σελ 102
Ibid, σελ103
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αξιοπρέπειας έχει βέβαια αρκετές συνέπειες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο
σχετιζόμαστε με τα άλλα όντα. Η κυριότερη όμως συνίσταται στο ότι η αξιοπρέπεια
αποτελεί αξία άνευ όρων (απόλυτη), αποτελεί ηθικό γνώρισμα αποκλειστικά του
ανθρώπινου όντος, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται εγγενής και επειδή δε
θεμελιώνεται σε κανένα εξωτερικό θεμέλιο ονομάζεται αυτοτελής: «κάθε ανθρώπινο
ον είναι άξιο σεβασμού λόγω του ίδιου του ηθικού του στάτους. Το δε ηθικό στάτους
των ανθρώπων είναι ενιαίο και αδιαίρετο».1
Συνιστώντας η αξιοπρέπεια την άλλη όψη της (ηθικής) αυτονομίας, αποτελεί
ταυτόχρονα ένα ηθικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν επιδέχεται σταθμίσεων.
Εισάγεται έτσι στην συγκεκριμένη προβληματική η έ ν ν ο ι α τ ο υ σ ε β α σ μ ο ύ
και των συνεπειών της διαμέσου της άρρηκτης σύνδεσής της με τις αντίστοιχες
έννοιες του προσώπου, της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας. Για να γίνει κατανοητός
ο τρόπος ο οποίος μας δεσμεύει κανονιστικά ώστε να απευθύνουμε τον αρμόζοντα
σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο και προσωπικότητα, πρέπει αρχικά να
ομολογήσουμε ότι κανονιστικές συνέπειες δεν είναι δυνατόν να παραχθούν από την
εσωτερική και εμπειρική παράσταση της προσωπικής ταυτότητας η οποία
καταγράφεται ως μια εσωτερική, χρονική και συνεχής αποτύπωση του εγώ. Μια
τέτοια μετάβαση από το εμπειρικό «είναι» στο κανονιστικό «δέον» θα ήταν
αυθαίρετη και δεν θα ήταν κανονιστικά συνεπής.2 Η δεσμευτική διάσταση έχει
αφετηρία τον σεβασμό της προσωπικότητας, επειδή η τελευταία είναι η «εσωτερική
σκοπιά» του πράττοντος υποκειμένου το οποίο από την οπτική του πρώτου προσώπου
αφενός πράττει, αφετέρου έχει την ικανότητα οποιαδήποτε στιγμή να αποδώσει
λόγους για τις πράξεις του επί τη βάσει αρχών στις οποίες μπορούν και οι άλλοι να
συμφωνήσουν. Ουσιώδες, άρα, χαρακτηριστικό του σεβασμού της ανθρώπινης
προσωπικότητας είναι ότι η τελευταία είναι ικανή να αναλαμβάνει μια πρακτικήκανονιστική σκοπιά για τα πράγματα στη βάση της επίγνωσης ότι «εγώ και μόνον
εγώ είμαι φορέας των πράξεών μου».3
Ο σεβασμός αυτός πρέπει να βρίσκεται πάντα στον πυρήνα των ηθικών μας
καθηκόντων προσανατολίζοντας καταλλήλως και τις συναφείς ηθικές μας κρίσεις. Η
πρωτοκαθεδρία του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας κατά την ανάληψη
των ηθικών δεσμεύσεών μας έχει αποτέλεσμα μια σειρά από βαρύνουσας σημασίας
1

Ibid, σελ 105
Ibid, σελ 106
3
Ibid, σελ 107
2
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κανονιστικές συνέπειες οι οποίες ανατροφοδοτούν την έννοια του εισάγοντας
καινούργιες εννοιολογικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, η έννοια του σεβασμού
προϋποθέτει και προϋποτίθεται από την αποδοχή της αυτονομίας του κάθε ανθρώπου,
ενώ παράλληλα βρίσκεται σε αμοιβαία αντιστοίχιση με την αποδοχή της ισότητας
κάθε ενός ανθρώπου και την αναγνώριση ότι εκείνος διαθέτει ως ηθικό ον
αδιαπραγμάτευτη «εγγενή» αξία. Η αξία δε αυτή υποχρεώνει όλους τους υπόλοιπους
με αυστηρό τρόπο, ώστε να μην καταφεύγουν ποτέ σε πράξεις που αμαυρώνουν τη
μοναδικότητα ή διακριτότητα ενός προσώπου και κυρίως το μετατρέπουν σε απλό
εργαλείο για την εξυπηρέτηση κάθε λογής αλλότριων σκοπών. Κοντολογίς, η
αντιμετώπιση καθενός προσώπου από τους άλλους ως αυτοσκοπό συνιστά
αδιαπραγμάτευτο ηθικό τους καθήκον. Τέλος, εύλογη συνέπεια της αναγνώρισης της
αρχής του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας συνιστά η ηθική δέσμευση του
πράττοντος υποκειμένου για τον αυστηρό αποκλεισμό πράξεων ή ενεργειών οι οποίες
εμπεριέχουν κάποια μορφή εξαπάτησης ή εξαναγκασμού άλλων ανθρώπινων όντων.
Ιδιαίτερη επαγρύπνηση απαιτείται τόσο σε ατομικό επίπεδο (για παράδειγμα, το
άτομα εννοούμενο είτε στην προσωπική ή στην κοινωνική ή στην επιστημονική κλπ
πρόσληψή του), όσο και σε θεσμικό/δικαιϊκό επίπεδο ώστε να αποθαρρύνεται με κάθε
τρόπο η κακόβουλη υιοθέτηση υποκειμενικών αρχών πράξης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν
συνεπάγονται την μεταχείριση ανθρώπινων υποκειμένων ως μέσα για την
εξυπηρέτηση ιδιοτελών και ηθικά επιλήψιμων σκοπών. Στις σχέσεις κάθε είδους που
υφίστανται μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει αυστηρή απαίτηση ώστε αυτές να
διαδραματίζονται με τέτοιο τρόπο που ο καθένας να μπορεί να εκφράσει την
συναίνεση ή τη διαφωνία του. Η απόκρυψη στοιχείων ουσιωδώς σημαντικών με
σκοπό τον δόλο, την παραπλάνηση, την εξαπάτηση για την απόσπαση συναινέσεων
στο πλαίσιο μιας εμπρόθετης εξαπάτησης είναι ηθικά επιλήψιμη και πρέπει να είναι
και νομικά κολάσιμη.

Στα “όρια” της προσωπικότητας
Σε προηγούμενη παράγραφο είδαμε πώς ο σεβασμός που οφείλουμε προς κάθε
ανθρώπινο ον, δηλαδή σε κάθε πρόσωπο, δεν συσχετίζεται με τα εμπειρικά
γνωρίσματα της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά θεμελιωδώς με την υπόστασή της ως
ηθικού όντος. Η παραδοχή αυτή συμπορεύεται με μια σειρά από σημαντικές
συνέπειες στο χώρο των ηθικών μας κρίσεων. Προκαλείται, για παράδειγμα, ένα
είδος υπαρξιακής αμηχανίας όποτε αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας η
τραγικότητα της ανθρώπινης κατάστασης. Πολύ συχνά, το μερίδιο από μια τέτοια
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σκληρή μοίρα λαχαίνει στους πρεσβύτερους. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις εκείνες
όπου οι βαρύτατες γνωσιακές απώλειες οι οποίες συνοδεύουν τις χρόνιες
νευροεκφυλιστικές νόσους ανοϊκού τύπου, επιφέρουν ακολούθως αφενός τη
δραματική διάρρηξη της προσωπικής ταυτότητας του πάσχοντος υποκειμένου και
αφετέρου την σύνδεση της κατάστασης με ένα ιδιότυπο υπαρκτικό καθεστώς στο
οποίο η ακεραιότητα της ηθικής του υπόστασης κρίνεται εννοιολογικώς
αμφισβητήσιμη. Έτσι, αν πρέπει να φανούμε συνεπείς στις εννοιολογήσεις που
αποπειραθήκαμε να συγκροτήσουμε μέχρι εδώ, είναι αναγκαίο να δώσουμε μια
απάντηση στο ζήτημα που προκύπτει. Με άλλα λόγια, κατά ποιά ακριβώς έννοια
νομιμοποιούμαστε να συνδέσουμε την ηθική υπόσταση εκείνης της ανθρώπινης
ύπαρξης η οποία κάποτε είχε πλήρεις τις διανοητικές της δυνάμεις, συγκρινόμενη με
την υπόσταση της ίδιας ανθρώπινης ύπαρξης η οποία στον ενεστώτα χρόνο έχει
απολέσει κάθε δυνατότητα για μια συνειδητή και θεμελιώδη αξίωση συμμετοχής της
στη ζωή ως πρόσωπο;

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΘΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ (FULL
MORAL STANDING)1: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ2
Η αναγνώριση της ηθικής υπόστασης επιφέρει ορισμένες συνέπειες στις σχέσεις μας
με αυτό το όν. Κατ’ αρχήν, αποδίδεται στο ον καθαυτό ηθική σημασία και μάλιστα
προς χάριν αυτού του ιδίου. (Πολλοί στη σύγχρονη συζήτηση αποδίδουν ηθική
σημασία ακόμα και στα συμφέροντα του όντος αυτού, άποψη η οποία δεν μας
βρίσκει σύμφωνους). Έτσι, οποιαδήποτε πράξη που στρέφεται αδικαιολόγητα ενάντια
στα συμφέροντά του είναι όχι μόνο εσφαλμένη, αλλά α δ ι κ ε ί το ό ν αυτό. Η
αποφυγή αυτής της πράξης είναι κάτι το οποίο χρωστούν οι άλλοι στο όν αυτό.3 Η
1

Στη βιβλιογραφία συνήθως απαντώνται οι όροι: ''moral status’’, “moral standing’’ , “moral
considerability’’
2
Πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλοί φιλόσοφοι θεωρούν το ηθικό status ως δεκτικό διαβαθμίσεων,
αποδίδοντας τον μέγιστο βαθμό στο πλήρες ηθικό status (full moral status)
3
Ιστορικά, το ηθικό status δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν σε ανθρώπους που ανήκαν στην
κατηγορία των ΄΄άλλων΄΄ (όπως για παράδειγμα οι φυλετικές μειονότητες, οι ξένοι, οι γυναίκες κά).
Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι όλοι οι γνωσιακά υγιείς ενήλικοι άνθρωποι έχουν πλήρες ηθικό
status και μάλιστα στην ανώτερη βαθμίδα (για όσους πιστεύουν στην διαβάθμιση του status).
Επιπλέον, ομοφωνία υπάρχει για την αναγνώριση του πλήρους ηθικού status σε όλα τα νοητικώς υγιή
βρέφη/νεογνά, καθώς και στους ανθρώπους με εκτεταμένες νοητικές ή συναισθηματικές ανεπάρκειες.
Αντιθέτως, δεν υπάρχει τέτοια ομοφωνία σε σχέση με το ηθικό status των ανθρώπινων εμβρύων, των
ανθρώπων με μόνιμη απώλεια συνείδησης, όπως και των ζώων με εκλεπτυσμένες νοητικές ικανότητες
(όπως είναι τα μεγάλα ανθρωποειδή). Η ευρύτερη σύγχρονη συζήτηση για το ηθικό status, πρέπει να
πούμε, ότι δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στον άνθρωπο, αλλά επεκτείνεται τόσο στα ζώα, όσο και
σε κάθε ζώντα οργανισμό (πχ δέντρα), σε οικοσυστήματα, αλλά και σε μη ζωντανές οντότητες, όπως
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αναγνώριση πλήρους ηθικού status σε ένα όν (στο οποίο συχνά αποδίδεται ο όρος
«ηθικό πρόσωπο») συνοδεύεται από τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ένα Αυστηρό Τεκμήριο Ενάντια σε Κάθε Παρέμβαση (against
interference): εκφράζεται με την ηθική απαγόρευση κάθε παρέμβασης/επέμβασης
προς ένα ον με πλήρες ηθικό status, ακόμα και προς χάριν ενόν άλλου πλάσματος με
αξία ή ακόμα και προς χάριν οποιασδήποτε άλλης αξίας (πχ η τέχνη, η δικαιοσύνη ή η
παγκόσμια ειρήνη). Για παράδειγμα, είναι ηθικά απαράδεκτος ο θάνατος ενός όντος
με πλήρες ηθικό status για να σωθούν ένα ή περισσότερα άλλα τέτοια όντα. Η
περίπτωση της μη παρέμβασης δεν είναι μόνο μια εσφαλμένη πράξη, αλλά κυρίως
αδικεί το ηθικό όν1.
Όταν δυο όντα έχουν πλήρες ηθικό status, τότε η αρχή τη μη παρέμβασης είναι
και για τα δυο το ίδιο ισχυρή. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος και ένα νέο άτομο
έχουν ισοδύναμα ισχυρούς λόγους ώστε να μην αφαιρεθεί η ζωή τους, παρά το
γεγονός ότι η απώλεια για τον νεότερο θα είναι μεγαλύτερη.
β) Ισχυρός Λόγος για Βοήθεια: Αναγνωρίζεται ένας ισχυρός λόγος για βοήθεια
προς όντα με πλήρες ηθικό status ο οποίος μάλιστα: είναι ισχυρότερος όταν
απευθύνεται προς αυτά τα όντα, παρά προς εκείνα που έχουν μη πλήρες ή καθόλου
ηθικό status. Με τρόπο διαφορετικό, θα λέγαμε ότι συνιστά βαθιά ηθική αστοχία να
αφεθεί αβοήθητο ένα όν με πλήρες ηθικό status, παρά ένα άλλο που δεν διαθέτει
ηθικό status.
γ) Ισχυρός Λόγος για Δίκαιη Αντιμετώπιση:

Τα συγκρίσιμα συμφέροντα

μεταξύ των όντων με πλήρες ηθικό status βαραίνουν ισότιμα στις ηθικές αποφάσεις.
Έτσι για παράδειγμα, υπάρχουν αντίστοιχα ισχυροί λόγοι για ίση κατανομή των κάθε
είδους αγαθών ανάμεσα στα όντα αυτά. (Ο λόγος αυτός δεν έχει αναγκαστική
εφαρμογή για όντα που δεν έχουν πλήρες ηθικό status. Για παράδειγμα, ένας αγρότης
δεν πρέπει να ανησυχεί για τη δίκαιη κατανομή της τροφής ανάμεσα στα οικόσιτα
ζώα.2
Το σημαντικό και δυσεπίλυτο ζήτημα που θέσαμε παραπάνω αφορά, από μια
άποψη, στην διερεύνηση της δυνατότητας για αναγνώριση πλήρους ηθικού status σε
ανθρώπινα όντα με υποτυπώδεις νοητικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα σε
τα βουνά ή το φυσικό περιβάλλον.
1 Παρά την ισχύ της, η υπόθεση της μη παρέμβασης είναι δυνατόν να παρακαμφθεί – σύμφωνα με
κάποιους συγγραφείς – όταν για παράδειγμα, βρίσκεται σε κίνδυνο μεγάλος αριθμός άλλων
προσώπων.
2
Jaworska, Tannenbaum, 2013
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ασθενείς σε προχωρημένα στάδια της νόσου Alzheimer. Κάτι τέτοιο, όμως, θα ήταν
δυνατόν μόνο αν μειώναμε ή περιορίζαμε την ισχύ των αναγκαίων και απαραίτητων
προϋποθέσεων/standards που δεχθήκαμε ότι απαιτούνται για την ένταξη στο
καθεστώς του πλήρους ηθικού status (έλλογη ικανότητα, αυτονομία, ικανότητα
λογοδοσίας κλπ). Η αναγνώριση του status θα ήταν δυνατή, σε μια τέτοια περίπτωση,
σε ανθρώπινα όντα με εκτεταμένες πνευματικές ανεπάρκειες. Οι λόγοι που έχουν
προταθεί ότι το θεμελιώνουν ή συνεργούν για την αναγνώρισή του αφορούν είτε στην
ικανότητα της αισθητηριακής εμπειρίας (ευχαρίστηση, πόνος κλπ), είτε στην
ικανότητα απόκτησης διαφόρων ειδών συμφερόντων ή ακόμα, είτε ακόμα στην
ικανότητα βίωσης βασικών συναισθημάτων και/ή την αντιληπτική ικανότητα. Το
κύριο πρόβλημα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η εκτεταμένη περιεκτικότητά της.
Πολλά είδη του ζωικού βασιλείου καλύπτουν τα προαναφερόμενα στάνταρντς. Κατά
συνέπεια, πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι όχι μόνο στα ζώα, αλλά επιπλέον στα
βρέφη, όπως και στους διανοητικά βαρέως πάσχοντες οφείλουμε να αναγνωρίσουμε
ένα ισότιμο ηθικό status.
Η τεκμηρίωση των παραπάνω θέσεων στερείται εννοιολογικής επάρκειας και
γι’ αυτό προσκρούει σε κάποιες αντιφάσεις η έκθεση των οποίων είναι πέρα από τους
σκοπούς της εργασίας μας. Η δικής μας θέση συνίσταται στο ότι μια τέτοια σύνδεση
μπορεί να επιχειρηθεί με εννοιολογική επάρκεια μόνο με την προσφυγή στη έννοια
του σεβασμού. Το σώμα του ανιάτως και διανοητικά πάσχοντος «αποκτά αξία μέσω
της σύνδεσής της με την ανθρώπινη αξία».1 Ο σεβασμός, συναφώς, απευθύνεται προς
την ανθρώπινη μορφή με την οποία μοιραζόμαστε έναν κοινό κανονιστικό τόπο: την
ανθρώπινη ιδιότητα. Αν πρέπει όμως να μιλήσουμε κυριολεκτικά, τότε δε
νομιμοποιούμαστε να αναγνωρίσουμε πλήρη ηθική υπόσταση στις περιπτώσεις των
βαρύτατων νοητικών ανεπαρκειών, αφού ήδη δεχθήκαμε ότι η πλήρης ηθική
υπόσταση (full moral status) τεκμηριώνεται όταν οι έλλογες ικανότητες είναι πλήρεις.
Δευτερευόντως δε, μια τέτοια ασυνεπής νομιμοποίηση θα προσέκρουε σε πολλές
ηθικές και νομικές αντιφάσεις που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την συσχέτιση
δικαιωμάτων/υποχρεώσεων καθώς και στην αναγνώριση δικαιοπρακτικής ικανότητας
στον νοητικά βαρέως πάσχοντα. Η προοπτική που προτείνουμε αντιστοιχεί σε (είναι
ισοδύναμη με) μια ν ο μ ο λ ο γ ι κ ή α π ο ν ο μ ή ή αναγνώριση ηθικής υπόστασης
στον βαρέως πάσχοντα ασθενή ως εάν εκείνος να είχε πλήρες ηθικό status και την

1

Τσινόρεμα, 2015, σελ 108

195

αναγνώριση ότι: το σώμα του είναι «τόπος» κανονιστικού προσδιορισμού επειδή
συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη αξία. Η δε οφειλόμενη στάση είναι εκείνη του
σεβασμού. Μέσα από το πρίσμα της συγκεκριμένης οπτικής θα ήταν, επιπλέον,
δυνατόν να αναγνωρισθεί ως συμβατή μια (νομολογική) απονομή δικαιωμάτων στο
πρόσωπο του νοητικά ασθενούς επί τη βάσει της θεμελίωσης τους στη διαρκή και
αδιαπραγμάτευτη αναγνώριση της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας.
Λόγω της δραματικής αλλοίωσης των παραμέτρων της προσωπικότητας η
οποία επισυμβαίνει κάποιων νευροεκφυλιστικών παθήσεων που οδηγούν στην άνοια,
δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι προκαλεί εξαιρετική αναστάτωση έστω και η
υποψία μιας μελλοντικής εμφάνισής της σε άτομα και οικογένειες. Ανάμεσα στις
παθήσεις αυτές η πιο συχνή είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Το στοιχείο της αποστέρησης
των θεμελιωδέστερων ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπως είναι ο Λόγος,
εννοούμενος είτε ως γνωστική ικανότητα είτε ως ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας
που επέρχεται με την έλευση της νόσου, αποδίδει εντέλει

χαρακτηριστικά

τραγικότητας στην ανθρώπινη φύση, όταν εκείνη πλήττεται από την προχωρημένη
άνοια. Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε ότι το στοιχείο της τραγικότητας επιτείνεται από
την σαφή επίγνωση των οδυνηρών επιπτώσεων της νόσου στο μέλλον. Κυρίως,
επειδή η επίγνωση αυτή ερμηνεύεται ως προσωπική αδυναμία του πάσχοντος να
ασκήσει έλεγχο στους διάφορους τομείς του μελλοντικού βίου του. Εν τέλει ο βίος
αυτός, σε κάποιες περιπτώσεις, προσλαμβάνεται με όρους οδυνηρής επιβάρυνσης
προς το οικείο περιβάλλον, απαξιώνεται συνολικά και αποτιμάται ως υποδεέστερος
και από αυτόν τον ίδιο τον σωματικό θάνατο. Μέσα σε ένα τέτοιο επιβαρυμένο
ψυχολογικό και παθολογικό πλαίσιο υπάρχουν πάσχοντες οι οποίοι ήδη από
προηγούμενο στάδιο, όταν διατηρούσαν ακόμα ακμαίες τις νοητικές δυνάμεις,
εκφράζουν την επιθυμία να διατηρήσουν ακέραια την προσωπική τους αξιοπρέπεια
και αυτονομία στη φάση των αδιέξοδων και οξύτατων διλημμάτων που συχνά
προκύπτουν στο τέλος του βίου του ανοϊκού ασθενούς.
Στο κεφάλαιο «Ο Προκαταβολικός Σχεδιασμός της Φροντίδας» θα
εξετάσουμε την ηθικά και νομικά έγκυρη δυνατότητα του προσώπου να διατηρήσει
την αυτονομία του κατά τη διάρκεια των δύσκολων αποφάσεων που συνοδεύουν το
τέλος της ζωής σε ασθενείς που έχουν χάσει την νοητική ικανότητα για τη λήψη
αυτών των προσωπικών αποφάσεων.

2.
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Ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Οργανώνοντας τη ζωή έναντι των δυσμενών μελλοντικών ενδεχόμενων
στην υγεία
Οι ραγδαίες βιοϊατρικές εξελίξεις φαίνεται ότι θα καταστήσουν εφικτή σε ένα ορατό
μέλλον τη δυνατότητα να ανιχνεύεται ήδη από ένα πολύ πρώιμο στάδιο το
μεγαλύτερο μέρος από τις γνωστές παθήσεις. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η πρώιμη διάγνωση αυτών των παθήσεων που επιφέρουν και τη μεγαλύτερη
αναστάτωση στη ζωή των ασθενών. Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται για τη γενετική
ανίχνευση της νόσου Αλτσχάιμερ, πολύ πριν εκείνη κάνει φανερά τα αποτελέσματα
των εκφυλιστικών αλλοιώσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στην
ανθρώπινη νόηση. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ενδεχόμενη αυτή δυνατότητα για
πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση, όσο αφορά το ευαίσθητο αυτό ζήτημα
της υγείας, δεν γίνεται πάντοτε ευπρόσδεκτη από τους ανθρώπους. Η μετέωρη
υπαρκτική σχέση του ανοϊκού με τον κόσμο και ο ασύλληπτα ανοικτός χαρακτήρας
που έχει το μέλλον ενός προσώπου, όταν δεν είναι εκείνο που αποφασίζει για τον ίδιο
τον εαυτό του, συσκοτίζει κάθε βεβαιότητα για την κατάσταση του προσώπου αυτού
στο μελλοντικό γίγνεσθαι. Τα συναισθήματα προσωπικής ανασφάλειας και
αβεβαιότητας δικαιολογούν εν μέρει και τις μεγάλες αποκλίσεις που έχουν οι απόψεις
των ανθρώπων στο ζήτημα αυτό. Πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, φανερώνουν την
ανησυχίας τους ότι αν μεταπέσουν σε κατάσταση νοητικής ανεπάρκειας, τότε θα
δεχτούν ιατρικές παρεμβάσεις τις οποίες δεν θα επιθυμούσαν ή ότι δεν αισθάνονται
σίγουροι ότι στην περίπτωση αυτή θα έχουν την αγωγή που θα ήθελαν. Πολλοί
ηλικιωμένοι, μάλιστα, αρνούνται να πληροφορηθούν επαρκώς για τις λεπτομέρειες
της διάγνωσης, αλλά επιθυμούν τη διαχείριση της κατάστασης και τις αποφάσεις να
τις αναλάβουν στο μέλλον οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύονται.
Η απόπειρα να μελετήσουμε το παράδειγμα της συγκεκριμένης νόσου γίνεται
αφενός γιατί συνιστά μια από τις μεγάλες απειλές για την υγεία στους πληθυσμούς
της Τρίτης Ηλικίας και αφετέρου γιατί η γενικότερη παθοφυσιολογική της
ιδιορρυθμία και οι οργανικές, ψυχικές και νοητικές της εκδηλώσεις συνδράμουν στην
πρόκληση εκτεταμένων και δυσεπίλυτων ηθικών ζητημάτων σε βαθμό μεγαλύτερο
από οποιαδήποτε άλλη νόσο (αν εξαιρέσει ίσως κανείς τα ζητήματα του καρκίνου στο
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τελικό στάδιο). Το δυσμενές και επώδυνο αυτό πρωτείο παρακινεί για μια γενικότερη
αυτονόμηση στη μελέτη των βιοηθικών ζητημάτων της νόσου. Εδώ θα περιοριστούμε
στο ζήτημα του προκαταβολικού σχεδιασμού της φροντίδας και ιδιαίτερα στην
διαδικασία των αποφάσεων που σχετίζονται με το τέλος της ζωής στον ανοϊκό
ασθενή η οποία πυροδοτεί την ανάδυση πολλαπλών ερωτημάτων με ηθικό και
πρακτικό περιεχόμενο. Λόγω της δραματικής αλλοίωσης των ανθρώπινων ιδιοτήτων
που συγκροτούν την έννοια του προσώπου και της προσωπικότητας, η οποία
επισυμβαίνει με την επιδείνωση της άνοιας, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι
προκαλεί εξαιρετική αναστάτωση έστω και η υποψία μίας μελλοντικής εμφάνισης της
σε άτομα και οικογένειες. Το στοιχείο της αποστέρησης των θεμελιωδέστερων
ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπως είναι ο Λόγος, εννοούμενος είτε ως γνωστική
ικανότητα είτε ως ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας που επέρχεται με την έλευση
της νόσου, αποδίδει εντέλει χαρακτηριστικά τραγικότητας στην ανθρώπινη φύση,
όταν εκείνη πλήττεται από την προχωρημένη άνοια. Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε ότι
το στοιχείο της τραγικότητας επιτείνεται από την σαφή επίγνωση των οδυνηρών
επιπτώσεων της νόσου στο μέλλον. Κυρίως, επειδή η επίγνωση αυτή ερμηνεύεται ως
προσωπική αδυναμία του πάσχοντος να ασκήσει έλεγχο στους διάφορους τομείς του
μελλοντικού βίου του. Εν τέλει ο βίος αυτός, σε κάποιες περιπτώσεις,
προσλαμβάνεται με όρους

οδυνηρής επιβάρυνσης προς το οικείο περιβάλλον,

απαξιώνεται συνολικά και αποτιμάται ως υποδεέστερος και από αυτόν τον ίδιο τον
σωματικό θάνατο. Μέσα σε ένα τέτοιο επιβαρυμένο ψυχολογικό και παθολογικό
πλαίσιο υπάρχουν πάσχοντες οι οποίοι ήδη από προηγούμενο στάδιο, όταν
διατηρούσαν ακόμα ακμαίες τις νοητικές δυνάμεις, εκφράζουν την επιθυμία να
διατηρήσουν ακέραια την προσωπική τους αξιοπρέπεια και αυτονομία στη φάση των
αδιέξοδων και οξύτατων διλημμάτων που συχνά προκύπτουν στο τέλος του βίου του
ανοϊκού ασθενούς. Αναστοχαζόμενοι τον βίο τους σε ένα υποθετικό και μελλοντικό
χρόνο, όπου απουσιάζουν οι λειτουργίες της συνείδησης, προτιμούν την αυτοκτονία
ή κάποιον άλλο ιατρικώς υποβοηθούμενο θάνατο, ως έκφραση του ελέγχουν που

θέλουν στην ίδια τη ζωή τους. Παρά το γεγονός ότι δεν επιθυμούν όλοι οι άνθρωποι
να μάθουν την πληροφορία για την υγεία τους προκαταβολικά, εντούτοις υπάρχουν
πολλοί που στη βάση μιας τέτοιας γνώσης θα επιθυμούσαν να οργανώσουν καλύτερα
το μελλοντικό πλάνο της ζωής τους.
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Οι προηγούμενες οδηγίες αφορούν όσους είναι ακόμα ευρισκόμενοι σε ένα
καθεστώς νοητικής ευχέρειας και νηφαλιότητας, ώστε να πάρουν σημαντικές
αποφάσεις για τη μελλοντική φροντίδα και τις πιθανές θεραπευτικές αγωγές που θα
δεχτούν και εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του προκαταβολικού
σχεδιασμού της φροντίδας. Σκοπό έχουν να παράσχουν στο πρόσωπο την δυνατότητα
επιλογών για αποφάσεις που θα ληφθούν στο μέλλον, όταν το πρόσωπο αυτό ως
ασθενής δεν θα μπορεί πλέον να εκθέσει τη γνώμη του, να αποφασίζει και να
εκφράσει την επιθυμία του.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάμεσα στις καταστάσεις υγείας για τις οποίες αναμένεται ότι η παρεχόμενη
συμβατική θεραπεία/παρέμβαση θα αποδώσει θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή
και σε εκείνες στις οποίες οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση δεν είναι ικανή να
αναστρέψει το βέβαιο γεγονός του (εγκεφαλικού) θανάτου (εδώ συμπεριλαμβάνονται
και οι καταστάσεις που συνοδεύονται από μη ανακουφιζόμενο αφόρητο πόνο με
προθανάτια αγωνία του προσώπου και μη αποδεκτή ποιότητα ζωής) διακρίνεται μια
«γκρίζα» περιοχή που δεν καλύπτεται από τις προβλεπόμενες ηθικές δεσμεύσεις της
ιατρικές δεοντολογίας. Η οξύτατη ηθική προβληματική έχει αφετηρία αφενός τον
αμφιλεγόμενο χαρακτήρα των ιατρικών παρεμβάσεων εντός του συγκεκριμένου
πεδίου και αφετέρου την υποκειμενικότητα με την οποία αξιολογούνται τα κριτήρια
για τη συνέχιση ή μη συνέχιση των παρεμβάσεων.1 Στις οριακές αυτές καταστάσεις
προκύπτουν ερωτήματα που σχετίζονται με τα όρια της τεχνητής παράτασης της ζωής
και το νόημα της διατήρησης του ασθενούς στη ζωή «με κάθε μέσο». Οι ιατρικές
γνωματεύσεις για το προσδόκιμο της ζωής του ασθενούς διαμεσολαβούνται πολύ
συχνά από τις αξιολογικές κρίσεις των ασθενών ή των οικείων (για παράδειγμα, περί
της αξίας της ανθρώπινης ζωής ως απόλυτο ή σχετικό μέγεθος). Ένα εκτεταμένο
φάσμα από αντιφατικές κρίσεις και αξιολογήσεις αναφορικά με τις ερμηνείες αυτές
προκαλεί ανάλογες διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο των αποφάσεων ή επιθυμιών
για το συγκεκριμένο ζήτημα.2

1

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Εισήγηση Σχετικά με την Τεχνητή Παράταση της Ζωής, σελ 293

2

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Εισήγηση Σχετικά με την Τεχνητή Παράταση της Ζωής, σελ 300
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Ενήλικα πρόσωπα τα οποία κατανοούν τις συνέπειες των επιλογών τους
μπορούν να δηλώσουν προκαταβολικά τον τρόπο της αντιμετώπισης που θα ήθελαν
να λάβουν στην περίπτωση που απολέσουν αργότερα τη νοητική ικανότητά τους.
Γενικές δηλώσεις που έχουν κάνει μπορεί να είναι βοηθητικές, όταν πρέπει αργότερα
να γίνει η εκτίμηση της κατάστασης και να ληφθούν αποφάσεις, χωρίς όμως να είναι
νομικά δεσμευτικές. Δεσμευτική δεν μπορεί να είναι επίσης η αίτηση για παροχή
συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής. Περισσότερο δεσμευτική μπορεί να είναι η
απόρριψη μιας συγκεκριμένης αγωγής, αφού βέβαια έχει προηγηθεί επαρκής
ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προηγούμενη οδηγία μπορεί να
αντικατασταθεί από μια επαρκή ενεστώσα απόφαση του ενδιαφερόμενου προσώπου
ή από αυτή του πληρεξούσιου που έχει διορισθεί για τη λήψη της συγκεκριμένης
απόφασης.1
Η προηγούμενη οδηγία είναι μια προφορική ή γραπτή δήλωση η οποία
εκφράζει τη βούληση του προσώπου για την απόρριψη μιας θεραπευτικής αγωγής σε
περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο καταστεί φυσικά ανίκανο να εκτιμήσει την
κατάσταση της υγείας του και να εκφράσει τη βούλησή του. 2 Μέσα από τις
προηγούμενες οδηγίες ο συντάκτης τους μπορεί να εκφράσει τις προσωπικές του
αξίες και επιθυμίες προκειμένου να παρεμποδίσει τις ιατρικές παρεμβάσεις που κατά
την άποψη του είναι επιβαρυντικές, ή ανεπιθύμητες, ή να ορίσει ένα τρίτο πρόσωπο
ως εκπρόσωπο του κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

1

Η ορολογία που περιγράφει την προκαταβολική λήψη των αποφάσεων για τις μελλοντικές θεραπείες

είναι: προηγούμενες αποφάσεις (advance decisions), διαθήκες ζωής (living wills) και προηγούμενες
δηλώσεις (advance statements). Οι επιλογές αυτές μπορεί να είναι καταγεγραμμένες σε έγγραφη
μορφή, να είναι μια ρητή εκφρασμένη δήλωση, ένα υπογεγραμμένο έντυπο ή ακόμα και ένα σημείωμα
που καταγράφει κάποια συζήτηση με τον ασθενή και είναι κατατεθειμένα στο φάκελό του. Οι μορφές
αυτές μεταφέρουν βέβαια μια πρώτη αίσθηση από τις επιθυμίες του ασθενή, αλλά για να αποκτήσουν
νομική υπόσταση χρειάζονται και άλλες προϋποθέσεις / British Medical Association, 2009, σελ 96
2

Οι συνηθέστερες ιατρικές πράξεις στις οποίες αναφέρονται οι προηγούμενες οδηγίες στοχεύουν στην

υποστήριξη των λειτουργιών του οργανισμού και είναι η καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, η διατήρηση
του καρδιακού παλμού με τη βοήθεια φαρμάκων, η καταπολέμηση των λοιμώξεων, η τεχνητή
χορήγηση οξυγόνου, υγρών και τροφής και η υποβολή σε αιμοκάθαρση. Επιπλέον, όταν υπάρχει
αδυναμία κατάποσης – ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ στο τελικό στάδιο – η σίτιση του
ασθενούς γίνεται με γαστροστομία και νηστιδοστομία (μέσω σωλήνα απευθείας στο στομάχι ή λεπτό
έντερο) / Μανωλάκου, Βιδάλης, σελ 10 - 11
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Ο ρόλος του αντιπροσώπου στη λήψη των αποφάσεων: Στις περιπτώσεις
όπου υπάρχει αδυναμία λήψης των αποφάσεων εκ μέρους των ασθενών, λόγω της
υφιστάμενης νόσου, υπάρχει

η δυνατότητα εναλλακτικά, η διαδικασία να

ολοκληρωθεί μέσω αντιπροσώπου (με την προϋπόθεση να μην έχει διορισθεί
πληρεξούσιος). Ο αντιπρόσωπος επιλέγεται από τον κύκλο των συγγενών με την εξής
σειρά: σύζυγος, γονέας, ενήλικο τέκνο. Στις μέρες μας, η λήψη των αποφάσεων μέσω
αντιπροσώπου (surrogate) φαίνεται ότι συγκροτείται στη βάση δύο αρχών : α) αφενός
μεν της αρχής της εικαζόμενης επιθυμίας του ασθενούς (substitude judgement) και
αφετέρου β) της αρχής των βέλτιστων συμφερόντων (best interests).
1η αρχή : Εικαζόμενη επιθυμία:
Στην περίπτωση αυτή, το καθήκον του αντιπροσώπου είναι να ανασυνθέσει
την επιθυμία που θα είχε ο ίδιος ο ασθενής κάτω από τις παρούσες συνθήκες, στην
υποθετική περίπτωση που είχε την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις. Η υποκείμενη
ηθική αρχή συνίσταται στο σεβασμό της αυτονομίας του ασθενή. Η αρχή αυτή
ενισχύεται ή συμπληρώνεται από την ιδέα ότι στην περίπτωση που ο ασθενής δεν
είναι νοητικά ικανός για τη λήψη των αποφάσεων είναι δυνατόν εντούτοις να γίνει
ανασύνθεση της αυτόνομης απόφασης που θα μπορούσε να λάβει αν είχε την
ικανότητα να το κάνει.1 Σύμφωνα με την έννοια αυτή, οι προηγούμενες οδηγίες
αποτυπώνουν τις αρχές και τις αξίες του προσώπου, ενώ παράλληλα προλαμβάνουν
τον τρόπο με τον οποίο εξαιτίας των ιατρικών πράξεων μπορεί να θιγεί η αξιοπρέπειά
του.2 Υπολογίζοντας με βάση τις εικαζόμενες επιθυμίες, είναι δυνατόν να απορριφθεί
ένα θεραπευτικό σχήμα για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις καταλληλότητας. Η
εικαζόμενη απόρριψη μπορεί ακόμη και να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο του
ασθενή.
2η αρχή : Η αρχή των βέλτιστων συμφερόντων του ασθενούς:
Η αρχή προβλέπει ότι οι γιατροί και οι πληρεξούσιοι που αποφασίζουν για την
θεραπεία κινούνται με γνώμονα την απόφαση που εξυπηρετεί καλύτερα τα
συμφέροντα του ασθενούς. Και οι δύο αρχές έχουν δεχθεί ισχυρή κριτική για την
εγκυρότητα τους.3 Μάλλον θα ήταν πιο χρήσιμο να δεχθούμε ότι η εφαρμογή της
μίας δεν αποκλείει την ταυτόχρονη ισχύ της άλλης (δεν είναι αμοιβαία
αποκλειόμενες), αλλά μπορούν να λειτουργούν με τρόπο συμπληρωματικό προς
1

Jaworska, 2009, σελ 2

2

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Εισήγηση Σχετικά με την Τεχνητή Παράταση της Ζωής, σελ 308
Berghmans, σελ. 283 – 284
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όφελος του ασθενούς. Στην συνεκτίμηση αυτή, ο κλινικός αφενός ερμηνεύει τις
προηγούμενες επιθυμίες και προτιμήσεις, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να καταλάβει
τις παρούσες εμπειρίες του ανοϊκού ασθενούς και το νόημα που αυτός αποδίδει σ’
αυτές. Επιπλέον, ως γενικός κανόνας: αν η βάση για την ερμηνεία των προηγούμενων
οδηγιών είναι ασθενέστερη, η υπόθεση των βέλτιστων ενεστώτων συμφερόντων
γίνεται ισχυρότερη.1
Η αντιπροσώπευση με βάση την πλησιέστερη συγγένεια στηρίζεται στις
κοινές ανθρώπινες συναισθηματικές διαισθήσεις, την εγγύτητα των σχέσεων και
στους δεσμούς αγάπης που υφίστανται μέσα στους κόλπους της οικογένειας. Παρόλο
όμως ότι τυγχάνουν της γενικότερης αποδοχής, εντούτοις δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι αντανακλούν τις πραγματικές πεποιθήσεις και επιθυμίες των ιδίων των ασθενών.2
Κατά τη μορφή τους, οι προηγούμενες οδηγίες συνιστούν λογικές – και
δυνάμει νομικές – κατασκευές που υπό προϋποθέσεις ισοδυναμούν με τη ρητή και
παροντική έκφραση της βούλησης του ασθενή και ταυτόχρονα την υποκαθιστούν,
όταν εκείνη ενώ είναι νομικά έγκυρη και ηθικά επιτρεπτή, καθίσταται εν τοις
πράγμασι αδύνατη.3 Ο οικειοθελής και μη αμφισβητήσιμος χαρακτήρας τους για την
απόρριψη της θεραπευτικής αγωγής και το γεγονός ότι είναι η έκφραση της επιθυμίας
ενός καλά ενημερωμένου νοητικά επαρκή ενήλικου προσώπου συνηγορούν στην
πιθανή δεσμευτικότητα της, να είναι δηλαδή νομικά έγκυρη. Η εξουσιοδότηση ή το
αίτημα μη-παρέμβασης που απευθύνει προκαταβολικά

ένα πρόσωπο, στην

ενδεχόμενη περίπτωση που θα έχει χάσει τη νοητική ικανότητα για την λήψη των
αποφάσεων, δεν πρέπει να ερμηνεύεται απλώς ως δήλωση των ατομικών
προτιμήσεων, αλλά κυρίως ως η ειδική και προσωπική έκφραση των επιλογών του
σχετικά με τον τρόπο που θα ήθελε να αντιμετωπισθεί.4 Εντούτοις, οι επιλογές αυτές
δεν δεσμεύουν τον επαγγελματία που η επιστημονική κρίση ή το σύστημα αξιών του
οποίου είναι σε σύγκρουση με τις συγκεκριμένες επιλογές. Είναι δυνατόν όμως, σε
1

Ibid, σελ. 286
2 Ibid, σελ. 26
3
Παπαδοπούλου, σελ. 15
4

Για παράδειγμα, μια ουσιαστική μορφή προηγούμενης οδηγίας εξειδικεύει τις αρχές που πρέπει να
ληφθούν υπόψη από τον αντιπρόσωπο κατά τη διαδικασία των κρίσιμων αποφάσεων,
περιλαμβάνοντας οδηγίες της μορφής: «Να μην παρατείνετε τη ζωή μου στην περίπτωση που εισέλθω
σε φυτικό στάδιο» ή «Να μην διακόψετε την υποστηρικτική αγωγή της ζωής οσοδήποτε και αν
επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας μου» / Agnieszka Jaworska, 2009, σελ 1
'Άλλα ζητήματα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να εισαχθούν στις πρότερες οδηγίες είναι η
εκφρασμένη επιθυμία του ασθενούς να καθορίζει εκείνος τον τόπο στη διαδικασία θανάτου του, τον
κύκλο των οικείων που θα ήθελε να παρευρίσκονται, τους οικείους που θα ήθελε να διαχειρίζονται τα
ζητήματα της νοσηλείας/φροντίδας του κλπ. / Nuffield Council on Bioethics, σελ 86
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κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει υποχρέωση, ώστε η θεραπευτική ομάδα να παράσχει
τεχνητή διατροφή και ενυδάτωση, εάν ξεκάθαρα αυτό είναι το αίτημα του ασθενούς.1
ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ
Αν θέλαμε να ανατρέξουμε στις ιστορικές καταβολές οι οποίες ανάδειξαν τον
πολυδύναμο ηθικο-πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα του ανθρώπινου προσώπου, θα
φτάναμε στις απαρχές της νεωτερικής εποχής. Η έννοια του προσώπου έχει πράγματι
βαρύνουσα σημασία στη νεωτερική και τη σύγχρονη ηθική φιλοσοφία. Ιδιαίτερα τις
τελευταίες δεκαετίες, στο ειδικότερο πεδίο της βιοηθικής η αυξανόμενη μέριμνα για
τη θεωρητική διερεύνηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη ραγδαία
ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας περιστρέφεται κυρίως γύρω από
την προβληματική της έννοιας του προσώπου. Ένα ειδικότερο πεδίο ενδιαφέροντος
μάλιστα αφορά στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να πλήττεται η
ανθρώπινη ιδιότητα από τις επεμβάσεις της βιοτεχνολογίας. Επιπλέον, αφορά και στις
αρμόζουσες λύσεις/προτάσεις στα ηθικά διλήμματα που δημιουργούνται από αυτές
τις παρεμβάσεις. Κατά συνέπεια, η κατάλληλη πραγμάτευση με τα ηθικά ζητήματα
που αφορούν στο τέλος της ζωής , εν προκειμένω δε με το ζήτημα της ηθικής
νομιμοποίησης των προσώπων να απευθύνουν τα αιτήματα που περιγράφονται στις
«προηγούμενες οδηγίες», πρέπει κυρίως να περιστρέφεται γύρω από το θεμελιώδες
ερώτημα που τελικά αφορά στην ίδια την ανθρώπινη ιδιότητα και συνδέεται «με το
κανονιστικό ζήτημα κατά πόσο θίγονται ή όχι ανθρώπινα πρόσωπα».2 Η ηθική αυτή
διερεύνηση είναι ανάγκη να εξετάσει κατά πόσο μπορεί να στοιχειοθετηθεί ο εύλογος
χαρακτήρας των αιτημάτων αυτών και ταυτόχρονα να τεκμηριώσει τους λόγους για
τους οποίους πρέπει να δεσμεύονται οι επαγγελματίες υγείας, όπως και το συγγενικό
περιβάλλον των προσώπων-ασθενών από τα αιτήματα των ασθενών που
αποτυπώνονται στις «προηγούμενες οδηγίες».
Η θέσπιση και ρύθμιση των προηγούμενων οδηγιών ως αίτημα του πρακτικού
λόγου:
Η σημαντική δυνατότητα που παρέχουν οι προηγούμενες οδηγίες να εκφράζουν την
αυθεντική βούληση του προσώπου δεν πρέπει να δημιουργεί τη σύγχυση ότι αφορούν
1
2

British Medical Association, 2009, σελ 96
Τσινόρεμα, 2015, σελ 86
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απλώς κάποιο είδος δήλωσης των περιστασιακών προτιμήσεων ή επιθυμιών του. Η
δυνατότητα του έλλογου υποκειμένου προς αυτονόμηση είναι από μια άποψη
συνέπεια και της ικανότητας του να θέτει σκοπούς που έχουν αντικειμενική αξία,
όπως προβλέπεται από την καντιανή σύλληψη που συμπυκνώνεται στον τύπο της
Αυτονομίας, δηλαδή στην «ιδέα ότι η θέληση κάθε έλλογου όντος είναι ένας καθολικός
νομοθέτης» (ΘΜΗ 4: 431 / σελ 85). Κατά ένα σημαντικό μέρος, το στοιχείο της
αντικειμενικότητας εισάγεται από τον καθολικό χαρακτήρα των σκοπών που θέτει το
πράττων υποκείμενο πράγμα το οποίο συνδέεται ευθέως με την αξίωση που
προβάλλει ο πρακτικός λόγος ώστε για την επιδίωξη των σκοπών αυτών να μπορούν
να εκφράζουν τη συναίνεσή τους και οι άλλοι (ή ενδεχομένως να την αποσύρουν).1
Με την προϋπόθεση ότι οι προηγούμενες οδηγίες είναι κατάλληλα θεσμικά
ρυθμισμένες, τότε η δυνατότητα του προσώπου να εκφράζει τη μελλοντική βούλησή
του μέσα από τη σύνταξη των οδηγιών αυτών μπορεί να παράσχει την κατάλληλη
προστασία από τις ενδεχόμενες καταχρήσεις της βιοτεχνολογίας εις βάρος της
σωματικής υπόστασης του προσώπου. Ως μορφές καταχρήσεων οι υπερβάσεις στη
χρήση

των

βιοτεχνολογικών

δυνατοτήτων

θεωρούνται

πάντοτε

ηθικώς

προβληματικές. Ως πηγή αυτής της (ηθικής) αστοχίας θα υποδείξουμε την
υφιστάμενη λογική ασυνέπεια κατά την αρμόζουσα ηθική τεκμηρίωση των
αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από τους ασθενείς είτε από τους επαγγελματίες
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ηθικά και λογικά ατεκμηρίωτα είναι ενδεχόμενα αιτήματα
των ασθενών που απευθύνουν αξιώσεις για συγκεκριμένες θεραπευτικές διαδικασίες
στις οποίες θα ήθελαν να υποβληθούν στο μέλλον. Αιτήματα αυτής της μορφής δεν
είναι εύλογα γιατί ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν ισχυρές προγνωστικές
και διαγνωστικές ενδείξεις για την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης πάθησης σε κάποιο
άτομο, εντούτοις, υπάρχει ταυτόχρονα μεγάλος βαθμός απροσδιοριστίας αναφορικά
με τις μελλοντικές εξελίξεις. Η επισήμανση αυτή σε συνδυασμό με την διαπίστωση
ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αδικαιολόγητη παρέμβαση στο θεραπευτικό έργο του
γιατρού υποδηλώνουν τον λογικά και ηθικά αίολο χαρακτήρα ενός τέτοιου αιτήματος
που πιθανόν μπορεί να εκφραστεί μέσα από τις προηγούμενες οδηγίες. Η παραπάνω
περίπτωση είναι είδος αρνητικού παραδείγματος για τη χρήση του λόγου που έχει
χαρακτήρα όχι δημόσιο και επικοινωνήσιμο, αλλά περισσότερο ιδιωτικό και
περιορισμένο. Δεν απευθύνεται, δηλαδή, σε όλους, ούτε είναι ερμηνεύσιμος από

1

ορθότερα θα λέγαμε: τους σκοπούς αυτούς να μπορούν να τους συμμερίζονται και οι άλλοι
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όλους. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η αξίωση για παροχή ειδικής θεραπευτικής
αγωγής δεν μπορεί να γίνει ευλόγως αποδεκτή, ούτε βέβαια μπορεί να δεσμεύσει τους
επαγγελματίες υγείας.
Μια παρόμοια μορφή ιδιωτικότητας στη χρήση των αρχών της πράξης
εντοπίζεται στην περίπτωση που κατά τρόπο αδικαιολόγητο (όταν δεν υφίστανται
δηλαδή κάποιοι λόγοι δραματικής προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που να
προέρχονται από τις ακραίες συνέπειες κάποιας νόσου) ο ασθενής απευθύνει στο
γιατρό το αίτημα της υποβοήθησης στην αυτοχειρία, δηλαδή στη διακοπή της ζωής
του. Τα κίνητρα που ωθούν σε ένα τέτοιο αίτημα δεν μπορεί να έχουν επικοινωνήσιμο
και καθολικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια αστοχούν να σχηματίσουν ένα συμπαγές
σώμα αιτημάτων τα οποία αντλώντας αρχικά τη δικαιολόγησή τους από τη δημόσια
χρήση του λόγου να έχουν έπειτα αξιώσεις να ικανοποιηθεί θεσμικά. Κατά αντίστοιχο
τρόπο, υποστηρίζουμε επιπλέον ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει κάποιες φορές ο
γιατρός εκ μέρους του ασθενή έχουν ιδιωτικό περιεχόμενο και διαμεσολαβούνται από
μια στενά ατομική κατανόηση της έννοιας της αξιοπρέπειας των ασθενών. Έτσι, η
υποβολή των ασθενών στην ηθικά ελέγξιμη πρακτική της παράτασης των ζωτικών
λειτουργιών των ασθενών - τη στιγμή που η παράταση αυτή είναι θεραπευτικά
αδιέξοδη - υποστηρίζουμε ότι κινητοποιείται από αρχές (κλινικής) πράξης που
ιδιαίτερα φανερώνουν ατελή κατανόηση των αρχών του πρακτικού συλλογισμού.1 Η
ασυνέπεια στη χρήση των πρακτικών αρχών επιτρέπει την ανάδυση αμφίσημων,
ασαφών και ευμετάβλητων κριτηρίων στη λήψη των αποφάσεων που συχνά
αυτοακυρώνονται από τη διαμεσολάβηση ετερόκλιτων και αντιφατικών παραγόντων
(βλέπε παρακάτω την εμπλοκή προσωπικών, συνειδησιακών, θρησκευτικών,
ιδεολογικών θεωρήσεων του γιατρού ή την συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση
των οικείων κλπ). Η άποψή μας εδώ είναι ότι σε ένα περιβάλλον όπου κατισχύουν
αρχές πράξης με περιορισμένη και ιδιωτική εμβέλεια ακόμα και η αρχή του
σεβασμού της ανθρώπινης αξίας αμβλύνει εν τέλει την προστατευτική επενέργειά
της, επιτρέποντας τελικά να ασκηθούν πρακτικές οι οποίες – παρά την ομολογούμενη
αγαθότητα των προθέσεων εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων – προσβάλλουν σε
κάποιο βαθμό την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Καταλήγοντας, επισημαίνουμε την ανάγκη ώστε η απαραίτητη θεσμική
συγκρότηση των προηγούμενων οδηγιών να γίνει στη βάση των προϋποθέσεων που
1

Εν προκειμένω, συνδυάζω τη σκέψη αυτή με την καντιανή ιδέα για το πρωτείο του πρακτικού έναντι
του θεωρητικού λόγου
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θέτει η πρακτική χρήση του λόγου και ειδικότερα ο δημόσιος και επικοινωνήσιμος
χαρακτήρας του λόγου που αναπτύσσεται μεταξύ έλλογων όντων που μπορούν να
βρουν μεταξύ τους κάποιες βάσεις συναίνεσης. Η δημόσια έλλογη σκέψη πρέπει να
απευθύνεται σε όλους και να μπορεί να είναι ερμηνεύσιμη από τους άλλους. Κάθε
επικοινωνία που προϋποθέτει μορφές αυθεντίας (όπως για παράδειγμα εκείνης του
γιατρού) πέρα από εκείνη του λόγου, είναι αυθαίρετη και δεν είναι ούτε δημόσια,
ούτε εντελώς επικοινωνήσιμη.1 Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι επιθυμίες του
προσώπου που εκφράζονται μέσα από τη σύνταξη των προηγούμενων οδηγιών δεν
νομιμοποιούνται να εκφέρονται αρρύθμιστες, αλλά πρέπει να περιορίζονται αυστηρά
στο εύρος της επικράτειας της πρακτικής χρήσης του λόγου και του δημόσιου
χαρακτήρα της μεταξύ των ανθρώπων επικοινωνίας αναφορικά με τα αιτήματα αυτά.
Ο συντάκτης των προηγούμενων οδηγιών μιλά εκ μέρους του ίδιου του εαυτού του –
για τον τρόπο που θα ήθελε να τον αντιμετωπίσουν πριν την έλευση του θανάτου του
– όταν απευθύνεται στον ευρύτερο κόσμο.2 Ο τρόπος αυτός επιτρέπει σταδιακά την
ανάδυση ολοένα και περισσότερο επικρατούντων, μη αυτοαναιρούμεων και
αυθεντικών κριτηρίων για την αρμόζουσα

ηθική και νομική διευθέτηση των

προτελεύτιων ηθικών διλημμάτων.
Η αναγνώριση του απόλυτου σεβασμού της ανθρώπινης αξίας ως θεμελιώδους
προϋπόθεσης της ελευθερίας του προσώπου.
Σε προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε τον αναπόσπαστο τρόπο με τον οποίο
συνυφαίνονται οι έννοιες της αυτουργίας και της ελευθερίας με την προβληματική του
προσώπου. Διαπιστώσαμε ειδικότερα ότι η σύλληψη του εαυτού μας ως αυτουργού
είναι προϋπόθεση της δυνατότητάς μας να αναλαμβάνουμε τις επιλογές μας, να
κατανοούμε τον εαυτό μας ως ηθικό ον και τελικά να αναστοχαζόμαστε τις πράξεις
μας εξετάζοντάς τις μέσα από την οπτική της λογοδοσίας.3 Επιπλέον, η έλλογη
ιδιότητα και η συνακόλουθη δυνατότητα να εννοιολογούμε τους εαυτούς από δύο
ιδιαιτέρως διαφορετικές σκοπιές επιφέρει ορισμένες συνέπειες. Συγκεκριμένα, η
θεωρητική σύλληψη του εαυτού μας αφενός ως αντικειμένου μελέτης που υπόκειται
στους φυσικούς νόμους και αφετέρου ως πράττοντος υποκειμένου, ελεύθερου από τη
1

O' Neill, 2011, σελ 66
Εδώ επεκτείνω την ανάλυση της O' Neill για τη δημόσια χρήση του λόγου, όπως πιστεύω ότι μπορεί
να ισχύσει και ως προϋπόθεση της θέσπισης των προηγούμενων οδηγιών / Onora O' Neill, 2011,
σελ 63
3
Τσινόρεμα, 2015, σελ 96
2
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φυσική αιτιότητα συνεπάγεται ότι ένας σημαντικός όρος της προσωπικής μας
αυτοκατανόησης είναι η βεβαιότητα ότι «ο άνθρωπος ως πρόσωπο, και άρα ηθικό
υποκείμενο, δεν ταυτίζεται με τη βιολογική του υπόσταση».1 Η επισήμανση αυτή έχει
ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά στην κατανόηση του ζητήματος των προγενέστερων
αποφάσεων των ασθενών. Αν πράγματι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ότι η
ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να είναι ποτέ «γυμνή ζωή» και η ανθρώπινη υπόσταση δεν
εξαντλείται στις βιολογικές παραμέτρους της, τότε κάθε παρέμβαση στο ανθρώπινο
σώμα που δεν είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και αβίαστης επιλογής του προσώπου
είναι καταρχήν αυθαίρετη και ταυτόχρονα υποβιβάζει το ανθρώπινο πρόσωπο σε
παθητικό αποδέκτη των αποφάσεων που λαμβάνονται από άλλους.
Σε γενικές γραμμές, υφίσταται – κατά τη γνώμη μας – ένα ασαφές
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο δεν παρέχει την απαιτούμενη επαρκή θεωρητική
στήριξη των αρχών που πρέπει να διέπουν τις αποφάσεις για το τέλος της ζωής σε
βαρέως νοσούντες καταληκτικούς ασθενείς. Επιπλέον σε ένα τέτοιο ατεκμηρίωτο
πλαίσιο, η εννοιολογική ερμηνεία των αρχών του ανθρωπισμού και του σεβασμού της
ανθρώπινης αξίας αναφορικά με τις αποφάσεις αυτές γίνεται πολλές φορές με
επισφαλή τρόπο. Συγκεκριμένα, πολύ συχνά ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας
ταυτίζεται, ως μη ώφειλε, με την προστασία του αγαθού της ανθρώπινης ζωής
και τη διατήρηση των ζωτικών οργανικών λειτουργιών. Όμως, η έννοια του
σεβασμού συνδέεται με άρρηκτο τρόπο κυρίως με τις έννοιες του προσώπου, της
έλλογης φύσης και της αυτονομίας. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι οι
κανονιστικές συνέπειες δεν παράγονται από την εσωτερική και εμπειρική παράσταση
της προσωπικής ταυτότητας, εννοούμενης ως μια εσωτερική, χρονική και συνεχής
αποτύπωση του εγώ.2 Μάλιστα, το σώμα του «άλλου» είναι τόπος κανονιστικού
προσδιορισμού κυρίως λόγω της σύνδεσής του με την έλλογη ικανότητα (βλέπε: «Το
Ζήτημα της Αυτονομίας», όπου επιχειρούνται εκτενέστερα οι σχετικές διακρίσεις). Η
ηθική υπόσταση του έλλογου υποκειμένου ταυτίζεται με την ανθρώπινη υπόσταση η
οποία δεν μπορεί να ταυτίζεται απλώς με τη βιολογική υπόσταση της ή να εξαντλείται
σ' αυτήν.
Στο σύγχρονο τοπίο των βιοϊατρικών εξελίξεων το μεγάλο διακύβευμα στην
προβληματική της ανθρώπινης πράξης είναι όχι μόνο η προστασία της ανθρώπινης
ιδιότητας (ανθρωπότητας) από πράξεις ή παραλήψεις που μπορεί να τη θίξουν, αλλά
1
2

Ibid, σελ 112
Τσινόρεμα, 2015, σελ 85
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ταυτόχρονα η προαγωγή των θεμιτών και εύλογων σκοπών της στο πρόσωπο του
συνανθρώπου. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να θιγεί η ανθρώπινη
ιδιότητα είναι μέσα από πράξεις που πλήττουν την αυτονομία του ηθικού
υποκειμένου που φέρει την ιδιότητα αυτή, δηλαδή του προσώπου. Μέσα στη δυσμενή
περιρρέουσα ατμόσφαιρα που προκαλούν οι συνέπειες των χρόνιων παθήσεων, οι
ασθενείς βρίσκονται στην κυριολεξία δέσμιοι τόσο της σωματικής εξάρτησης και
αδυναμίας, όσο και της ετερονόμησης των αποφάσεων τους οι οποίες πολύ συχνά
είναι παράγωγες της βούλησης ή της κρίσης άλλων προσώπων. Πρέπει, επιπλέον, να
γίνει κατανοητό ότι η μόνη απροϋπόθετη αξία η οποία μάλιστα δεν είναι δεκτική
σταθμίσεων και συμβιβασμών είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τούτο δεν είναι
επιτρεπτό να αγνοείται στις περιπτώσεις που η παράταση της ζωής πλήττει καίρια την
αξία αυτή. Θα τολμήσουμε μάλιστα εδώ να υποστηρίξουμε ότι η τρέχουσα
επιστημονική κατανόηση στο ειδικότερο πεδίο της ιατρικής πράξης η οποία
αντιλαμβάνεται την έλευση του θανάτου ως την ορατή αστοχία της ιατρικής
επιστήμης, έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τις αυστηρές προϋποθέσεις της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Επιστημολογικά επισφαλή και ηθικά αίολα κρίνονται επίσης και όσα κριτήρια
εντάσσονται στο πλαίσιο των όρων που χρησιμοποιούνται σήμερα με τις ονομασίες
«βέλτιστα συμφέροντα» και «βέλτιστη ωφέλεια» των ασθενών, όπου επιχειρείται ένα
είδος συμψηφιστικού υπολογισμού των όρων που πιστεύεται ότι εξυπηρετούν
καλύτερα το επονομαζόμενο συμφέρον των ασθενών. Η επίκλησή τους επιπλέον δεν
αποτελεί εγγύηση της προστασίας της ανθρώπινης αξίας. Για άλλη μια φορά,
επισημαίνουμε τον απαράβατο

όρο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τον αμέριστο

χαρακτήρα της, ώστε να μην είναι δεκτική διαβαθμίσεων και σταθμίσεων.
Επισημαίνουμε τέλος, μια σειρά από παράγοντες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
συνηγορούν στην διαιώνιση των φαινομένων κατάχρησης και πλήξης της ανθρώπινης
αξίας, όπως είναι για παράδειγμα η εμπλοκή του συναισθηματικού παράγοντα των
συγγενείς που καλούνται να λάβουν αποφάσεις ή ακόμα ο τρόπος που το ιδιαίτερο
πολιτισμικό πλαίσιο και οι κοινωνικές συνήθειες επεμβαίνουν πολύ συχνά στη λήψη
των αποφάσεων αυτών και επισημαίνουμε το ανεπαρκές υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
για τη ρύθμιση του ζητήματος. Αδρομερώς έστω, οι παραπάνω θέσεις επισημαίνουν
την ανάγκη και τελικά παρακινούν για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα
αντανακλούν πιστότερα τις αποφάσεις του ίδιου του προσώπου, πριν καταστεί
ασθενής, υπηρετώντας ταυτόχρονα καλύτερα το αίτημα και το δικαίωμα του στην
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ελευθερία σχετικά με τις αποφάσεις που τον αφορούν. Παράλληλα, αποδεσμεύεται το
σύνολο των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στις αποφάσεις (γιατροί, επιτροπές,
οικείοι, πληρεξούσιοι) από πολλούς ηθικά ατεκμηρίωτους περιορισμούς (όπως
δηλαδή αυτοί που μόλις εκθέσαμε), ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι εν τέλει ηθικά
εγκυρότερες.
Οι τρέχουσες βιοϊατρικές εξελίξεις συνδιαμορφώνουν το σύγχρονο
επιστημονικό κοσμοείδωλο, ενώ παράλληλα με την κοινωνική τους αξιοποίηση
συνιστούν διακριτά ενεργήματα της ανθρώπινης πράξης υποκείμενα σε ένα ευρύτατο
πλέγμα από δυνατότητες, αλλά και αντίστοιχους ηθικούς περιορισμούς η κριτική
προσέγγιση των οποίων ανήκει στη σφαίρα του πρακτικού λόγου. Ανυποχώρητο
ηθικό όριο και ακλόνητο ανάχωμα απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία από τις τεχνολογικές
παρεμβάσεις ορθώνει η αξίωση για σεβασμό του ηθικού status των προσώπων. Το
όριο αυτό αποτυπώνεται στο πλαίσιο των σχέσεων αμοιβαίας αναγνώρισης και
σεβασμού μεταξύ των προσώπων. Εν προκειμένω, των ιδίων των ασθενών, του
περιβάλλοντός τους και των επαγγελματιών υγείας. Μέσα στο σύνολο αυτό, τα
πρόσωπο καλούνται κάποτε να πάρουν βαρύνουσες αποφάσεις τόσο για τη δική τους
ζωή, όσο και για τις ζωές άλλων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η έμπρακτη απόδειξη του
σεβασμού της ανθρώπινης αξίας αποτυπώνεται στην εξασφάλιση των συνθηκών που
καθιστούν τους όρους της προσωπικής ελευθερίας του συνανθρώπου δυνατούς.
Ειδικότερα πραγματώνεται από ένα ευρύ πλέγμα κανονιστικών αιτημάτων που
συμπυκνώνονται στις έννοιες της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, αλλά
και των ελευθεριών και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας τις οποίες εδώ θα
αποπειραθούμε να κατανοήσουμε στο ιδιαίτερο καθεστώς που δημιουργεί η
δαμόκλειος σπάθη των καταληκτικών ή άλλων βαρέων νόσων και των συνεπειών
τους που επικρέμονται πάνω στους ασθενείς και στο περιβάλλον τους με δραματικό
πολλές φόρες τρόπο.
Το δικαίωμα στην ελευθερία των αποφάσεων και η προσωπική αυτονομία των
ασθενών
Η εκρηκτική αύξηση της βιοτεχνολογίας στις μέρες μας επέτρεψε την
ανάδυση μιας επικρατούσας παρανόησης αναφορικά με την εξαντλητική χρήση των
πολυάριθμων δυνατοτήτων της με αποτέλεσμα να διαχέεται ένα είδος στρεβλωτικής
αντίληψης για τη βιοτεχνολογική εξέλιξη ως «μοναδική ευκαιρία για την απεριόριστη
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διεύρυνση των ατομικών επιλογών των δρώντων».1 Η αρνητική επίδραση της
αντίληψης αυτής έγκειται στην αδικαιολόγητα μεγάλη βαρύτητα που δίνει σε
ατομικές επιλογές που έχουν ιδιωτικό και συχνά ανεξέταστο χαρακτήρα.2 Καλούνται
ωστόσο στη συνέχεια οι διάφοροι κλάδοι που εμπλέκονται με τις βιοτεχνολογικές
εξελίξεις να προσαρμόσουν τις κατευθυντήριες αρχές τους στις καταναλωτικές
ιδιοτροπίες μιας καινοφανούς ''αγοράς'' που επενδύει ολοένα και περισσότερο στο νέο
και υποσχόμενο επενδυτικό χώρο του ανθρώπινου σώματος. Ο άνθρωπος έχει πια
σήμερα την τόλμη που του έδωσε η σαγηνευτική υπόσχεση της τεχνολογίας να
οραματίζεται ανάμεσα σε άλλα, για παράδειγμα, την τελειοποίηση της εξωτερικής
του εμφάνισης με παρεμβάσεις προσθετικές ή γενετικές, να ελπίζει για τη γονιδιακή
βελτίωση της υγείας του ή ακόμα να σαγηνεύεται από την ιδέα της αύξησης της
ευφυΐας του και την παράταση των ορίων της ζωής του. Η φαινομενική όμως αυτή
μορφή ''ελευθερίας'' συρρικνώνει το αξίωμα της αυθεντικής ελευθερίας και της
αυτονομίας του

προσώπου σε κάτι που αντιστοιχεί στις περιστασιακές και

ελευθεριάζουσες κλίσεις του επιθυμητικού. Η καταναλωτική ελευθερία με την οποία
ο άνθρωπος κατανοεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας να επεμβαίνει στη βιολογική
του υπόσταση φαίνεται να συσκοτίζει την αυτοκατανόησή του ως ηθικού πράττοντος
υποκειμένου οι αποφάσεις του οποίου πρέπει να αντέχουν στην αναστοχαστική
κριτική του πρακτικού λόγου. Εν προκειμένω, οι αποφάσεις αυτές να συμβιβάζονται
με την απαίτησή του πρακτικού λόγου να μη θίγονται οι αρχές του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των ευκαιριών και των δυνατοτήτων για
όλους τους συνανθρώπους, καθώς και οι αρχές της διανεμητικής δικαιοσύνης, ώστε
οι πολύτιμοι πόροι να κατανέμονται με τρόπο που αρμόζει σε όντα με ισότιμη αξία.
Πώς όμως εξασφαλίζεται ότι τα αιτήματα του πρακτικού λόγου και οι
συνακόλουθες αρχές πράξης θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ στον ειδικό διάλογο που
αφορά στις αποφάσεις για το τέλος της ζωής των ασθενών που πλήττονται από
χρόνιες και καταληκτικές παθήσεις; Μέσα στο ιδιαίτερο υπαρκτικό καθεστώς του
τέλους της ζωής, ειδικότερα, πώς είναι δυνατόν να ασκηθεί ηθικά και θεσμικά το
ύψιστο απευθυνόμενο αίτημα της ηθικής προσωπικότητας, δηλαδή το δικαίωμα στην
ελευθερία; Οι πολλαπλές δυσχέρειες στην αντιμετώπιση του ζητήματος είναι εν μέρει
1

Ibid, σελ 241
Η εδραιωμένη κουλτούρα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι
προσανατολίζεται από την αρχή της «τεχνολογικής προστακτικής»: εφόσον η τεχνολογία είναι
διαθέσιμη, χρησιμοποίησέ την – αν μπορείς να εφαρμόσεις μια θεραπεία, εφάρμοσέ την / Καραμπίνης,
Κρανιδιώτης, σελ 304
2
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αποτέλεσμα της θεωρητικής αντίφασης που καλείται οποιαδήποτε πρόταση να
διαχειριστεί. Ειδικότερα, στον πυρήνα της συγκεκριμένης προβληματικής καλείται να
ικανοποιηθεί το διαρκές αίτημα για την ελευθερία κάθε πράττοντος υποκειμένου να
συγκροτεί τους όρους της ζωής του και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιλογές
του, τη στιγμή που ο νοητικά ανεπαρκής ασθενής εξαιτίας της νόσου έχει απολέσει
στον ενεστώτα και στο μέλλοντα χρόνο ανεπανόρθωτα την αναγκαία νοητική
ικανότητα για τη συγκρότηση αυτών των όρων, άρα και τη δυνατότητα για την
άσκηση της ελεύθερης βούλησης. Ο οξύμωρος και αντιφατικός χαρακτήρας του
ζητήματος, η επιτακτικότητα με την οποία τα ηθικά αυτά διλήμματα ανακύπτουν
στην καθημερινή ιατρική πράξη με αποτέλεσμα η πρακτική τους διαχείριση να
αναζητείται ad hoc, καθώς και η νεοπαγής ιστορική διαδρομή των ζητημάτων αυτών
συνηγορούν, ανάμεσα σε άλλα, για τον ατελή χαρακτήρα που έχει σήμερα η θεσμική
τεκμηρίωση του ζητήματος στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό – κατά τη γνώμη μας – η
διευθέτησή του μπορεί και πρέπει να θεσμοθετηθεί με ηθικά και νομικά
επαρκέστερους όρους.
Παρά το γεγονός ότι, η άσκηση των επαγγελμάτων υγείας γίνεται, κατά κανόνα, με
τον μέγιστο βαθμό επαγγελματικής ευσυνειδησίας με γνώμονα την ανιδιοτελή
προσφορά υπηρεσιών προς τον συνάνθρωπο ασθενή, εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις
κατάχρησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων για την παράταση των ζωτικών
λειτουργιών. Η κοινώς ομολογούμενη ειλικρίνεια των προθέσεων όμως , όπως και η
εγνωσμένης αξίας επαγγελματική ευσυνειδησία των λειτουργών υγείας δεν αρκούν
ώστε να αποτρέψουν τα φαινόμενα αυτής της κατάχρησης τα αίτια της οποίας έχουν
μεγάλη ετερογένεια.1
Επαναδιατυπώνοντας το ερώτημα του κεφαλαίου: καλούμαστε να ερευνήσουμε αν
και γιατί οι «προηγούμενες οδηγίες» μπορούν να ικανοποιήσουν το αίτημα για την
ελευθερία στις αποφάσεις και την προσωπική αυτονομία των ασθενών. Η κατάλληλη
αφετηρία στην εννοιολογική κλιμάκωση της προβληματικής δεν μπορεί να είναι παρά
η αναγνώριση ότι ο σεβασμός της αξίας κάθε ανθρώπου συνιστά την θεμελιώδη
ηθική (και συνταγματική) αρχή η οποία υπαγορεύει την αρμόζουσα στάση μας έναντι
των άλλων ηθικών υποκειμένων. Βασικό στοιχείο της κατανόησης για την αξία του
1

Από μελέτες έχει φανεί ότι οι έλληνες εντατικολόγοι είναι όχι μόνο πιο επιθετικοί στην υποστήριξη
και πατερναλιστές κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αλλά επιπλέον ότι το 33% θα συνέχιζε
τη θεραπεία, ακόμα και αν η οικογένεια επέμενε στη μη κλιμάκωση ή διακοπή της / Καραμπίνης,
Κρανιδιώτης, σελ 315
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ανθρώπου συνιστά βεβαίως η έλλογη φύση του και η δυνατότητα να θέτει εύλογους
και θεμιτούς σκοπούς, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να τους εκπληρώσει με τη χρήση
κατάλληλων μέσων. Η αυτενεργός βούληση αποτρέπει κάθε απόπειρα, από όπου και
αν προέρχεται, να μετατραπεί ο άνθρωπος σε άβουλο και παθητικό αντικείμενο
αποδεχόμενο, για παράδειγμα, θεραπευτικές πρακτικές για τις οποίες δεν
συγκατατίθεται.

Απέναντι

στην

παθητική

στάση

της

αποδοχής

και

του

ετεροκαθορισμού υψώνει το σθένος της βούλησης του να αποφασίζει ελεύθερα τους
όρους ανάπτυξης της προσωπικότητας, δηλαδή της αυτοδιάθεσης και του
αυτοπροσδιορισμού του. Το αναφαίρετο δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται επεκτείνει
εννοιολογικά το ευρύτερο δικαίωμα στην ελευθερία, οριοθετώντας ταυτόχρονα και το
όριο των επεμβάσεων από τρίτους πάνω στο σώμα του.
Το διαρκές αίτημα της έλλογης φύσης να είναι η ίδια ο νόμος για τον εαυτό
της δεν παύει όταν το ανθρώπινο σώμα πλήττεται από τις νόσους. Κάθε ασθενής ως
αυτόνομη προσωπικότητα συμμετέχοντας ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την
υγεία του συνδιαμορφώνει το πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει ευχερέστερα το αγαθό
της υγείας του. Ο μόνος ίσως περιοριστικός παράγοντας είναι οι αποφάσεις αυτές να
μην στρέφονται με οποιοδήποτε τρόπο ενάντια στη ανθρώπινη ιδιότητα του ίδιου ή
κάποιου άλλου. Δεν νομιμοποιείται, δηλαδή, ηθικά ο ασθενής να αξιώσει
οποιαδήποτε υποστήριξη σε ενέργειες που απαξιώνουν την ανθρώπινη ιδιότητα. Για
παράδειγμα, να ζητήσει την συνδρομή των θεραπόντων ιατρών στην αυτοχειρία.
Η μη αναστρέψιμη απώλεια της συνείδησης στο καταληκτικό στάδιο των
βαρέως νοσούντων και η συνακόλουθη απώλεια της προσωπικής ελευθερίας και
αυτονομίας των ασθενών επανακαθορίζει το πεδίο που σχετίζεται με τη λήψη των
αποφάσεων με πολύ δυσχερέστερους όρους. Στο ιδιότυπο αυτό οριακό για τη ζωή
καθεστώς η αυτοπρόσωπη απόφαση του ασθενή δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί στον
ενεστώτα χρόνο. Η εννοιολογική θωράκιση για να προσπελαστεί αυτή η δυσχέρεια
είναι δυνατόν να προέρχεται μόνο από την επικράτεια του πρακτικού λόγου. Εκεί
πρέπει να αναζητηθούν οι αρχές που θα στηρίξουν την ενδεχόμενη λύση. Επιπλέον,
τα αιτήματα του ασθενή που αποτυπώνονται στις προηγούμενες οδηγίες πρέπει
επίσης να συντάσσονται σε εναρμόνιση με τις αρχές του πρακτικού λόγου.
Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να υπάρξει η βούληση της ευρύτερης κοινωνικής
οργάνωσης, των θεσμών και των επαγγελματιών υγείας να αναγνωρίσουν τις
απαιτήσεις του λόγου στο πρόσωπο του οποιοδήποτε βαρέως νοσούντα ασθενή.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις το δικαίωμα στην ελευθερία, όπως και η
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προσωπική αυτονομία αποτελούν συντακτικούς όρους για τη νομιμοποίηση των
προγενέστερων οδηγιών. Η τελική συμπύκνωση του

ηθικού και νομικού

συλλογισμού πρέπει να οριοθετήσει με επάρκεια το πλαίσιο για την διαφύλαξη με
κάθε τρόπο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ασθενής είναι δυνατόν να
εκφράσει την απόρριψη κάθε υποστηρικτικής παρέμβασης για τη συνέχεια της ζωής
του μέσα από την ηθική και θεσμικά νομιμοποιημένη δυνατότητα που δίνουν οι
προηγούμενες οδηγίες.
Η ενήμερη συγκατάθεση ως έκφραση της προσωπικής αυτονομίας του ασθενή
Σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων που έχουν σκοπούς διαγνωστικούς, ερευνητικούς ή
θεραπευτικούς η ειδική, προσωπική συγκατάθεση του ασθενή ή του ανθρώπου που
πρόκειται να συμμετάσχει σε ερευνητικές διαδικασίες συνιστά την τρέχουσα
δεοντολογική και νομική πρακτική. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα να
εφαρμοστεί καταλλήλως η ελεύθερη συγκατάθεση ρυθμίζεται από κάποιες
κανονιστικές προϋποθέσεις. Η αναγνώριση αρχικά της ικανότητας της έλλογης φύσης
να αυτενεργεί προϋποθέτει αφενός τον έλλογο χαρακτήρα των αρχών πράξης και
αφετέρου αναγορεύει την γνώση εν γένει σε ουσιαστική αξία. Η ακρίβεια και η
συνεκτικότητα του σώματος της εμπειρικής γνώσης συνιστούν ουσιώδεις όρους στην
κλιμάκωση του πρακτικού συλλογισμού, εισάγοντας στη συλλογιστική διαδικασία τα
ειδικά και επιμέρους εμπειρικά περιεχόμενα. Αντίστροφα, η μορφοποιητική
επενέργεια των πρακτικών αρχών αστοχεί στις κρίσεις της, όταν πραγματεύεται
ανακριβή και κατακερματισμένα ή αποσπασματικά εμπειρικά περιεχόμενα. Εν
προκειμένω, η «αξία της πληροφόρησης» του προσώπου που εμπλέκεται σε
διαγνωστικές,

θεραπευτικές

ή

ερευνητικές

διαδικασίες

προϋποθέτει

την

«ανεμπόδιστη και συνεχή ενημέρωση αυτού που καλείται να δώσει τη συγκατάθεσή
του».1 Με τις κανονιστικές αυτές δικλείδες (δηλαδή, όχι μόνο ανεμπόδιστη και
συνεχής, αλλά και ποιοτικά και ποσοτικά κατάλληλη παροχή πληροφορίας)
διασφαλίζεται αφενός η προστασία του προσώπου από οποιαδήποτε παραπλανητική,
αποσπασματική και τελικά ακατάλληλη ποιότητα στην παρεχόμενη πληροφόρηση και
αφετέρου εξασφαλίζεται ότι γίνεται μέτοχος σε ένα ακριβές, ειδικό και
επικαιροποιημένο σώμα επιστημονικής πληροφόρησης. Η απαιτητική εφαρμογή του
1

Τσινόρεμα, 2006, σελ 242
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όρου της ενήμερης συγκατάθεσης ως ασπίδα απέναντι σε κάθε επεμβατική
αυθαιρεσία που δυνατόν να πλήξει τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα του
προσώπου, αλλά και ως βασική προϋπόθεση της προσωπικής αυτονομίας κατά τη
λήψη των σχετικών αποφάσεων δεσμεύει όπως είδαμε ομοίως τους επαγγελματίες,
όσο και τους ασθενείς ή τα υποκείμενα των ερευνητικών διαδικασιών. Η αυστηρή
δέσμευση των πρώτων συνίσταται στην παροχή της επαρκούς πληροφόρησης και των
δεύτερων στην υποχρέωση αφενός να τη ζητούν μετ’ επιτάσεως και αφετέρου να μην
προβαίνουν σε οποιαδήποτε απόφαση αν προηγουμένως δεν κατανοούν το
περιεχόμενο της πληροφόρησης και τα πιθανά αποτελέσματα ή τις συνέπειες στην
προσωπική τους ακεραιότητα από την προτεινόμενη επέμβαση, θεραπεία ή έρευνα.
Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις στην καθημερινή πράξη αφορούν στη λήψη αποφάσεων
σε σχέση με την τεχνητή αναπαραγωγή, τη συλλογή πληροφοριών για τις γενετικές
εξετάσεις, την συναίνεση των ασθενών όσον αφορά στις θεραπευτικές ή στις
διαγνωστικές διαδικασίες/επεμβάσεις, τη χρήση προφυλακτικών ή προστατευτικών ή
περιοριστικών μέτρων με σκοπό την ασφάλεια των ψυχικά ή νοητικά ανεπαρκών
ασθενών, την συναίνεση στις διαδικασίες που απαιτεί η συμμετοχή στην έρευνα κλπ
Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που αναγνωρίζει η θεσμική οργάνωση του
κράτους στην αυτοπρόσωπη λήψη των αποφάσεων των πολιτών για τα θέματα της
υγείας που τους αφορούν και στην επαρκή παροχή των σχετικών πληροφοριών.
Μάλιστα, μια πολύ σοβαρή ένδειξη για την εν γένει ποιότητα του ηθικού και νομικού
μας πολιτισμού θεωρούμε ότι συνιστά η ενσωμάτωση των αντίστοιχων νομικών
προβλέψεων στα κείμενα του Συντάγματος, του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, της
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική κλπ (Βλέπε «Νομικά
Ζητήματα»).

Συμπέρασμα
Διατυπώνουμε τις δύο βασικότερες διαπιστώσεις που προκύπτουν από την
διερεύνηση των ηθικών προϋποθέσεων για την αναγνώριση των προηγούμενων
οδηγιών:
1.

Τόσο η ανάγκη για τη θέσπισή τους, όσο και η κατάλληλη ρύθμισή τους ακολουθούν
τις απαιτήσεις του πρακτικού λόγου. Ως αυθεντική έκφραση της αυτονομίας του
προσώπου οφείλουν ταυτόχρονα να ρυθμίζονται από αρχές που έχουν αυστηρά
δημόσιο και επικοινωνήσιμο χαρακτήρα και όχι ιδιωτικό και μη ανακοινώσιμο
περιεχόμενο.
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2.

Υπάρχει συστηματικότητα στη σχέση των προϋποθέσεων που θεμελιώνουν την
ενήμερη συγκατάθεση (συναίνεση) των ασθενών και εκείνων που αφορούν τις
προηγούμενες οδηγίες. Συγκεκριμένα, η δεοντική δομή των ηθικών πρακτικών αρχών
- οι οποίες μας δεσμεύουν στο αίτημα για την ενήμερη συγκατάθεση και τη
συναίνεση των ασθενών – σ υ ν δ έ ε τ α ι σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά με το αίτημα για την
αναγνώριση κ α ι των προηγούμενων οδηγιών Η διερεύνηση μας βεβαιώνει τη σ υ σ
τ η μ α τ ι κ ή σ χ έ σ η που υπάρχει ανάμεσά τους η οποία δεν επιτρέπει απλώς την
αναγνώριση των προηγούμενων οδηγιών - ως μια επιπλέον θεσμική παροχή ανάμεσα
σε άλλες – αλλά πολύ περισσότερο, απευθύνει τη δέσμευση ότι εφόσον δεχόμαστε το
ηθικό αίτημα για το καθήκον λήψης της συναίνεσης των ασθενών, τότε απαρέγκλιτα
πρέπει να δεχτούμε και τη δυνατότητα των ασθενών να απευθύνουν και τις
προηγούμενες οδηγίες/αποφάσεις με τα ανάλογα αιτήματα στα περιεχόμενά τους.
Η συστηματικότητα στη σχέση αυτή προκύπτει και από τη σφαίρα του
θεσμικά υπαρκτού, δηλαδή από τη νομική διερεύνηση εντός του ελληνικού
νομοθετικού συστήματος, όπως θα δείξουμε αμέσως πιο κάτω, κάνοντας την
υφιστάμενη απουσία της θεσμικής αναγνώρισης ακόμα πιο ηχηρή.

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Α) Η «ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ» ΩΣ ΣΧΕΣΗ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συνταγματικές Αρχές: Αρχικά, υπενθυμίζουμε ότι ανάμεσα στα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα τα οποία απαιτείται να γίνουν
σεβαστά συμπεριλαμβάνεται το σχετικό με την προστασία της ζωής (άρθρο 5, παράγ.
2Σ). Στη συνέχεια επισημαίνουμε ότι αν και το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα
δεν κατοχυρώνεται ρητά από το Σύνταγμα, εντούτοις, υπάρχει σχετική πρόβλεψη για
την απαγόρευση των βασανιστηρίων (άρθρο 7, παράγ. 2Σ) στην οποία αντιστοιχεί
δικαίωμα προστασίας της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου. Κατά
μια έννοια, κάθε ιατρική πράξη καθώς και κάθε μορφή τεχνητής ενυδάτωσης ή
διατροφής συνιστά επέμβαση στη σωματική ακεραιότητα του προσώπου. Εξαιρέσεις
αποτελούν οι παροχές κάποιας βασικής φροντίδας (όπως η αξιοπρεπής στέγαση, η
σωματική υγιεινή κλπ), η αντιμετώπιση του πόνου, η επείγουσα τεχνητή αναπνοή και
η ικανοποίηση με φυσιολογικό τρόπο του αισθήματος της πείνας και της δίψας.
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Ένα πρώτο ερώτημα προκύπτει στο σημείο αυτό: ο κλινικός στόχος της
διατήρησης των ζωτικών λειτουργιών αποτελεί επαρκή δικαιολόγηση των ιατρικών
επεμβάσεων ή απαιτείται και η βούληση του ασθενή; Αν λάβουμε υπόψη ότι τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, με εξαίρεση το δικαίωμα προστασίας της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπόκεινται σε γενικούς περιορισμούς και ως εκ τούτου
κάθε περιορισμός τους δεν αποτελεί αυτόματα και αδικαιολόγητη παραβίασή τους, γι'
αυτό κάθε μια από τις παραπάνω παρεμβάσεις είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή/να
δικαιολογηθεί μόνο υπό προϋποθέσεις.1 Σε γενικές γραμμές, στην τρέχουσα νομική
ερμηνεία κερδίζει έδαφος η άποψη ότι κάθε ιατρική πράξη που γίνεται χωρίς τη
συναίνεση του ασθενή, ακόμα και αν δεν επιφέρει βλάβη σ’ αυτόν, θεωρείται ως
προσβολή της προσωπικότητάς του. Επιπλέον δε, η νομική φύση της αυθαιρεσίας
αυτής συνίσταται στην «παράνομη υποκατάσταση του γιατρού στη θέση του ασθενή
ως προς την απόφαση που ανήκει αποκλειστικά στον τελευταίο».2 Σε κάθε
περίπτωση, οι ιατρικές θεραπευτικές πράξεις πρέπει να δικαιολογούνται με τη
συναίνεση του ασθενή (πραγματική ή εικαζόμενη) ή όπως ορίζει ο νόμος από κάποιο
τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση συνιστούν προσβολή της προσωπικότητάς
του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το ερώτημα που θέσαμε μπορεί να διατυπωθεί σε
πολλές εκδοχές, εισάγοντας κάθε φορά μια καινούργια οπτική στη γενικότερη
προβληματική της ανεπιθύμητης επιμήκυνσης της ζωής με τεχνητά μέσα, στις
περιπτώσεις εκείνες που οποιαδήποτε γνωστή θεραπεία έχει ανώφελο χαρακτήρα και
η επιμήκυνση αυτή καθίσταται οδυνηρή για τον ασθενή.
Η εννοιολογική συμπύκνωση της βασικής προβληματικής από άποψη νομική
συνίσταται στην αναγνώριση του συγκρουσιακού χαρακτήρα που μπορεί να προκύψει
ανάμεσα στην προστασία της ζωής (ως αντικειμενικό μέγεθος) και τη βούληση του
ασθενή. Στο πεδίο των δικαιωμάτων το ερώτημα εξειδικεύεται στον τρόπο που
συμπεριφέρεται το δικαίωμα στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, όταν
συγκρούεται με το «δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού ως έκφανση της ανθρώπινης
αξίας».3 Η ανάγκη της εναρμόνισης των δύο αυτών συνταγματικής περιωπής αγαθών
γίνεται εφικτή με προσφυγή στη θεμελιώδη αρχή της αυτονομίας κάθε ατόμου. Με τον
τρόπο αυτό συνάγεται ο απαγορευτικός χαρακτήρας των ιατρικών επεμβάσεων που δε
1

Παπαδοπούλου, 2013, σελ 5

2

Ibid, σελ 5

3

Παπαδοπούλου, 2013, σελ 5
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θέλησε ο ασθενής οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις του δικαιώματος να διαθέτει το
σώμα του και να αυτοπροσδιορίζεται. Επιπλέον, συνιστούν παραβιάσεις ακόμα και
στην περίπτωση που έχει απολέσει τις αισθήσεις του και δεν έχει πλέον την
ικανότητα για νέα συναίνεση.1
Από την αρχή της αξίας (κάθε) ανθρώπου (άρθρο 2, παράγ. 1Σ) που συνιστά
την ύπατη ερμηνευτική αρχή όλου του δικαίου απορρέει και η πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας αφενός να σέβεται και να προστατεύει την αξία αυτή και
αφετέρου να απαγορεύει τις προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αρχή αυτή,
προϋποθέτοντας ότι ο άνθρωπος είναι πνευματικό και ηθικό ον, παράγει ένα
θεμελιώδες και ανεπιφύλακτο δικαίωμα «να καθορίζει τον εαυτό του εν
αυτοσυνειδησία και ελευθερία, να τον διαμορφώνει και να ενεργεί επί του
περιβάλλοντος». Η αρχή του αυτοπροσδιορισμού συνδέει κατά τον τρόπο αυτό τις
έννοιες της βούλησης του προσώπου, της πράξης και του έλλογου στοιχείου με την
ελευθερία.2
Τέλος της ζωής και ανθρώπινη αξία
Η αρχή της αξίας του ανθρώπου (και η συνακόλουθη αρχή της αυτονομίας) παρέχει
προστασία έναντι των κινδύνων που δεν προβλέπονται από άλλα θεμελιώδη
δικαιώματα. Η υπέρτατη ισχύ της έχει ανυποχώρητη εφαρμογή στις θεραπευτικές
πράξεις όπου δεν προβλέπεται ad hoc κάποια άλλη συνταγματική διάταξη. Ιδιαίτερη
σημασία έχει επιπλέον το γεγονός ότι η ισχύς αυτή αναγνωρίζεται ακόμα και στις
οριακές καταστάσεις του βίου, όπως είναι αυτές που αφορούν το τέλος της ζωής.
Έχοντας επίσης σημασία προστατευτική από την πιθανότητα ετεροκαθορισμού,
απαγορεύει την μετατροπή του προσώπου-ασθενή σε παθητικό αντικείμενο, όχι μόνο
από ενέργειες που προέρχονται από το κράτος, αλλά και από πρόσωπα, όπως το
γιατρό. Η δυνατότητα του προσώπου να αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεων
που αφορούν τη ζωή του πρέπει να αναγνωρίζεται ότι είναι η έκφραση της ελεύθερης
βούλησης του ανθρώπου ο οποίος με την ιδιότητά του ως έλλογου ηθικού όντος, την
έλλογη ικανότητά του για αυτονομία (ηθική αυτονομοθεσία), την εγγενή ροπή προς
την προσωπικότητα και την ικανότητά του να πράττει ελεύθερα εντάσσεται στη
1

Η παράκαμψη της βούλησης του ασθενή ή των εκπροσώπων του επιτρέπεται, συνοπτικά, στις
περιπτώσεις που υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ιατρικής βοήθειας και δεν υπάρχουν χρονικά
περιθώρια για τη λήψη της συναίνεσης, στην απόπειρα αυτοκτονίας και στην περίπτωση που υπάρχει
ανάγκη άμεσης ιατρικής επέμβασης ενώ ταυτόχρονα αρνούνται να συναινέσουν εκείνοι που έχουν
νόμιμη εξουσία να την παρέχουν / Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας / άρθρο 12
2
Παπαδοπούλου, 2013, σελ 8
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σφαίρα των έλλογων όντων που διαθέτουν αξιοπρέπεια.1 Φέροντας δε την ικανότητα
να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του, προσανατολίζει τους υποκειμενικούς
γνώμονες των πράξεων αυτών ώστε να βρίσκονται σε συμφωνία με τις καθολικές
αρχές της έλλογης αυτονομοθεσίας. Η έννοια της αξιοπρέπειας, εννοούμενη ως η
μόνη αξία που είναι άνευ όρων (απόλυτη), συνιστά ειδοποιό γνώρισμα του ανθρώπου
(αναγνωρίζεται δηλαδή απολύτως στο πρόσωπο κάθε ενός ανθρώπου) και
προβάλλοντας την αξίωση να γίνεται σεβαστή από του άλλους, λόγω της συνάφειάς
της με το ηθικό στάτους του προσώπου, αξιώνει παράλληλα να γίνονται σεβαστές οι
εύλογες και θεμιτές επιλογές του προσώπου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, η αναγνώριση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πρόσωπο του (κάθε) ασθενή επιβάλλει καταρχήν το
σεβασμό των θεμιτών σκοπών και των εύλογων επιλογών του στη διάρκεια του βίου
του. Ο σεβασμός όμως αυτός των προσωπικών επιλογών δεν παύει στο κρίσιμο
στάδιο που λαμβάνονται αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν το τέλος της ζωής.
Αντιθέτως, πρέπει να γίνεται σεβαστή η επιθυμία του προσώπου να αποφύγει την
επώδυνη διαδικασία και το οδυνηρό στάδιο της διατήρησης της ζωής με τεχνητά
μέσα, στην περίπτωση αυτή που η έλευση του θανάτου είναι βέβαιη και οποιαδήποτε
γνωστή θεραπευτική αγωγή χαρακτηρίζεται μάταιη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
σύνολο του ευμεγέθους σώματος των νομικών κειμένων διηθούνται κανονιστικά από
την αρχή της αξίας του ανθρώπου η οποία μαζί με την επίσης θεμελιώδη αρχή της
αυτονομίας ενσωματώνονται σε επιμέρους κείμενα που στοχεύουν στην προστασία
της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας από τη χρήση των ιατρικών επεμβάσεων και
των βιοϊατρικών τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η αρχή της «συναίνεσης μετά από ενημέρωση» απευθύνει
το νομικό και ηθικό καθήκον στον θεράποντα ιατρό να ενημερώνει τον ασθενή κατά
το μέτρο της ψυχολογικής του αντοχής, ακόμα και στην περίπτωση που η κατάσταση
του είναι με βεβαιότητα μη αναστρέψιμη και α) βρίσκεται στο τελικό στάδιο της
ασθένειας ή β) δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν βρίσκεται στο τελικό της ασθένειας.
Με δεδομένο το μη αναστρέψιμο της κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η
τρέχουσα παράταση της ζωής όχι μόνο δεν συνιστά «όφελος», αλλά κρίνεται ως
«βλάβη» για ένα ασθενή, τότε η υποχρέωση του γιατρού συνεχίζεται με την παροχή

1

Τσινόρεμα, 2015, σελ.104 Το επιχείρημα στο άρθρο αφορά στην ανάλυση των εννοιών της
αυτονομίας και της προσωπικότητας στον Kant
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εναλλακτικής ανακουφιστικής αγωγής.1 (βλέπε παρακάτω). Η αρχή της συναίνεσης
ύστερα από ενημέρωση (άρθρο 5 της σύμβασης του Οβιέδο), προϋποθέτοντας τον
αυτοπρόσωπο και αυτόνομο χαρακτήρα των αποφάσεων του ασθενή, αφορά και στις
ιατρικές πράξεις που σκοπό έχουν την υποστήριξη ή συντήρηση των λειτουργιών του
οργανισμού. Ανάμεσα στα περιεχόμενα της ενημέρωσης, ως μέρος των καθηκόντων
του γιατρού, συμπεριλαμβάνεται και η ανακοίνωση περί του ανώφελου ή μάταιου
χαρακτήρα της θεραπευτικής αγωγής. Η κρισιμότητα του σημείου αυτού έγκειται στο
γεγονός ότι στην περίπτωση που ο ασθενής συναινέσει στην υποβολή του σε
ανακουφιστική αγωγή, τότε έχει αδιαμφισβήτητα δεχθεί το τέλος της ζωής του από
την ασθένεια και κατά συνέπεια στρέφει τις ψυχικές και πνευματικές του δυνάμεις
στην ανώδυνη επέλευση αυτού του τέλους. Με βάση δε τα παραπάνω, από τη σκοπιά
του δικαίου, η επέλευση του θανάτου δεν υφίσταται ως συνέπεια της ιατρικής
επέμβασης, αλλά ως αναπόφευκτη συνέπεια της ίδιας της νόσου. Ως εκ τούτου, δεν
μπορεί να στηριχθούν νομικές ευθύνες του γιατρού που να εμπίπτουν στον ποινικό
κώδικα κατά την έννοια του άρθρου 300 περί αυτοκτονίας με συναίνεση (η περίπτωση
περιγράφεται στη διεθνή ορολογία ως ''letting die'').2 Ηθικό και νομικό αυτονόητο
είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εκφράσει την επιθυμία του να κρατηθεί στη
ζωή με κάθε δυνατό (τεχνητό) μέσο, ακόμα και αν η κρίση των τρίτων υποστηρίζει
ότι αυτό πλήττει την αξιοπρέπειά του.
Επιπλέον, στο περιβάλλον των κρίσιμων για το τέλος της ζωής αποφάσεων οι
επιθυμίες

των

συγγενών

δεν

πρέπει

να

υπερεκτιμώνται,

αφού

συνήθως

διαμεσολαβούν έντονα το συναισθηματικό στοιχείο ως κριτήριο για το περιεχόμενο
της αξιοπρέπειας. Στις περιπτώσεις όπου οι αρχές της ανθρώπινης αξίας και του
ατομικού αυτοπροσδιορισμού έρχονται αντιμέτωπες με το δικαίωμα στη ζωή (δηλαδή
με την υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή ως βιολογικό φαινόμενο),
τότε το δίκαιο δεν μπορεί να στερήσει στον ασθενή τη δυνατότητα άρνησης μια
μάταιης θεραπευτικής αγωγής. Η αρχή μάλιστα της προσωπικής αυτονομίας και το
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης πρέπει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις να επιτρέπουν
τη δυνατότητα άρνησης ακόμα και αν εκείνη οδηγήσει με βεβαιότητα στο θάνατο.
Μέχρι το σημείο αυτό, η έσχατη συμπύκνωση της δικαιϊκής συλλογιστικής
καταλήγει στη διαπίστωση ότι σε περιβάλλον σύγκρουσης ανάμεσα στην ανθρώπινη
αξία και την ανθρώπινη ζωή πρέπει να περιστέλλονται τα όρια προστασίας της
1
2

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Εισήγηση - Σχετικά με την Τεχνητή Παράταση της Ζωής, σελ 294
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Έκθεση - Σχετικά με την Τεχνητή Παράταση της Ζωής, σελ 307
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τελευταίας (όπως διαγράφονται στο άρθρο 5, παράγ. 2Σ) ως κανόνα δικαίου. Στις
οριακές περιπτώσεις που περιγράφονται με τον όρο «παθητική ευθανασία», ακόμα
και όταν δεν είναι δυνατή λόγω απώλειας της συνείδησης η έκφραση της βούλησης
του ασθενή για τη διακοπή ή μη-κλιμάκωση των θεραπειών, τότε το έννομο αγαθό
της ανθρώπινης ζωής δεν πρέπει να τυγχάνει προστασίας.1 Στο πλαίσιο αυτό, η λήψη
της απόφασης για τον ασθενή που δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να συναινέσει (πχ σε
κωματώδη φυτική κατάσταση), να αποτυπώσει δηλαδή

τη βούλησή του

προκαταβολικά είτε σε μια έγκυρη μορφή προγενέστερης οδηγίας είτε στη μορφή
εικαζόμενης βούλησης, πρέπει να εναρμονίζεται με το πλέγμα των αξιών που
υποστήριξε στο παρελθόν ο ασθενής.2
Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας γενικά της συναίνεσης και ειδικά των οδηγιών ως
μορφή συναίνεσης.
Οι προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης γενικά, ρυθμίζονται ειδικά από το άρθρο 12 του
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμος 3418/2005) για τη συναίνεση του
ενημερωμένου ασθενή σε συνδυασμό με τα άρθρα 5-9 της Σύμβασης του Οβιέδο
(νόμος 2618/1998). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 παράγ. 2 του Κώδικα προβλέπονται
τέσσερεις προϋποθέσεις εγκυρότητας της συναίνεσης. Συνοπτικά, η συναίνεση
καθίσταται έγκυρη όταν: έχει προηγηθεί ενημέρωση, υπάρχει ικανότητα, δεν είναι
αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και τέλος όταν καλύπτει πλήρως την ιατρική
πράξη κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενο και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.3
Επισημαίνουμε ότι ο ασθενής έχει πάντα τη δυνατότητα να προβεί σε ανάκληση της
συναίνεσης, ενώ η παράκαμψή της είναι νόμιμη όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
κατεπείγοντος (βλέπε σε προηγούμενη παράγραφο). Από τη σκοπιά λοιπόν των
προηγούμενων οδηγιών, ως δηλώσεων συναίνεσης ή άρνησης σε θεραπεία, οι
προϋποθέσεις εγκυρότητάς τους συνίστανται στις προϋποθέσεις εγκυρότητας της
συναίνεσης γενικά. Γεγονός όμως είναι ότι κάθε μια από τις τέσσερεις αυτές
προϋποθέσεις εγείρει αυτοτελώς μια αλληλουχία από δυσεπίλυτα ερωτήματα που
γεννώνται είτε από τον υποθετικό χαρακτήρα των καταστάσεων που προβλέπονται
από τις προηγούμενες οδηγίες, είτε από την εκτεταμένη απροσδιοριστία και την
1
2

Παπαδοπούλου, 2013, σελ 10

Με το σκεπτικό ότι ο θάνατος αναιρεί κάθε ανθρώπινη αξία και κάθε δικαίωμα, το ευρωπαϊκό
δικαστήριο δεν δέχθηκε ότι το δικαίωμα στη ζωή ισχύει και αρνητικά διατυπωμένο, ως δικαίωμα στο
θάνατο. Το κράτος πρωτίστως οφείλει να προστατεύει την ζωή / Ρεθυμιωτάκη, σελ 165
3
Ρεθυμιωτάκη, σελ 170
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ανοικτότητα με την οποία γενικά εκδηλώνονται οι μελλοντικές καταστάσεις, είτε
ακόμα και από τις μεταβολές που υφίστανται στις πεποιθήσεις ή στις επιθυμίες των
ανθρώπων με την πάροδο του χρόνου. Σταχυολογούμε τα εξής ερωτήματα: κατά ποιά
έννοια μπορεί να γίνει ιατρική ενημέρωση για την υποθετική περίπτωση μιας
μελλοντικής νόσου; Πόσο αναλυτικές πρέπει να είναι, ώστε να μην αφήνουν
περιθώρια αμφιβολίας για το ποιές πράξεις αφορούν και σε ποιά όρια; Χωρίς
ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση μπορούμε να πούμε τα εξής σχετικά με τη
δεσμευτικότητα τους:
1.

α) Εάν είναι μια δήλωση υγιούς ανθρώπου κατόπιν γενικής και μη
εξατομικευμένης ενημέρωσης, τότε λαμβάνονται μεν υπόψη, αλλά δε
δεσμεύουν το γιατρό.

2.

β) Εάν όμως πρόκειται για δήλωση της βούλησης ενός ασθενή που
στο πλαίσιο μια παρεχόμενης θεραπευτικής αγωγής είχε ενημερωθεί
σχετικά, τότε η περίπτωση συνιστά μορφή έκφρασης της συναίνεσης ή
άρνησης σε θεραπεία ως εκδήλωση της αυτονομίας του.1

Β) Η (ΑΤΥΠΗ) ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Η θεσμική αναγνώριση των προηγούμενων οδηγιών απουσιάζει μέχρι σήμερα στην
Ελλάδα. Η απουσία αυτή, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ανάλογη απουσία των
προϋποθέσεων που τις καθιστούν έγκυρες. Αντίθετα, οι προϋποθέσεις αυτές είναι ήδη
υπαρκτές και αφορούν τις γενικές και ειδικές διατάξεις που δεσμεύουν το θεράποντα
ιατρό και ταυτόχρονα χαρτογραφούν το όριο της αυτονομίας του ασθενή. Δύο
σημαντικοί σταθμοί προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των
ασθενών είναι τόσο η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
Σύμβασης για η Βιοϊατρική, όσο

της Ευρωπαϊκής

και ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Ιατρικής

Δεοντολογίας. Με βάση το ευρύτερο νομικό πλέγμα, αλλά και κάποιες ειδικότερες
διατάξεις, αναγνωρίζεται ο σεβασμός της βούλησης του ασθενή με όποιο τρόπο και
αν εκφράζεται, εν προκειμένω με τη μορφή των προηγούμενων οδηγιών. Στις
παρακάτω γενικές διατάξεις αποτυπώνεται το δικαίωμα του ασθενή να αποφασίζει
για το εάν και μέχρι ποιού σημείου θα δεχτεί τη θεραπευτική αγωγή:
α) Σύνταγμα: Η αναγνώριση της αξίας του ανθρώπου και της προσωπικότητας

1

Ρεθυμιωτάκη, σελ 176
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( άρθρο 2 § 1 και άρθρο 5 § 1 Σ) σε συνδυασμό με την προστασία του δικαιώματος
της υγείας (άρθρο 5 § 5 Σ) προστατεύουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και προσωπικής
ελευθερίας και το συνακόλουθο δικαίωμα του ανθρώπου επί του σώματός του.
β) Σύμβαση του Οβιέδο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική
(κυρώθηκε με τον νόμο 2619/1998): Το άρθρο 5 θεσπίζει τον γενικό κανόνα της
ελεύθερης συναίνεσης του ασθενή κατόπιν ενημέρωσης για κάθε θεραπευτική
επέμβαση στο σώμα του. Επίσης του αναγνωρίζει ρητά την ελευθερία να την
ανακαλέσει.
γ) Νόμος 3418/2005: Στο άρθρο 12 που αφορά τη συναίνεση του
ενημερωμένου ασθενή.
δ) Νόμος 2071/1992: Στο άρθρο 47 για τον εκσυγχρονισμό του Ε.Σ.Υ.
κατοχυρώνεται το δικαίωμα του νοσοκομειακού ασθενή να συναινεί πριν από κάθε
ιατρική πράξη που τον αφορά, αφού προηγούμενα έχει λάβει ιατρική ενημέρωση.
Επιπλέον, ο νόμος αναφέρεται ειδικότερα στις προγενέστερες οδηγίες στις
παρακάτω δύο περιπτώσεις:
α) Το άρθρο 9 του νόμου 2619/1998 προβλέπει ότι οι επιθυμίες που εξέφρασε
ο ασθενής εκ των προτέρων, σχετικά με ιατρική επέμβαση θα λαμβάνονται υπόψη,
προκειμένου για ασθενή ο οποίος κατά το χρόνο της επέμβασης δεν είναι σε θέση να
τις εκφράσει.
β) Το άρθρο 29 § 3 του νόμου 3418/2005 για τις ιατρικές αποφάσεις στο τέλος
της ζωής ορίζει ότι ο γιατρός λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες που είχε εκφράσει ο
ασθενής ακόμα και εάν κατά το χρόνο της επέμβασης δεν είναι σε θέση να τις
επαναλάβει.
Στο ισχύον, άρα, νομοθετικό καθεστώς οι άτυπες μορφές των προηγούμενων
οδηγιών δεσμεύουν το γιατρό να τις ακολουθήσει ή να αιτιολογήσει γιατί τις αγνοεί.
Σε κάθε περίπτωση μπορεί να λειτουργήσουν ως τεκμήρια εικαζόμενης βούλησης του
ασθενή.1

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ
Η καλά εδραιωμένη πλέον δυνατότητα των ασθενών σήμερα

να εκφράζουν τη

συναίνεσή τους και η εν δυνάμει νομική αναγνώριση των προηγούμενων οδηγιών,
ενσωματώνουν ιστορικά την εξέλιξη από τον ιατρικό πατερναλισμό του παρελθόντος
στη δικαϊκή ρύθμιση για την πραγμάτωση της αυτονομίας του προσώπου - ασθενούς.
1

Ρεθυμιωτάκη, σελ 177 - 178
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Σε γενικές γραμμές, η σύγχρονη κρίση της ιατρικής αυθεντίας είναι μια βραδεία
εξέλιξη της μετατροπής του δεοντολογικά καθιερωμένου δικαιώματος του γιατρού
στη σιωπή προς την καλά εδραιωμένη και αυστηρή υποχρέωσή του να ενημερώνει
τους ασθενείς και να αναγνωρίζει το δικαίωμά των τελευταίων να συναινούν.
Εξελικτικά, η ένταση που υπήρξε ανάμεσα στο θεραπευτικό προνόμιο των ιατρών και
της αναγνώρισης της αυτονομίας του ασθενή οδήγησε πρόσφατα σε νομολογικές
αποφάσεις που προσδιορίζουν ότι προσβολές της προσωπικότητας των ασθενών δεν
γίνονται μόνο από ιατρικά σφάλματα, αλλά και από τις ιατρικές αυθαιρεσίες.
Επιπλέον,

η μακροχρόνια κουλτούρα του ιατρικού πατερναλισμού και η ιατρική

αυθεντία δέχθηκαν μεγάλη αμφισβήτηση από κινήματα για τα δικαιώματα των
ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ήδη από τη δεκαετία του '80 στην
Ευρώπη με αφορμή τη ρύθμιση των βιοϊατρικών πρακτικών (για παράδειγμα, της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, των μεταμοσχεύσεων και της γενετικής
τεχνολογίας), ήταν οι ίδιοι οι γιατροί που ζητούσαν τη νομοθετική παρέμβαση, διότι
η καινοφανής ανάγκη της κοινωνικής διαχείρισης των τεχνολογιών φάνηκε ότι
υπερέβαινε το ρόλο τους.1
Υπάρχουν βάσιμου λόγοι σήμερα που συνηγορούν στη μετάθεση του κέντρου
βάρους των αποφάσεων, ώστε ο γιατρός να απεκδυθεί το ρόλο του τελικού κριτή και
να εμπλακεί ως διαμεσολαβητής στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Ανάμεσα
στους λόγους αυτούς, οι κυριότεροι σχετίζονται με την ένταση που δημιουργείται από
το γεγονός ότι οι γιατροί λαμβάνουν κυριαρχικά δραματικές αποφάσεις για τη ζωή
και το θάνατο των ασθενών τους, καθώς και με την ανάδυση μιας εμπορευματικής
“αγοράς” στις υπηρεσίες υγείας με τεράστια κέρδη η οποία σύρει κυριολεκτικά το
γιατρό στο κέντρο συγκρουόμενων συμφερόντων. Πρώτοι οι γιατροί λοιπόν είναι
εκείνοι που επιθυμούν να μοιραστούν το άγος των δύσκολων αποφάσεων μαζί με
τους άμεσα ενδιαφερόμενους.2 Παρά τον εύλογο χαρακτήρα των προηγούμενων
οδηγιών στη ρύθμιση των ηθικών διλημμάτων που σχετίζονται με τις αποφάσεις του
τέλους ζωής και την πρόθεση να καλύψουν το δεοντολογικό και νομικό κενό που
σχετίζεται με τη διασφάλιση της αδιαμεσολάβητης και αυθεντικής βούλησης του
προσώπου, εντούτοις η συνολικότερη αναγνώρισή τους προσκρούει σε έναν
πολυδιάστατο όσο και επίσης εύλογο προβληματισμό.

1

Ibid, σελ 162-163

2

Παπαδοπούλου, σελ 14
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
Ο κατευθυντήριος στόχος για τη νομική αναγνώριση των προγενέστερων οδηγιών
αποβλέπει κυρίως στην προστασία των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και
ιδιαίτερα στην προστασία της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας του προσώπου.
Μολαταύτα, εκφράζονται αρκετές επιφυλάξεις. Κάποιες από αυτές προέρχονται
αμιγώς από τον ιατρικό χώρο, ιδιαιτέρως δε από τις ιατρικές ειδικότητες που
εμπλέκονται άμεσα με τις αποφάσεις για το τέλος της ζωής. Το ζήτημα είναι
πολύπλοκο και ενέχονται πολλαπλοί παράγοντες που θέτουν σε αμφισβήτηση την
εφαρμοσιμότητα των οδηγιών αυτών. Ο γενικόλογος χαρακτήρας τους ο οποίος δεν
μπορεί να προβλέψει τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατάστασης στο μέλλον, η
μεταβολή των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων των ασθενών στην πάροδο του
χρόνου, καθώς και το ενδεχόμενο ο ασθενής να ανταποκριθεί στο μέλλον σε μια
θεραπεία την οποία είχε προηγουμένως απορρίψει1, συνηγορούν στην έλλειψη
ευρείας αποδοχής τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις Ευρωπαϊκές χώρες όπου
χρησιμοποιούνται σπάνια.2 Επιπλέον, η πρόβλεψη για τη σύνταξη προηγούμενων
οδηγιών δεν φάνηκε από μελέτες να βελτιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα
στον ιατρό και τον ασθενή.3 Περαιτέρω, ο δυναμικός χαρακτήρας που έχουν οι
ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ τους βρίσκεται συχνά σε αναντιστοιχία με τη στατικότητα
των έγγραφων οδηγιών. Επιπλέον, οι πολύτιμες και αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης
που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επικοινωνία των ιατρών και των ασθενών ή των
συγγενών τους – στις περιπτώσεις νοητικής ανεπάρκειας – προϋποθέτουν ότι η
διαδικασία λήψης των αποφάσεων εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο σε ένα
περιβάλλον διαρκούς επικοινωνίας και συζήτησης μεταξύ του επιστημονικού
προσωπικού και των συγγενών. Οι αντιρρήσεις αυτές αποτελούν χρήσιμα στοιχεία
που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην προσπάθεια για μια καταλληλότερη
νομική ρύθμιση στο μέλλον. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν ανατρέπουν την
δεσμευτικότητα των προγενέστερων οδηγιών.
Τα ειδικότερα επιχειρήματα αφορούν τις εξής περιπτώσεις:

1
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Κρανιδιώτης και συν., σελ. 25
3
Ibid, σελ. 25
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1. Οι επιφυλάξεις για το χρονικό σημείο σύνταξής τους: το συγκεκριμένο
επιχείρημα αποκρούει τη δυνατότητα να συνταχθούν οι προηγούμενες οδηγίες
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, όταν η σύνταξή τους επιχειρείται
αμέσως μετά τη διάγνωση της ασθένειας, τότε κλονίζεται η δυνατότητα για λήψη
αποφάσεων με ορθολογικά κριτήρια, κυρίως λόγω της έντονης επενέργειας των
συναισθημάτων του φόβου και του προσωπικού αδιεξόδου για τις μελλοντικές
συνέπειες της νόσου στο ίδιο το άτομο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Μια
ενδεχόμενη απόφαση που λαμβάνεται υπό το κράτος συναισθηματικού πανικού ή
εκδηλώσεων κατάθλιψης είναι πιθανόν να απευθύνει το αίτημα για διακοπή της
θεραπείας σε πολύ πρόωρο στάδιο, όταν η διακοπή αυτή δε δικαιολογείται από τα
ιατρικά δεδομένα. Οι άνθρωποι εξάλλου δεν έχουν γενικότερα επαρκή γνώση για τις
παραμέτρους των διαφόρων παθήσεων και όσα γνωρίζουν συνήθως προέρχονται από
τις ελλιπείς πληροφορίες που μεταδίδονται από στόμα σε στόμα ή από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης.
Στην περίπτωση που η σύνταξη των οδηγιών γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί
κάποια διάγνωση για συγκεκριμένη ασθένεια είναι επόμενο να απουσιάζει μια
σφαιρική

και

τεκμηριωμένη

εικόνα

για

τις

πιθανές

παραμέτρους

της

πιθανολογούμενης μελλοντικής νόσου. Η στάθμιση τότε των πραγματικών
δεδομένων είναι αδύνατη και ως εκ τούτου η προηγούμενη οδηγία δεν μπορεί να
συνεισφέρει στην ανεύρεση της αληθούς βούλησης του ασθενή κατά την κρίσιμη
περίοδο που προηγείται του θανάτου. Στις καταστάσεις επίσης που οδηγούν σε άνοια
υπάρχει πάντα το δυσεπίλυτο ερώτημα που αφορά σε μια ενδεχόμενη αλλαγή του
περιεχομένου της βούλησης του ασθενή. Ενόψει της δραματικής αλλαγής στα
στοιχεία της προσωπικής ταυτότητας, αλλά και την εν γένει προσωπικότητα του
ανοϊκού ασθενή γεννάται το ερώτημα που αφορά στις αποφάσεις που θα πρέπει να
έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ. Το δίλημμα είναι αν η δέσμευση πρέπει να αναζητηθεί
στην προηγούμενη ή στην ενεστώσα βούληση του ασθενή. Έτσι, ακόμα και αν η
ενεστώσα βούληση είναι προϊόν μιας κατακερματισμένη προσωπικής ταυτότητας,
όπου απουσιάζει η συνεκτική και μορφοποιητική επενέργεια του έλλογου στοιχείου,
εντούτοις κάποια στοιχεία συναισθηματικά ή διαισθητικά είναι δυνατόν να
απευθύνουν κάποιες επιθυμίες που δεν μπορεί βέβαια να αγνοηθούν. Η άποψη αυτή
εναρμονίζεται με τη θέση ότι «δεν υπάρχει ζωή ανάξια να βιωθεί».1

1

Παπαδοπούλου, σελ 24

225

2. Ο περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας του γιατρού: Η ορθή άσκηση του
ιατρικού λειτουργήματος προϋποθέτει ότι ο γιατρός αφού σταθμίσει όλες τις πιθανές
θεραπευτικές λύσεις θα επιχειρήσει στη συνέχεια να εφαρμόσει την καταλληλότερη
για την κάθε περίπτωση. Μια προηγούμενη οδηγία είναι δυνατόν να δυσχεραίνει το
έργο του γιατρού και της ομάδας του στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει
σχηματίσει μια διαφορετική εικόνα για τις πιθανότητες ανάνηψης του ασθενή και
συντάκτη των προηγούμενων οδηγιών. Δεν αποκλείεται μάλιστα η μεσολάβηση
χρονικού διαστήματος από τη στιγμή της σύνταξης να έχει επιφέρει σημαντικές
εξελίξεις στον τομέα της θεραπείας αναφορικά με την πάθηση.
Αντιθέσεις μπορεί επιπλέον να προκύψουν όχι μόνο από τη θέση ευθύνης του
γιατρού ως τεχνοκράτη των θεμάτων υγείας. Η αντίθεση του γιατρού με το
περιεχόμενο των προηγούμενων οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με διαφορές
ηθικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής τάξεως είναι δυνατόν να παραβιάσουν εν τέλει
τη δική του ελευθερία συνείδησης στην περίπτωση που καλείται να εκτελέσει τις
συγκεκριμένες οδηγίες. Μια κατάλληλη διευθέτηση του ζητήματος θα μπορούσε να
κινηθεί προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης των δικαιωμάτων όλων των
εμπλεκομένων. Έτσι, η αντικατάσταση του γιατρού είναι μια πρώτη προσπάθεια που
αφενός υποδεικνύει την ανάγκη σεβασμού των πεποιθήσεων του γιατρού και
αφετέρου διατηρεί το περιεχόμενο των προηγούμενων οδηγιών του ασθενή. Στην
έσχατη περίπτωση που η διευθέτηση αυτή δεν είναι δυνατή, τότε ο γιατρός ακόμα και
αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τις προσωπικές πεποιθήσεις του (φιλοσοφικές,
θρησκευτικές, ιδεολογικές) τότε πρέπει να σεβαστεί τις οδηγίες του ασθενή. Ως
βασικό διακύβευμα στην περίπτωση αυτή κρίνεται η διαφύλαξη του απαραβίαστου
συνταγματικού αγαθού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυτονομίας.1 Υπαρκτή είναι
επίσης η επιφύλαξη ότι εφόσον οι οδηγίες εκτελούνται σε χώρες όπου επιτρέπεται η
ευθανασία, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι γιατροί να στιγματιστούν ως εκτελεστές.2
3. Η προστασία της οικογένειας: Ένα από τα επιχειρήματα κατά της
αναγνώρισης των προηγούμενων οδηγιών ορθώνεται στη βάση της συνταγματικής
προστασίας του θεσμού της οικογένειας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 21 παράγραφος 1
του Συντάγματος εμπεριέχει ένα ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα καθώς και μια
θεσμική εγγύηση επί τη βάσει της αναγνώρισης ότι η οικογένεια είναι «το θεμέλιο της
συντήρησης και προαγωγής του Έθνους». Σύμφωνα με το επιχείρημα, οι
1
2
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προηγούμενες οδηγίες παραγνωρίζουν την προσωπικότητα, τις επιλογές και τις
επιθυμίες των συγγενών οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις κατά την
οδυνηρή και δύσκολη συναισθηματικά διαδικασία του τέλους της ζωής του ασθενή.
Για άλλη μια φορά όμως, επισημαίνουμε τον απαραβίαστο χαρακτήρα του
συνταγματικού αγαθού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προσωπικής αυτονομίας
το οποίο επιβάλλει την αναγνώριση της προτεραιότητας της ρητής, έστω και εκ των
προτέρων, διατυπωμένης ή βασίμως τεκμαιρόμενης βούλησης του ίδιου του ασθενή
έναντι του δικαιώματος προστασίας της οικογένειας, εν προκειμένω.1
4. Το ζήτημα της δεσμευτικότητας και της ακρίβειας των προηγούμενων
οδηγιών: οι προηγούμενες οδηγίες αποτελούν δήλωση της βούλησης σε μια χρονική
στιγμή πρότερης της έλευσης της νόσου και παρά τον οικειοθελή και μη
αμφισβητήσιμο χαρακτήρα τους ένα ζήτημα αφορά το κατά πόσο αυτή η βούληση
εναρμονίζεται με τις προσωπικές αποφάσεις (ή επιθυμίες) του ασθενή σε κάποιο
μεταγενέστερο στάδιο. Δεν είναι δηλαδή απίθανο η επέλευση της νόσου να έχει
μεταβάλλει τη στάση του προσώπου, επιζητώντας πλέον εκείνο μια αγωγή την οποία
προηγουμένως είχε αρνηθεί. Κατά την άποψη αυτή, μένει να διερευνηθεί ο βαθμός
που πρέπει να είναι δεσμευτικές. Στη συνάφεια αυτή, ο γενικόλογος χαρακτήρας που
έχουν (εκφράζοντας γενικά διατυπωμένες επιθυμίες) δεν είναι ικανός να καλύψει
όλες τις πιθανές κλινικές εξελίξεις με αποτέλεσμα να προκύπτουν ερωτήματα για την
ακρίβεια με την οποία πρέπει να περιγράφουν ή να προβλέπουν τις μελλοντικές
εξελίξεις της νόσου.
Τα πιο συνήθη πρακτικά προβλήματα
Για να γίνει αποδεκτός ο σεβασμός των προηγούμενων οδηγιών του ασθενή
στην καθημερινή ιατρική και νοσοκομειακή πράξη είναι απαραίτητο, πέραν των
νομικών ρυθμίσεων τις οποίες πρέπει να αναλάβει η πολιτεία, να ξεπερασθούν μια
σειρά από μικρότερα μεν εμπόδια τα οποία όμως στο σύνολό τους δυσχεραίνουν σε
μεγάλο βαθμό την αποδοχή και αναγνώριση των προγενέστερων αποφάσεων του
ασθενή. Το κυριότερο πρακτικό πρόβλημα προέρχεται από την επιβίωση μέχρι και
σήμερα του ιατρικού πατερναλισμού. Η παρωχημένη αντίληψη ότι ο γιατρός με τη
θεραπευτική ομάδα του είναι ο καλύτερος κριτής των συμφερόντων του ασθενή και
ως εκ τούτου αποφασίζει κυριαρχικά είναι καιρός να δώσει τη θέση της σε ένα
1
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μοντέλο συναπόφασης για τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων στο οποίο εκτός από
τους οικείους, θα απηχεί ιδιαίτερα τη βούληση του ίδιου του ασθενή. Το ζήτημα της
θεσμικής αναγνώρισης των προγενέστερων οδηγιών/αποφάσεων συνιστά – κατά τη
γνώμη μας – επί του παρόντος ένα νομικό κενό στη χώρα μας το οποίο για να
καλυφθεί χρειάζεται και την πολύπλευρη συνεισφορά του ιατρικού κλάδου. Το
νεωτερικό και σύγχρονο πολιτικό αίτημα για δημόσια λογοδοσία θα μπορούσε αν
ερμηνευθεί ορθά να γίνει η αφετηρία για την έναρξη δημόσιου διαλόγου με την
συνεισφορά των σχετικών γνωστικών πεδίων και τη συμμετοχή των πολιτών. Με
επιχειρήματα στα οποία όλοι θα μπορούσαν να εκφράσουν τη συναίνεσή τους (ή
ενδεχομένως να την αποσύρουν) θα πρέπει να προσδιορισθεί αφενός το ηθικό
κανονιστικό πλαίσιο που οφείλει να διέπει την αναγνώριση των προηγούμενων
οδηγιών και αφετέρου να γίνει η καταλληλότερη κατά το δυνατόν νομική
διαρρύθμιση των επιμέρους νομικών ζητημάτων.
Άλλης μορφής πρακτικές δυσχέρειες οι οποίες παρεμποδίζουν την εφαρμογή
των οδηγιών μπορεί να προέρχονται από το δισταγμό ή την παθητική στάση των
ασθενών να ασκήσουν τις αυτόνομες αποφάσεις τους στα θέματα της υγείας. Εξίσου
πιθανό είναι να προέρχονται από κάποιας μορφής δυσαρμονία μεταξύ της εφαρμογής
των νομικών κανόνων και του τρόπου λειτουργίας των ιδρυμάτων υγείας. Η άγνοια
και η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη ως
πιθανοί παράγοντες. Θεσμικές προβλέψεις που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη
των αποφάσεων των οικείων ή την εφαρμογή των οδηγιών χωρίς να υπάρχουν
συγκρούσεις των οικείων με την ιατρική ομάδα, θεωρούμε ότι συνιστούν η
λειτουργία των επιτροπών δεοντολογίας στα νοσοκομεία, η βιοηθική διαμεσολάβηση
και η υποστήριξη από ψυχολόγους.
Το πεδίο της βιοηθικής σήμερα ενσωματώνει – εκτός των άλλων – την
προσπάθεια να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στο αίτημα για μια ηθικο-πρακτική
προσέγγιση στο χώρο της βιοϊατρικής. Η προσέγγιση αυτή οριοθετείται πέρα από τα
στενά και περιγραφικά πλαίσια της επαγγελματικής (ιατρικής) δεοντολογίας,
συγκροτώντας κανονιστικές προτάσεις που ρυθμίζουν τεκμηριωμένα το πλαίσιο των
σύνθετων σχέσεων μεταξύ της βιο-επιστήμης και της κοινωνίας.1 Κατά την έννοια
αυτή, η βιοηθική λειτουργεί και ως ένα σύστημα με δικά της όργανα, διαδικασίες και
κανόνες που μπορεί να έχει ρυθμιστικό ή συμπληρωματικό ρόλο απέναντι στο δίκαιο.

1
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Ιδιαίτερα σήμερα που η ρύθμιση της ιατρικής πράξης από την ιατρική δεοντολογία
μοιάζει ολοένα και πιο παρωχημένη, ακατάλληλη και ιστορικά ξεπερασμένη μορφή
αυτοελέγχου για τη βιοϊατρική, οι επιτροπές βιοηθικής μπορούν πλαισιώνουν
ικανοποιητικά το έργο του γιατρού κατά τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων.1

Συνολική τοποθέτηση
Η άρνηση της δεσμευτικότητας των προηγούμενων οδηγιών θα αποτελούσε έκφραση
ενός άτεγκτου πατερναλισμού και ευθεία αμφισβήτηση της αρχής της αυτονομίας
καθώς και του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του
ατόμου. Ενάντια σε οποιαδήποτε εκδοχή ιατρικού ή νομικού πατερναλισμού
ορθώνεται η θεμιτή αξίωση του πράττοντος υποκειμένου να γίνονται σεβαστές οι
εύλογες αποφάσεις που αφορούν την υπόσταση του ως ηθικού όντος. Εφόσον κατά τη
στιγμή των κρίσιμων αποφάσεων ο ασθενής είναι νοητικά ικανός, τότε είναι ο πιο
αρμόδιος κριτής των αποφάσεων που αφορούν το σώμα και τη ζωή του.
Καταλήγοντας, αναφορικά με το ερώτημα που θέσαμε για την πιθανή
συνάφεια των όρων που συγκροτούν το δικαίωμα συναίνεσης με τους αντίστοιχους
όρους που θεμελιώνουν το αίτημα για τη νομική αναγνώριση των προηγούμενων
οδηγιών διαπιστώνουμε τα παρακάτω. Η κατάθεση της συναίνεσης του ασθενή
προηγείται νομικά και δεοντολογικά της υποχρέωσης της πολιτείας και του
καθήκοντος του γιατρού να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του.
Η συνταγματικά κατοχυρωμένη συναίνεση (είτε ρητή, είτε φυσική, είτε εικαζόμενη)
συνιστά δικαίωμα το οποίο περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις της άρνησης των
ιατρικών πρακτικών και παρεμβάσεων που μπορεί να παρατείνουν τη ζωή. Σε αυτό το
πλαίσιο η άρνηση θεωρείται περίπτωση αυτοπροσβολής και δεν πρέπει να συγχέεται
με την ευθανασία που αποτελεί ετεροπροσβολή.2 Συνήθως, οι «προηγούμενες
οδηγίες» καλύπτοντας το δικαίωμα άρνησης στη θεραπεία αποτυπώνουν ταυτόχρονα
την ελεύθερη βούληση του ασθενή να αρνηθεί τη συναίνεση/συγκατάθεση του για τη
συνέχιση των ιατρικών παρεμβάσεων. Η άρνηση αυτή έχει ισχύ ακόμα και στην
περίπτωση που την κρίσιμη στιγμή δεν διαθέτει την ικανότητα συναίνεσης.
Στο ελληνικό νομοθετικό σύστημα, παρά το ότι δεν έχουν ρυθμιστεί συνολικά
ως θεσμός, εντούτοις οι προηγούμενες οδηγίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις
1
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εγκυρότητας γενικά της συναίνεσης -

που δεσμεύουν το θεράποντα ιατρό και

ταυτόχρονα προσδιορίζουν τα όρια της αυτονομίας του ασθενή - και ειδικότερα των
ίδιων των προηγούμενων οδηγιών ως μορφής συναίνεσης. Εκείνο που παραμένει σε
ηθική, νομική και κοινωνική εκκρεμότητα είναι η συνολικότερη νομοθετική ρύθμιση
των οδηγιών, ώστε να καταστούν θεσμός δίνοντας παράλληλα στην Ελλάδα την
ευκαιρία να αποσαφηνίσει τη θέση της, όντας η ίδια μέτοχος των ευρωπαϊκών
θεσμών.

*
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3.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Το κεφάλαιο εστιάζεται ιδιαίτερα στο τμήμα του πληθυσμού της Τρίτης Ηλικίας το
οποίο ως αποτέλεσμα της προϊούσας ψυχοσωματικής ευπάθειας και αδυναμίας, όπως
και της επίδρασης των διαφόρων παθήσεων αντιμετωπίζει και τις μεγαλύτερες
ανάγκες για φροντίδα και υποστήριξη. Η ανάγκες δε αυτές δεν επέρχονται με τρόπο
αδιόρατο ή μονοσήμαντο, αλλά συνήθως είναι το αποτέλεσμα δραματικών και
πολλαπλών προσωπικών και ατομικών απωλειών και μεταβάσεων, ώστε τα
ειδικότερα ηθικά ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη διαδικασία της
φροντίδας των ηλικιωμένων είναι πολλαπλά. Περεταίρω μελέτη των ζητημάτων
φροντίδας από την κοινωνιολογική τους διάσταση, όπως και ο ορισμός της
μακροχρόνιας φροντίδας σύμφωνα με τα στάνταρντ του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας

υπάρχουν

στο

κεφάλαιο:

«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του συγκεκριμένου πονήματος.

Α.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ
Ενημέρωση – Πληροφόρηση
Η γενικότερη αξίωση για επαρκή ενημέρωση των ασθενών για τα ζητήματα που
αφορούν την κλινική πορεία των νόσων από τις οποίες πλήττονται, καθώς και τις
επιμέρους παραμέτρους των προτεινόμενων θεραπειών, συνιστά γενικά την
αρμόζουσα πρακτική στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας
και ομολογείται ως η έμπρακτη απόδειξη της αναγνώρισης της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και αυτονόμησης του προσώπου αναφορικά με τις αποφάσεις που
αφορούν τη ζωή του. Ενώ όμως, η συγκεκριμένη ηθική (και νομική) αξίωση
θεωρείται αυτονόητο ανθρώπινο κεκτημένο του οποίου η ισχύ επεκτείνεται ισότιμα
σε κάθε ασθενή ανεξαρτήτως ηλικίας, φαίνεται ότι κατά την πρακτική εφαρμογή του
προκύπτουν ορισμένα ζητήματα δυσμενούς διάκρισης εις βάρος των ηλικιωμένων. Η
διάκριση αυτή τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα κάποιας παρανόησης επί τη
βάσει της αδικαιολόγητης εικασίας ότι οι ηλικιωμένοι δεν δείχνουν ιδιαίτερο
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ενδιαφέρον για την πληροφόρησή τους ή ότι είναι λιγότερο ικανοί να τη
διαχειριστούν. Ακόμα και εκείνοι που είναι νοητικά επαρκέστατοι κάποτε θεωρείται
ότι μπορεί να αναστατωθούν ή να υποστούν τις συνέπειες της σύγχυσης από τη
δυσχέρεια στην πρόσληψη των δεδομένων. Επιπλέον, έρευνες εστιασμένες σε
ανοϊκούς ασθενείς δείχνουν ότι εκείνοι διατρέχουν τον κίνδυνο ακόμα περισσότερο
να γίνουν θύματα παραμέλησης ή άγνοιας και τελικά να αποκλειστούν από τη λήψη
των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους. Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς με άνοια
μπορούν συχνά να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι
εναλλακτικές επιλογές έχουν εκτεθεί με τον κατάλληλο τρόπο, εντούτοις, ο μέσος
όρος της ημερήσιας μέριμνας για την ενημέρωση τους δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά. 1
Το καθήκον παροχής επαρκούς ενημέρωσης/πληροφόρησης προς τον ασθενή
ηλικιωμένο
Οι ασθενείς που έχουν την πνευματική διαύγεια να κατανοήσουν τις συνέπειες των
προτεινόμενων θεραπευτικών επιλογών έχουν το δικαίωμα να αποδεχθούν ή να
αρνηθούν τα προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που
υπόκεινται στην υποχρεωτική παροχή ιατρικής φροντίδας εξαιτίας υφιστάμενης
ψυχικής νόσου). Κατά συνέπεια, η αποτυχία των επαγγελματιών υγείας να
εκπληρώσουν αυτή την αυστηρή υποχρέωσή τους συνιστά πρωτίστως αστοχία με
έντονο ηθικό περιεχόμενο, αφού η ακύρωση της δυνατότητας του προσώπου-ασθενή
στην προσωπική επιλογή ματαιώνει συναφώς και την οφειλόμενη στάση του
σεβασμού προς τον συνάνθρωπο ασθενή.
Κάποια βασικά στοιχεία της πληροφόρησης πρέπει να περιέχουν:
1.

τα διαγνωστικά και προγνωστικά κριτήρια της πάθησης καθώς και
τους ενδεχόμενους περιορισμούς της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης

2.

τις θεραπευτικές επιλογές

3.

τις ενδεχόμενες συνέπειες, τα μειονεκτήματα και τις πιθανές
παρενέργειες των προτεινόμενων σχημάτων

4.

τις εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αποχής από
κάθε θεραπευτική αγωγή, μαζί με μια εκτίμηση των συνεπειών τους

Ιδιαίτερη μέριμνα, όσον αφορά την ενημέρωση, πρέπει να δίδεται στις
περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται είτε καινοτόμες, είτε επισφαλείς, είτε οδυνηρές, είτε

1
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ακόμα πολύ σοβαρές θεραπευτικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι
ασθενείς έχουν την επιθυμία οι αποφάσεις που τους αφορούν να λαμβάνονται από
κάποιον άλλον, δεν παύει το καθήκον των ιατρών να ενημερώνουν τον ασθενή
σχετικά με τις παραμέτρους και τις συνέπειες της θεραπείας, αν εκείνος το επιθυμεί.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιοπιστία της συγκατάθεσης στην έρευνα ή τη θεραπεία
κρίνεται από το βαθμό στον οποίο ο ασθενής είναι συνειδητά ενημερωμένος και γι'
αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή ενός πυρήνα από τις βασικότερες παραμέτρους
του σχήματος. Η λεκτική επικοινωνία και η πληροφόρηση κατά την ενημέρωση
κρίνεται πάντα ως επωφελέστερη, παρόλο που η χρησιμότητα κάποιου είδους
έντυπου πληροφοριακού υλικού πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σκοπός είναι μέσα από την
τεκμηριωμένη πληροφόρηση να προκύψουν οι γονιμότεροι δυνατοί όροι οι οποίοι
ευνοούν τη θεραπευτική αγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αποδειχθεί ότι η κατάλληλη
πληροφοριακή τεκμηρίωση:
5.

αυξάνει την ικανοποίηση του ασθενούς και μειώνει τα παράπονα

6.

βελτιώνει την αφοσίωση στη θεραπευτική αγωγή και προάγει την
ενεργητική συμμετοχή σε αυτήν

7.

μειώνει την ψυχολογική δυσχέρεια και το άγχος

Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας επιβάλλει ότι κατά την αναγκαία
διαδικασία ενημέρωσης του ασθενούς πρέπει να τηρείται ένας επιπλέον όρος: κάθε
πληροφόρηση πρέπει να δίδεται με τρόπο ο οποίος να είναι απόλυτα κατανοητός από
τον αποδέκτη. Αν δε κριθεί σκόπιμο, πρέπει να υπάρχει μεσολάβηση διερμηνέα ή να
επικυρωθεί με υπογραφή.
Εμπόδια και φραγμοί στην παροχή επαρκούς πληροφόρησης
Πιθανά εμπόδια στον αρμόζοντα τρόπο ενημέρωσης ο οποίος απευθύνεται σε όντα με
αξιοπρέπεια είναι δυνατόν να ορθώσουν προκαταλήψεις ή αδικαιολόγητα στερεότυπα
που αφορούν διάφορες όψεις της ανθρώπινης κατάστασης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι
οι προσωπικές πεποιθήσεις και αξίες, όπως και το ιδιαίτερο πολιτισμικό (cultural)
υπόβαθρο του ασθενούς δυνατόν να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την
πληροφόρηση, εντούτοις εικασίες και προκαταλήψεις επί τη βάσει του κοινωνικοοικονομικού στάτους ή της εθνικότητας συνιστούν ηθικά επιλήψιμες αντιλήψεις και
ενδείξεις επαγγελματικής αστοχίας. Ατεκμηρίωτη επίσης εικασία η οποία συνιστά
επιλήψιμη προκατάληψη εις βάρος της ανθρώπινης αξίας συνιστά κάθε διάκριση με
βάση την ηλικία η οποία συνεπάγεται έμμεση αποθάρρυνση από τις διαδικασίες
λήψης των αποφάσεων. Οι γιατροί, για παράδειγμα, είναι πιο επεξηγηματικοί και
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υποστηρίζουν εντονότερα τη λήψη των αποφάσεων των νεότερων, παρά των
γηραιότερων ασθενών. Ηθικώς ολισθηρή παγίδα σ' αυτό το πλαίσιο δυνατόν να
προκύψει από την αποχή γενικότερης πληροφόρησης σε ανοϊκούς ασθενείς. Πολύ
συχνά όμως, οι νοητικές ικανότητες των ασθενών αυτών έχουν μεταβαλλόμενο
χαρακτήρα και κατά περιόδους είναι δυνατόν να κατανοήσουν την παρεχόμενη
πληροφόρηση. Γι' αυτό, κρίνεται επιλήψιμος ο συνολικός αποκλεισμός τους από τη
λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν.1
Η πληροφόρηση των οικείων
Κατά τη διάρκεια παραμονής των ηλικιωμένων σε νοσοκομειακές μονάδες για
νοσηλεία ή στα αρμόδια ιδρύματα όπως είναι τα

γηροκομεία, οι περισσότεροι

ασθενείς ηλικιωμένοι επιθυμούν την ενημέρωση της οικογένειας τους για τα
ζητήματα που τους αφορούν. Ωστόσο, οποιαδήποτε αξίωση τους για τήρηση
εχεμύθειας αναφορικά με τις πληροφορίες που τους αφορούν πρέπει να θεωρείται
απόλυτα σεβαστή. Πληροφορίες και ιατρικά δεδομένα που σχετίζονται με την
ατομική τους κατάσταση δεν πρέπει να αποκαλύπτονται. Χωρίς την συγκατάθεση του
ασθενή τόσο το ιατρικό, όσο και το προσωπικό που παρέχει τη φροντίδα στους
ηλικιωμένους ασθενείς δεν πρέπει να προβαίνει σε αυθαίρετες υποθέσεις
αποκαλύπτοντας εμπιστευτικά δεδομένα. Οι ασθενείς είναι δυνατόν επίσης οι ίδιοι να
καθορίσουν με ειδικότερο τρόπο τα συγκεκριμένα πρόσωπα στα οποία απευθύνουν
αυτή την εμπιστοσύνη. Στην περίπτωση νοητικής ανεπάρκειας του ασθενή κάθε
χειρισμός των εμπιστευτικών δεδομένων πρέπει να υπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντά
του.2
Ανάγκη για Επικοινωνία
Η επικοινωνία ανάμεσα σ’ αυτούς που παρέχουν τη φροντίδα
Πολλά ατυχή περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής
περίθαλψης με αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία των ασθενών προκύπτουν σαν
αποτέλεσμα ανεπάρκειας στην επικοινωνία των εμπλεκομένων επαγγελματικών
ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα των επαγγελματιών υγείας, των εργαστηρίων, της
κοινωνικής φροντίδας κά. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας του
Ηνωμένου Βασιλείου (National Institute for Health and Clinical Excellence / NICE)
επισημαίνει την ύπαρξη ισχυρών ενδείξεων ότι η αποδοτική συνεργασία των
1
2
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εμπλεκόμενων φορέων μειώνει τα ποσοστά ανικανότητας και αναπηρίας ανάμεσα
στους ανοϊκούς ασθενείς. Πολύ σημαντική κρίνεται επιπλέον η ποιότητα στην
επικοινωνία ανάμεσα στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας και το προσωπικό των
ιδρυμάτων που φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Η αποδοτικότητα στη συνεργασία
αυτή συμβάλλει επιπλέον στη μείωση του άγχους και της ανησυχίας ανάμεσα στους
ασθενείς και τους οικείους τους.1
Εμπόδια και φραγμοί στην επικοινωνία
Ένα σημαντικό βήμα στη βελτίωση των όρων που ρυθμίζουν την ποιότητα της
θεραπείας στην μακροχρόνια φροντίδα μπορεί να γίνει μέσα από την διερεύνηση των
πιθανών εμποδίων που δυσχεραίνουν την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών. Μερικοί
από τους φραγμούς αυτούς είναι περισσότερο οφθαλμοφανείς και αναγνωρίζονται
εύκολα. Οι πιεστικές εργασιακές συνθήκες του προσωπικού και η έλλειψη διαθέσιμου
χρόνου πολύ συχνά αποκόπτουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και το αποτέλεσμα που
προκύπτει είναι εις βάρος του ηλικιωμένου ασθενή. Επιπλέον, τα συνήθη προβλήματα
ακοής που συνοδεύουν την Τρίτη Ηλικία είναι δυνατόν να ορθώσουν ποικίλα
εμπόδια, για παράδειγμα, στα άτομα που επιθυμούν να απευθύνουν τηλεφωνικά
κάποιο αίτημα τους ή να χρησιμοποιήσουν τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης
ασθενών για τη διευθέτηση ραντεβού. Συχνά, η ικανότητα για κατανόηση της
παρεχόμενης πληροφόρησης επιδεινώνεται από την επίδραση διαφόρων στρεσογόνων
παραγόντων και του υποκείμενου άγχους, φαινόμενο που δεν πρέπει να αγνοείται από
το προσωπικό οποιασδήποτε ειδίκευσης, όταν παρέχει τις υπηρεσίες τους στον
ηλικιωμένο ασθενή.
Παρόλα τα πλεονεκτήματά της η κατά πρόσωπο επικοινωνία είναι κάποτε
πιθανό να ορθώσει εμπόδια στην αμοιβαία κατανόηση. Τα εμπόδια αυτά συνήθως
οφείλονται αφενός σε διαφοροποιήσεις δημογραφικές, όπως για παράδειγμα είναι
αυτές που προέρχονται από τις εθνοτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες, τις ταξικές
αποκλίσεις, τους θρησκευτικούς περιορισμούς, την έλλειψη γλωσσικής κατανόησης
κά και αφετέρου σε διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις προσδοκίες μεταξύ των
συμμετεχόντων.
Πολύ συχνά οι αστοχίες στην παρεχόμενη ποιότητα της επικοινωνίας είναι
αποτέλεσμα εδραιωμένων και άστοχων προκαταλήψεων οι οποίες απαξιώνουν την
ανθρώπινη εικόνα του ηλικιωμένου εντάσσοντάς την στα περιοριστικά πλαίσια ενός

1
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κοινωνικού στερεότυπου. Το κοινωνικό αυτό ζήτημα υφίσταται εις βάρος της
οφειλόμενης αναγνώρισης της ανθρώπινης αξίας στο πρόσωπο κάθε ενός μέλους της
κοινότητας των ανθρώπων αδιακρίτως. Η αποκαρδιωτική και συνήθως απαξιωτική
κοινωνική εικόνα των ηλικιωμένων μέσα από το πρίσμα του στερεότυπου αμαυρώνει
τελικά και την εικόνα της σύνολης ανθρώπινης ύπαρξης. Ματαιώνεται έτσι η θεμιτή
αξίωση των μελών της Τρίτης Ηλικίας για μια ποιοτική παροχή φροντίδας η οποία
οφείλει να έχει αυστηρά προσωποκεντρικό

χαρακτήρα προσανατολισμένο στις

εκάστοτε ανάγκες της βιολογικής και ηθικής του υπόστασης. Εντός ενός τέτοιου
στρεβλού συμψηφιστικού πλαισίου, τα κύρια χαρακτηριστικά της αστοχίας
προβάλλονται στους όρους της κακής επικοινωνίας και ελλειμματικής πληροφόρησης.
Παρά την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσιάζει ένα τέτοιο σύστημα, εντούτοις η
αναζήτηση της δυνατότητας για θεραπεία των υποκείμενων στρεβλώσεων δεν είναι
ανέλπιδη, αλλά μπορεί κάλλιστα να βελτιωθεί μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης του
προσωπικού με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του με τους
συγκεκριμένους ασθενείς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εκπαίδευση αυτή είναι
δυνατόν να ενισχύσει αφενός την ικανότητα του προσωπικού να αφουγκράζεται τις
ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενή και αφετέρου θα βελτιώσει τις επικοινωνιακές τους
δεξιότητες στην ενημέρωση, την πληροφόρηση και την ψυχική ανακούφιση των
ασθενών.1 Ένας επιπρόσθετος λόγος ο οποίος κινητοποιεί τις πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του προσωπικού που υπηρετεί στις
μονάδες φροντίδας και νοσηλείας αφορά τον αρμόζοντα τρόπο χειρισμού πολύ
ευαίσθητων και δυνητικά απειλητικών ζητημάτων για την ψυχική ισορροπία των
ασθενών ηλικιωμένων. Τα ζητήματα αυτά αφορούν το πρόβλημα της σωματικής ή
συναισθηματικής κατάχρησης εις βάρος των ηλικιωμένων και εξετάζονται παρακάτω.
Η κακοποίηση και παραμέληση των ηλικιωμένων ως ζήτημα επικοινωνίας
Το πρόβλημα της κακοποίησης δυνητικά υποβόσκει οπουδήποτε η ανθρώπινη ύπαρξη
εκδηλώνει ευάλωτο χαρακτήρα. Διακριτά κοινωνικά σύνολα που πρέπει να
αντιμετωπίζονται με αυξημένη επαγρύπνηση συνιστούν οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι
1

Ένας ασυνείδητος τρόπος να ενισχύουν οι υπόλοιποι το στερεοτυπικό μοντέλο του ηλικιωμένου
είναι, για παράδειγμα, μέσω της προφορικής εκφοράς του λόγου όπου γίνεται χρήση υποκοριστικών
και χαϊδευτικών ονομάτων, υψηλής έντασης λεκτική χροιά, απλών συντακτικών εκφράσεων κλπ. Ο
παιδαριώδης αυτός λόγος αν και συνήθως είναι καλοπροαίρετος, σκοπεύοντας να είναι ταυτόχρονα
ευκρινής και συμπαθής προς τον ηλικιωμένο, εντούτοις, υποκρύπτει πατερναλιστικά στοιχεία και
ερμηνεύεται από τους ηλικιωμένους ως ταπεινωτικός / British Medical Association, 2009, σελ 21
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και οι διανοητικά πάσχοντες. Η κακοποίηση μπορεί να ορισθεί ως « μια
συγκεκριμένη πράξη ή μια σειρά από επαναλαμβανόμενες πράξεις ή ακόμα και η
παράληψη κάποιας ενδεδειγμένης και αναγκαίας ενέργειας που διαδραματίζονται στο
πλαίσιο οποιασδήποτε σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από την προσδοκία της
εμπιστοσύνης. Έχουν δε σαν αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη και την ψυχική
αναστάτωση του ηλικιωμένου ατόμου».1 Η παθογένεια του φαινομένου της
κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βρίσκει το
περιθώριο να εκδηλώσει τη νοσηρότητά του στη συμβολή δύο προϋποθέσεων όπου
στη μια παρατάσσονται οι αντικειμενικοί όροι που καθιστούν τους ηλικιωμένους
ευάλωτους στην κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα η κοινωνική απομόνωση, η
έλλειψη σωματικής ή νοητικής ευχέρειας και η συσσώρευση νόσων. Η άλλη
προϋπόθεση συνδέεται με την αστοχία του ευρύτερου περιβάλλοντος του
ηλικιωμένου να απευθύνει την απαιτούμενη προσοχή για τη διατήρηση της
αξιοπρέπειας του προσώπου του. Το περιβάλλον δε αυτό εκτείνεται από το στενότερο
οικογενειακό κύκλο μέχρι τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και
φροντίδας, μηδέ των αόριστων άλλων συνανθρώπων του κοινωνικού συνόλου
εξαιρουμένων.2
Ο όρος «κρυφό πρόβλημα» είναι ενδεικτικός για το ότι η αληθινή έκταση του
προβλήματος είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί, κυρίως επειδή υπάρχει ασάφεια στον
ακριβή προσδιορισμό του όρου «κακοποίηση» και λόγω του αποκλεισμού από τις
έρευνες των γνωσιακά ελλειμματικών ασθενών.3 Από τις συχνότερες αιτίες
κακομεταχείρισης είναι η παραμέληση, ενώ ακολουθούν η οικονομική, η σωματική και
η ψυχολογική μορφές κατάχρησης ή βίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι συχνά η
κακοποίηση προέρχεται από συγγενικά πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να
ανταποκριθούν ή να χειρισθούν την απαιτητική φροντίδα των ασθενών. Για
παράδειγμα, στην παραμέληση των γυναικών άνω των 85 ετών οι πιο συχνοί
αυτουργοί βρέθηκε ότι είναι οι ίδιοι οι σύζυγοι ή κάποιοι συγγενείς. Ανάλογη

1

2

3

British Medical Association, 2009, σελ 23 από: Action on Elder Abuse (2004). Hidden Voices:
Older People’s Experience o Abuse. An Analysis of Calls to the Action on Elder Abuse Helpline /
Help the Aged / London.
Στη χώρα μας η νομοθετική πρόβλεψη που περιορίζει την κακομεταχείριση υπάρχει, για παράδειγμα
στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως και στο άρθρο 4
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που ορίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί
σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση / Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπ
Δικαιοσύνης, 2004, σελ. 45
Από έρευνα στο Ηνωμ. Βασίλειο το 2007 βρέθηκε ότι ο επιπολασμός είναι 1 στους 25
ηλικιωμένου, British Medical Association, 2009, σελ 23
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αναφορά από έρευνα δείχνει ότι στο ένα τρίτο των περιπτώσεων οι υπεύθυνοι της
κατάχρησης είναι οι έμμισθοι βοηθοί, όταν μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα
με τον ηλικιωμένο χωρίς κατάλληλη επίβλεψη.1 Στις περιπτώσεις που ο ηλικιωμένος
βρίσκεται νοσηλευόμενος ως εσωτερικός ασθενής ή διαμένει σε ίδρυμα φροντίδας
ηλικιωμένων είναι σημαντικό το προσωπικό να έχει αυξημένη επαγρύπνηση, ώστε να
μεταβιβάζονται αρμοδίως οι σχετικές πληροφορίες. Οι επαγγελματίες υγείας
ιδιαιτέρως πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τα παρακάτω σημεία προσοχής:
1.

τα τεχνητά βοηθήματα, όπως τα γυαλιά, οι τεχνητές οδοντοστοιχίες, τα
ακουστικά βαρηκοΐας ή το κουδούνι ειδοποίησης τα οποία είναι μη
προσβάσιμα από τον ασθενή ή δεν μπορεί να τα φτάσει με το χέρι του
είναι πιθανές ενδείξεις παραμέλησης. Επίσης,

2.

η έλλειψη βοήθειας κατά τα γεύματα ή το φαγητό/νερό που είναι μη
προσβάσιμα και υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρό υποσιτισμό ή
αφυδάτωση ή νοητική σύγχυση

3.

τα προβλήματα υγείας (συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων
ακοής/όρασης) που δεν έχουν αντιμετωπισθεί

4.

η κακή ατομική υγιεινή που έχει αποτέλεσμα την εμφάνιση μολύνσεων
ή εσχαρών κατακλίσεων

5.

η παροχή φαρμάκων ή ηρεμιστικών πρωτίστως για να καταστεί η
φροντίδα ευκολότερη

Το φαινόμενο της κακοποίησης των ηλικιωμένων συνιστά ένα σοβαρό ηθικόανθρωπιστικό πρωτίστως πρόβλημα και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να έχουν την
ικανότητα αρχικά να το αναγνωρίζουν και κατόπιν να το διαχειριστούν με
αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα ταυτοχρόνως. Πρέπει να λάβουν υπόψη τις
πιθανές επιθυμίες του θύματος στην περίπτωση που δεν θέλει να αποκαλυφθεί το
περιστατικό της κακοποίησης, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να υποσχεθούν εχεμύθεια
αν το περιστατικό είναι σοβαρό ή άλλοι άνθρωποι εκτείθενται σε κίνδυνο. Κάποιες
μορφές κακοποίησης είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, αλλά όταν υπάρχουν ενδείξεις
για μη τυχαία ατυχήματα, όπως: επαναλαμβανόμενα κατάγματα, οιδήματα ή
καψίματα (κάποια από τα οποία καλύπτονται από τα ενδύματα και χρειάζεται
παρατηρητικότητα) πρέπει να ερευνώνται περαιτέρω. Οι επαγγελματίες στον τομέα
της φροντίδας οφείλουν να εμπλέκονται στην επίλυση του προβλήματος με τον

1
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κατάλληλο τρόπο. Σε επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε το υπάρχον νομοθετικό
πλαίσιο και τις αντίστοιχες δομές υποστήριξης στην Ελλάδα.1

Β.
ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
Η παροχή επαρκούς πληροφόρησης στον ασθενή σχετικά με τη δυνατότητα του να
επιλέξει ανάμεσα στις τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές ή να επιλέξει τον
καταλληλότερο γι' αυτόν τρόπο φροντίδας της υγείας του αιτιολογείται αφενός από
την αναγνώριση των καθηκόντων που έχουμε προς τους άλλους και αφετέρου από
την οπτική της έμπρακτης απόδειξης για τον σεβασμό της αυτονομίας του
υποκειμένου. Ιδανικά, ο γιατρός οφείλει να λαμβάνει τις αποφάσεις από κοινού με
τον ασθενή μετά από την επαρκή ενημέρωση του τελευταίου. Στις περιπτώσεις εκείνες
που η επιλογή είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, όπως για παράδειγμα στη χειρουργική
διερεύνηση υψηλού ρίσκου σε ασθενής

μεγάλης ηλικίας, όπως και σε κάθε

περίπτωση όπου υπάρχουν υπόνοιες για αβέβαια κλινικά αποτελέσματα, τότε οι
ασθενείς πρέπει να έχουν την ευκαιρία να σταθμίζουν οι ίδιοι τις ενδεχόμενες
ωφέλειες και τους κινδύνους, ώστε η τελική απόφαση να είναι συμβατή με τις
επιθυμίες τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μάλιστα εκείνοι θεωρήσουν ότι έχει
επέλθει κάποια αλλαγή στις περιστάσεις μπορούν να επανεκτιμήσουν την αρχική
τους θέση και να τη μεταβάλλουν.
Στις μέρες μας είναι γεγονός ότι καταγράφονται εξαιρετικά δείγματα
ποιοτικής άσκησης της φροντίδας στη χώρα μας, όπως και αλλού. Όμως είναι επίσης
διαπιστωμένο ότι υπάρχει πράγματι ένα ρήγμα στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών το οποίο εν μέρει προέρχεται και από τον αναχρονιστικό τρόπο με τον
οποίο έχει δομηθεί όλο το σύστημα υγείας και φροντίδας. Στο σύνολό του το
σύστημα αυτό φαίνεται να διατρέχεται από μια αγωνιώδη μέριμνα «να κρατηθεί ο
ηλικιωμένος στη ζωή, παρά να υποστηριχθεί η αξιοπρεπής διαβίωση» σύμφωνα με
σχετική διαπίστωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.2
Ρητή και σιωπηρή συναίνεση στη θεραπεία: Κάθε ενήλικος ανεξάρτητα

1
2
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από την ηλικία ή τη σωματική του κατάσταση θεωρείται δεδομένο ότι διαθέτει την
απαιτούμενη νοητική ικανότητα να συναινέσει ή να απορρίψει τις προτεινόμενες
θεραπευτικές επιλογές, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται μια τυπική ιατρική εκτίμηση την νοητικής του επάρκειας. Εάν είναι
επαρκής τότε η συναίνεση του απαιτείται σε κάθε είδους εξέταση ή θεραπεία, εκτός
των εκτάκτων περιπτώσεων ανάγκης ή όταν η υποχρεωτική θεραπεία υπόκειται στις
διατάξεις για την διανοητική υγεία.1
Η αναζήτηση της συμφωνίας του ασθενή δεν γίνεται πάντα με σαφή τρόπο,
αφού στην ημερήσια ιατρική πρακτική ρουτίνας εκείνη συνεπάγεται, ως μη όφειλε,
από την συνεργασία του ασθενή και συνήθως δεν έχει εκφραστεί με ρητό τρόπο. Η
αυθόρμητη κίνηση, για παράδειγμα, του ασθενή να απλώσει το βραχίονα του για τη
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ή η αδιαμαρτύρητη κατάποση ενός αναλγητικού
χαπιού ερμηνεύονται κάποτε από το προσωπικό ως ενδείξεις σιωπηρής συναίνεσης
και συμφωνίας ότι αποδέχονται το ευρύτερο θεραπευτικό σχήμα χωρίς απαραίτητα να
έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση γι’ αυτό. Η συναίνεση όμως είναι έγκυρη, όταν οι
ασθενείς γνωρίζουν στην κυριολεξία το ακριβές αντικείμενο της συναίνεσής τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες των
θεραπευτικών επιλογών και επιπλέον ότι μπορούν να αρνηθούν. Το καθήκον
πληροφόρησης μάλιστα δεν παύει ακόμα και όταν ο ασθενής φαίνεται να μην
εκφράζει κανένα ενδοιασμό.
Η ακρίβεια και επάρκεια στην παρεχόμενη πληροφόρηση
Η ποσοτική και ποιοτική αξία που οφείλει να έχει η παρεχόμενη πληροφόρηση του
ασθενή τους καθιστούν ικανούς να ορίσουν τις επιλογές τους με τους καλύτερους
δυνατούς όρους. Επιπλέον, καθιστούν την ίδια την ενήμερη συγκατάθεση έγκυρη.
Μια ανεπαρκής ενημέρωση είναι δυνατόν να καταστήσει άκυρες την απόρριψη ή
αποδοχή των θεραπευτικών επιλογών. Οι πιο πολλοί ασθενείς επιθυμούν πολύ
περισσότερη πληροφόρηση από κάποια εξαντλητική λίστα θεραπευτικών επιλογών. Η
επάρκεια στην πληροφόρηση πρέπει να εξειδικεύεται για την κάθε μια ιδιαίτερη
περίπτωση και καλό θα ήταν να γίνει αντιληπτό ότι διαφέρει ανάλογα με αυτό που
θέλει να γνωρίζει ο ασθενής, την πολυπλοκότητα της κατάστασης, τον βαθμό
διακινδύνευσης και άλλες πιθανές σοβαρές επιπλοκές. Ο πλέον αμετακίνητος στόχος
είναι η κοινή προσπάθεια ιατρών και ασθενών να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση

1
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κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι απαντήσεις των πρώτων στα ερωτήματα που
υποβάλλουν οι δεύτεροι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι
κάποτε πρέπει να γνωστοποιείται στους ασθενείς η αβεβαιότητα του θεραπευτικού
αποτελέσματος στα πιο δυσεπίλυτα ζητήματα υγείας, καθώς και η προοπτική
αποκατάστασης στην περίπτωση που δεν δοθεί καμιά θεραπεία. Η παροχή οδηγιών
και κάθε είδους πληροφορίας μέσω έντυπου υλικού και φυλλαδίων δεν μπορεί να
υποκαταστήσει

την

προσωπική

ενημέρωση

και

πρέπει

να

γίνεται

μόνο

συμπληρωματικά. Ειδικά στην περίπτωση των ηλικιωμένων ασθενών, όταν εκείνοι
είναι βαρέως πάσχοντες ή έχουν προβλήματα ακοής και δυσκολία στην επικοινωνία,
υπάρχει πάντα ο πειρασμός των επαγγελματιών να συζητούν για τη φροντίδα τους με
τους συγγενείς. Κάποιες φορές επίσης κάτω από το συναισθηματικό βάρος για τη
διάγνωση καρκίνου οι οικείοι αποτρέπουν τους γιατρούς από την ενημέρωση του
ηλικιωμένου ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, η κύρια μέριμνα της ενημέρωσης πρέπει να
επιδιώκει την προσωπική άποψη του ασθενή στο θέμα που απασχολεί τον ίδιο, όταν
βέβαια είναι νοητικά επαρκής για την κατανόηση των δεδομένων.1
Η απόρριψη της πληροφόρησης
Σε περίπτωση που ο ασθενής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιθυμεί πλήρη ενημέρωση
δεν παύει το καθήκον του ιατρού να παράσχει ένα βασικό πυρήνα πληροφοριών με
τις κύριες παραμέτρους της θεραπείας, ώστε οι επιλεγόμενες λύσεις να είναι, τελικά,
ηθικά και θεσμικά έγκυρες. Παρά την έντονη συναισθηματική δυσχέρεια που
δημιουργείται στους ασθενείς από την γνωστοποίηση των οξύτατων δυσκολιών στην
κατάσταση της υγείας τους, κάποιοι καταφέρνουν τελικά να διαχειριστούν το άγχος
τους αν δεχθούν την κατάλληλη υποστήριξη στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Έτσι, η
αρχική πλήρης άρνηση για την ενημέρωση τους μπορεί να αναστραφεί μετά από την
κατάλληλη εξήγηση που παρέχει ο γιατρός σχετικά με τη σημαντικότητα της
επίγνωσης του ασθενή για τις θεραπευτικές επιλογές. Η σταθερή απόφαση του
ασθενή να αποκρούσει και πάλι την ενημέρωση πρέπει να γίνει σεβαστή, αν και πάλι
ένας βασικός κορμός πληροφόρησης πρέπει να γίνει γνωστός στον ασθενή, ώστε να
έχει ισχύ η απόφαση. Σε μια τέτοια περίπτωση καλό θα ήταν να ζητείται και
έγγραφη/ενυπόγραφη αποποίηση της παρεχόμενης πληροφόρησης.2
Η καταγραφή της συναίνεσης και της απόρριψης
1
2
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Η συναίνεση μπορεί να δοθεί προφορικά, γραπτώς ή με άλλο τρόπο, όπως για
παράδειγμα στη νοηματική γλώσσα αν ο ασθενής είναι κωφός. Η απόρριψη μπορεί να
εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο από τους ασθενείς που κατανοούν τις συνέπειες. Συχνά
υπάρχει η ανησυχία από τους επαγγελματίες υγείας για την απουσία έγγραφης και
υπογεγραμμένης συναίνεσης, στην περίπτωση για παράδειγμα που ένας ηλικιωμένος
δεν μπορεί λόγω προβλήματος στην όραση να διαβάσει και να υπογράψει. Η
παρουσία μάρτυρα στην προφορική συμφωνία είναι συνήθως αρκετή στις
περιπτώσεις τυφλών ασθενών. Η εγκυρότητα της συναίνεσης εξαρτάται από την
ποιότητα της προσφερόμενης πληροφόρησης και από το βαθμό που ο αποδέκτης την
κατανοεί. Γι’ αυτό ακόμα και η ενυπόγραφη συναίνεση ή άρνηση είναι άκυρη όταν
αποδεδειγμένα έχουν αποσιωπηθεί σημαντικές πλευρές της πληροφόρησης. Σε
πολλές περιπτώσει δεν χρειάζεται η συναίνεση να αποδεικνύεται με γραπτό τρόπο.
Καλό όμως είναι να τηρείται όταν υπάρχουν μεγάλα ποσοστά διακινδύνευσης και
πολύπλοκες διαδικασίες και επιπλέον, στις εγχειρήσεις, στη συμμετοχή στην ιατρική
έρευνα και στις παρεμβάσεις που πρωτίστως ωφελούν κάποιον άλλο (πχ εξέταση
DNA).
Συμμετοχή στην έρευνα των νοητικά ικανών ηλικιωμένων
Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε κάποιο είδος έρευνας. Γενικά, η
συμμετοχή στην ποιοτική έρευνα περιγράφεται πολλές φορές με θετικά συναισθήματα
και επιπλέον η διαδικασία (πχ η συνέντευξη) φαίνεται ότι συνεισφέρει στη βελτίωση
του επιπέδου αυτοκατανόησης του ατόμου. Επίσης, το άτομο έχει την ικανοποίηση
ότι κάποιος άλλος άνθρωπος τείνει ευήκοον ούς στα λόγια του. Η εμπειρία γενικά
είναι θετική, εξαιρουμένων βέβαια των περιπτώσεων οι οποίες αγγίζουν θέματα με
αυξημένη ευαισθησία.
Η συμμετοχή στις δοκιμές φαρμάκων, περαιτέρω, δίδει την ευκαιρία για μια
πρώιμη συμμετοχή σε μια υποσχόμενη θεραπεία. Δεν αναμένεται όλοι οι
συμμετέχοντες να ωφεληθούν από τη δοκιμή, αφού η τυχαιοποίηση στη ερευνητική
διαδικασία μπορεί εντάξει τον συμμετέχοντα στην ομάδα placebo ή στην ομάδα
δοκιμής της τυπικής παραγωγής. Πολλοί συμμετέχοντες παρακολουθούνται
συστηματικά για να αποκλειστούν άλλα ζητήματα υγείας που θα μπορούσαν να
στρεβλώσουν τα αποτελέσματα. Η παρακολούθηση αυτή είναι γενικά ωφέλιμη για
τους συμμετέχοντες. Αν και οι ηλικιωμένοι είναι πολλές φορές πρόθυμοι να
συμμετέχουν στην έρευνα, εντούτοις, η υπάρχουσα ευαισθησία της κοινωνίας η οποία
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θέλει να προστατεύσει τα πιο ευάλωτα μέλη από την εκμετάλλευση προκαλεί κάποτε
την απροθυμία των επιτροπών δεοντολογίας να συναινέσουν σε κάτι τέτοιο. Όμως, οι
ηλικιωμένοι δεν πρέπει να αποκλείονται συλλήβδην από τις έρευνες, με την
προϋπόθεση ότι πρέπει εκείνες να υποβάλλονται σε ενδελεχή διερεύνηση, ώστε να
ικανοποιούνται οι ηθικοί όρου της σύνολης διαδικασίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες
πριν καταθέσουν την απαιτούμενη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή πρέπει να
γνωρίζουν τους παράγοντες διακινδύνευσης από το εγχείρημα (risks), τις ενδεχόμενες
παρενέργειες, όπως και τις συνέπειες. Ιδιαίτερα, πρέπει να γίνουν κατανοητές στους
ηλικιωμένους οι περιπτώσεις όπου είτε δεν αναμένεται να έχουν προσωπικό όφελος
από τη συγκεκριμένη έρευνα είτε η διακινδύνευση από τη συμμετοχή στην έρευνα
υπερβαίνει τα τυπικά και συνήθη επίπεδα.
Αναφορικά με την κοινωνική έρευνα: είναι δυνατόν να εκδηλωθεί κάποιος
κοινωνικός υπερ-προστατευτισμός προς την Τρίτη Ηλικία. Έτσι σε κάποια θέματα
που την αφορούν, όπως είναι ο θρήνος, το γήρας ή το τέλος της ζωής, υπάρχει γενικά
απροθυμία να εξετασθούν στη βάση μιας συστηματικής έρευνας και αυτό συμβάλλει
στο αίσθημα της περιθωριοποίησης και ματαίωσης των ηλικιωμένων για θέματα που
τους απασχολούν περισσότερο από άλλες κοινωνικές ομάδες.
Συμμετοχή στην έρευνα των ηλικιωμένων με νοητικές ανεπάρκειες.
Το παράδειγμα της νόσου Alzheimer
Ένα ειδικό και εκτεταμένο πεδίο ηθικών ζητημάτων αφορά την επιστημονική έρευνα
για την νόσο Alzheimer και την άνοια. Τα κύρια διλήμματα στο πεδίο αυτό
σχετίζονται κυρίως με την αναντιστοιχία που προκύπτει από τη διάκριση ανάμεσα
στους μακροπρόθεσμους στόχους της αναζητούμενης θεραπείας – οι οποίοι σε μεγάλο
βαθμό είναι απρόβλεπτοι - και τους πιο βραχυπρόθεσμους και άμεσους στόχους οι
οποίοι πρέπει δεοντολογικά να αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πασχόντων. Κυρίως από αυτή την προοπτική γεννώνται πολλά από τα ερωτήματα που
αφορούν την έρευνα στους ασθενείς τελικού σταδίου με νόσο Alzheimer. Το ζήτημα
της συμμετοχής ανοϊκών ατόμων στην έρευνα είναι από τα πιο ακανθώδη και
δισεπίλυτα στην σύγχρονη βιοϊατρική πράξη.1
Σε γενικές γραμμές, τα άτομα που έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν
αποφάσεις είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα μόνο αν έχουν
1
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δώσει την συναίνεση τους.1 Αληθής ενήμερη συγκατάθεση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει
εξασφαλισθεί μόνο όταν το δυνητικό υποκείμενο είναι ικανό να επικοινωνήσει, να
κατανοήσει τις πληροφορίες και να εκτιμήσει τα οφέλη και τα ρίσκα της έρευνας,
καθώς και την πιθανή ασυμβατότητα με το πλέγμα των αξιών και των στόχων του.2 Σε
σχέση με την συναίνεση στην θεραπεία πρέπει επίσης να έχει προηγηθεί επαρκής
πληροφόρηση και να έχει δοθεί εθελοντικά ώστε να ισχύει νομικά. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες έχουν κάθε δικαίωμα να αποσυρθούν από την έρευνα οποιαδήποτε
στιγμή, χωρίς την υποχρέωση να αιτιολογήσουν την απόφαση τους.3 Είναι προφανές
ότι το ηθικό και νομικό πλαίσιο αποκλείει εκ προοιμίου την συμμετοχή ασθενών
τελικού σταδίου με νόσο Alzheimer στην έρευνα. Εντούτοις, υπάρχουν διαστάσεις
στο ζήτημα αυτό η σημαντικότητα των οποίων δεν πρέπει να αγνοηθεί.4
Ο κύριος στόχος κάθε ερευνητικής προσπάθειας μάλλον πρέπει να είναι η
απόκτηση γνώσης για την οποία υπάρχουν ελπίδες ότι θα χρησιμοποιηθεί προς
όφελος των ανθρώπων στον παρόντα ή το μέλλοντα χρόνο. Σαφής διάκριση υπάρχει
ανάμεσα στην έρευνα που δυνητικά αποβλέπει σε κάποιο όφελος του συμμετέχοντα
και σε εκείνη την έρευνα της οποίας τα ευεργετικά συμπεράσματα απευθύνονται στο
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Σύμφωνα με μια προσέγγιση, η ηθική διάσταση της ενήμερης συγκατάθεσης στην έρευνα προκύπτει

από το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ερευνητών και των
επιλεγμένων υποκειμένων της έρευνας. Διεθνείς κανόνες οι οποίοι προβλέπουν την ελεύθερη και
ενήμερη συγκατάθεση υπάρχουν στην Διακήρυξη του Ελσίνκι (1989), τον Κώδικα της Νυρεμβέργης
(1947) και την Διεθνή Σύμβαση των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών
(1966) (M. Rikkert et al, 1997)
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Η ελληνική νομοθεσία με το νόμο 2071/1992 προβλέπει το δικαίωμα πληροφόρησης του ασθενούς ή

του εκπροσώπου του για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή
ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Ο συγκεκριμένος νόμος
προβλέπει την ανάγκη για συγκατάθεση μόνο του ίδιου (§5).
Στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο) και
συγκεκριμένα στα άρθρα 15, 16 και 17, υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες αφενός μεν αναγνωρίζουν την
ανάγκη για ελεύθερη διεξαγωγή της έρευνας στα πεδία της ιατρικής και της βιολογίας, αφετέρου δε
λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσώπων στα οποία διενεργείται η έρευνα καθώς και για
την προστασία των προσώπων που αδυνατούν να συγκατατεθούν στη διενέργεια έρευνας (Δοξάκης
Ανεστάκης, σελ. 455)
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ευρύτερο κοινωνικό ή διαγενεακό πλαίσιο. Ένα πάγιο ζήτημα αφορά την αδυναμία
κατανόησης της διάκρισης αυτής από την μεριά του ανοϊκού.
Το κρίσιμο ερώτημα εδώ αφορά τις ηθικές προϋποθέσεις της συμμετοχής του
ανοϊκού ασθενή στην έρευνα. Η θέση μας στο εξαιρετικά λεπτό αυτό ζήτημα είναι
ότι στις περιπτώσεις όπου τα άτομα δεν έχουν την ικανότητα να αποφασίσουν τα ίδια
σε σχέση με την συμμετοχή στην έρευνα και επιπλέον η έρευνα αυτή μάλλον δεν
αναμένεται να βοηθήσει με τα συμπεράσματα της τον συμμετέχοντα, όπως ακριβώς
θα μπορούσε να είναι το πιο πιθανό σενάριο σε σχέση με την έρευνα στο πλαίσιο της
νόσου Alzheimer τρίτου σταδίου ή κατά το στάδιο του τέλος της ζωής του ασθενούς,
τότε θα πρέπει να αναζητηθεί η προηγούμενη εκφρασμένη ή νομικά έγκυρη οδηγία η
οποία να αποδεικνύει την επιθυμία για συμμετοχή. Η ρητή λεκτική προηγούμενη
εκφρασμένη επιθυμία του πάσχοντος να συμμετέχει στον μελλοντικό χρόνο στην
έρευνα και εν γνώσει του γεγονότος ότι η νόσος οδηγεί σε νοητική αδυναμία, θα ήταν
δυνατόν να αποτελέσει μορφή (εικαζόμενης) συναίνεσης, υπό την προϋπόθεση ότι το
αξιακό φορτίο της συνάδει με το γενικότερο αξιακό πλαίσιο που στο παρελθόν ο
πάσχοντας υποστήριξε. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μορφή συναίνεσης
(πραγματικής ή εικαζόμενης) δεν δικαιολογεί την πρόκληση οποιασδήποτε μορφής
δυσφορίας εκ μέρους του συμμετέχοντα. Επιπλέον, ακόμα και αν η εκφρασμένη ή
γραπτή επιθυμία του πάσχοντος να συμμετέχει σε μελλοντική έρευνα έχουν ηθική ή
νομική ισχύ, εντούτοις είναι πιθανόν ιδιαίτεροι ιατρικοί λόγοι να καθιστούν μία
τέτοια συμμετοχή ανάρμοστη και ακατάλληλη για την συγκεκριμένη περίσταση.
Η αντίληψη για τη συμμετοχή του πάσχοντα στην έρευνα επεκτείνεται και
στη μετά το τέλος της ζωής συλλογές βιολογικών δειγμάτων (ιστοί, κύτταρα, αίμα ή
DNA). Περαιτέρω, όσον αφορά την νόσο Alzheimer, η συναίνεση των ασθενών και
των οικογενειών αφορά: την γραπτή συγκατάθεση δωρεάς εγκεφάλου, την γραπτή
συγκατάθεση οσφυονωτιαίας παρακέντησης και χορήγηση αίματος και την γραπτή
συγκατάθεση συγγενούς για δωρεά εγκεφαλικού ιστού.1 Αναφορικά με τα ηθικά
ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση βιολογικών υλικών κυρίως επικεντρώνονται
στον σεβασμό της μνήμης του δότη με τη διαφύλαξη την ανωνυμίας και την τήρηση
του απόρρητου όλων των πιθανών πληροφοριών οι οποίες μπορεί να εξαχθούν από τα
δείγματα.

1
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Η εκτίμηση της ικανότητας συναίνεση/άρνησης
Προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη εγκυρότητα στις επιλογές που προβαίνει ο
ασθενής, πρέπει κατά τη στιγμή της απόφασής του να κατανοεί τις συνέπειες της
οποιασδήποτε επιλογής. Ως βασικός όρος στην περίπτωση αυτή θεωρείται η θέση ότι
όλοι οι ενήλικες υποθέτουμε ότι έχουν αυτή την ικανότητα, εκτός αν υπάρχουν
ενδείξεις για το αντίθετο. Η διαδικασία εκτίμησης της νοητικής επάρκειας
καθορίζεται από συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα και ανάλογα νομικά κείμενα.
Υπάρχουν στο ζήτημα αυτό ορισμένες σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν
ειδικότερα τους ηλικιωμένους ασθενείς. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις δεν πρέπει να
βασίζονται αποκλειστικά σε παράγοντες όπως είναι η ηλικία ή η σωματική αδυναμία,
γιατί η ικανότητα είναι δυνατόν να επηρεασθεί προσωρινά από παράγοντες όπως η
αφυδάτωση, οι μολύνσεις, η λήψη φαρμάκων, η κόπωση κλπ Επίσης, τα πιθανά
προβλήματα ακοής, όραση ή γλωσσικής δυσχέρειας δεν πρέπει να συσχετίζονται με
τη νοητική ικανότητα. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν οποιαδήποτε επικοινωνία που έχει
σημασία για τον ασθενή να επιχειρείται στην ημερήσια φάση, όταν εκείνος βρίσκεται
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό ισχύει και για τους ανοϊκούς ασθενείς των
οποίων η νοητική επάρκεια πολλές φορές έχει διακυμάνσεις. Για άλλη μια φορά είναι
ανάγκη να επισημάνουμε τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι
εκτιμήσεις, ώστε κάθε ασθενής να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση με
ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες. Παρά το σύνθετο χαρακτήρα με τον οποίο
εκδηλώνονται οι ανθρώπινες νοητικές ικανότητες και κατ’ επέκταση οι εκτιμήσεις
ενέχουν επίσης μεγάλο βαθμό δυσκολίας, εντούτοις, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
όσο πιο εκτεταμένες και βαθύτερες είναι οι συνέπειες μιας συγκεκριμένης επιλογής
για τον ασθενή, τόσο σημαντικότερο είναι να κατανοούν τί ακριβώς επιτρέπουν να
συμβεί στον εαυτό τους.1
Η εκτίμηση της νοητικής ικανότητας στην πράξη
Η ύπαρξη ή όχι της αναγκαίας νοητικής ικανότητας ενός ατόμου για τη λήψη μιας
συγκεκριμένης απόφασης είναι συνήθως οφθαλμοφανής. Σε κάθε περίπτωση που
εγείρονται αμφιβολίες χρειάζεται η συνδρομή της ιατρικής εκτίμησης. Ο γιατρός
είναι αναγκαίο να γνωρίζει για ποια ακριβώς απόφαση ο ασθενής υποβάλλεται στη
δοκιμασία της εκτίμησης. Είναι προφανές ότι η εκτίμηση δεν πρέπει να είναι
1
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εσπευσμένη και επιπλέον παράγοντες συνεκτίμησης εκτός από το προηγούμενο
ιατρικό ιστορικό μπορεί να είναι οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχουν οι
συγγενείς ή οι φροντιστές και αποκαλύπτουν ενδείξεις για διαταραχές στη διάθεση
(συναισθηματικές διαταραχές), όπως κατάθλιψη, άγχος ή γνωσιακές βλάβες. Όταν
υπάρχουν αμφιβολίες και όταν οι αποφάσεις έχουν δυνητικά σοβαρές συνέπειες είναι
προτιμότερο να γίνεται μια επίσημη εκτίμηση από ψυχίατρο (ή ψυχολόγο ανάλογα με
την κρατική νομοθεσία). Δυσκολία στην εκτίμηση της εγκυρότητας της απόφασης
του ασθενή σε μια συγκεκριμένη στιγμή παρουσιάζεται στην περίπτωση που έχουν
οριακή ή κυμαινόμενη νοητική ικανότητα. Με κινητήριο άξονα την πρόθεση των
επαγγελματιών να βοηθήσουν τις αποφάσεις των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο
είναι προτιμότερο στις περιπτώσεις αυτές να αναβάλλεται η λήψη της απόφασης
μέχρι τη στιγμή που ο ασθενής θα αποκτήσει και πάλι τη νοητική ευχέρεια να
διαχειριστεί επωφελέστερα το ζήτημα.1

Γ.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRIVACY) ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
(CONFIDENTIALITY)
Στον τομέα της φροντίδας υγείας ένα μέρος από τα καθήκοντα των επαγγελματιών
αφορά το ειδικό καθήκον εχεμύθειας εννοούμενο ως υποχρέωση της προστασίας των
πληροφοριών που σχετίζονται με ευαίσθητα δεδομένα της υγείας των ασθενών. Η
αναγνώριση ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τις
πληροφορίες που θέλει ή δε θέλει να μοιραστεί με άλλους και αφορούν τον ίδιο,
συνιστά την έννοια της ιδιωτικότητας.2 Τόσο όμως η εχεμύθεια, όσο και η
ιδιωτικότητα είναι δύσκολο να προστατευτούν σε περιβάλλοντα που έχουν
κοινόχρηστο ή δημόσιο χαρακτήρα και τα άτομα ή οικογένειες δεν έχουν τον
αναγκαίο χώρο να συνομιλήσουν ιδιωτικά. Σε τέτοιες συνθήκες οι ιατρικές
πληροφορίες, οι οδηγίες και άλλα δεδομένα μπορεί εύκολα να ακουσθούν από
τρίτους. Η εχεμύθεια συνιστά μόνο μια άποψη του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα.
Επειδή, κατά τη γνώμη μας, το δικαίωμα αυτό συνιστά ένα είδος αυστηρής
1
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υποχρέωσης που απευθύνει το αυτονομημένο πρόσωπο ώστε να γίνουν σεβαστοί από
τους άλλους οι συνθήκες και οι όροι του βίου που επιλέγει να ζει, συνδέεται ευθέως
με το καθήκον σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Για το λόγο αυτό, το
δικαίωμα της ιδιωτικότητας αφενός μπορεί να γίνει πολύ εκτεταμένο ως προς τα
επιμέρους περιεχόμενά του που εξειδικεύουν περαιτέρω τους τρόπους που πλήττεται
η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφετέρου μπορεί να γίνει εξαιρετικά ευάλωτο εξαιτίας
των δυνατοτήτων των νεότερων τεχνολογιών, των κοινωνικών δικτύων κλπ να
πλήττουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι
επαγγελματίες της υγείας και της φροντίδας πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση
ώστε να μην υπονομεύουν οι ίδιοι αθέλητα την αξιοπρέπεια των ασθενών. Ιδιαίτερα
μάλιστα προσοχή απαιτείται κατά τη φροντίδα ατόμων με νοητική σύγχυση για τη
μέριμνα ώστε να παραφυλαχθούν από τη δημόσια έκθεση που απαξιώνει την εικόνα
τους σαν ανθρώπινα όντα με αξιοπρέπεια. Μέσα από το πρίσμα αυτό, η νοσηλεία
ασθενών σε μικτούς θαλάμους συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας του ασθενή
(αντίστοιχες νομικές συνέπειες θα σχολιαστούν σε επόμενη ενότητα), ακριβώς επειδή
σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η αξιοπρέπεια του, όταν για
παράδειγμα είναι ανάγκη να βρίσκεται χωρίς τα ρούχα του μερικώς ή ολικώς.
Προφανείς ανησυχίες για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας μπορεί να εγερθούν όταν
μοιράζονται από κοινού μπάνια για την ατομική υγιεινή ή τουαλέτες ή ακόμα στην
ιδρυματική φροντίδα, όταν οι ηλικιωμένοι ταΐζονται την ώρα που βρίσκονται στην
καρέκλα-τουαλέτα κλπ. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι κάθε είδους
παραβίαση της ιδιωτικότητας πλήττει ευθέως το διαρκές δικαίωμα για σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.1
Το επαγγελματικό καθήκον εχεμύθειας
Οι άνθρωποι έχουν την ηθική και νομική αξίωση ότι οι πληροφορίες που αφορούν
την υγεία τους και οι οποίες ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν και να
ταυτοποιηθούν να κρατούνται εμπιστευτικές, εκτός αν υπάρχει πειστικός λόγος για το
αντίθετο. Πληροφορίες, εντούτοις, είναι δυνατόν να γνωστοποιούνται πολλές φορές
τόσο στους επαγγελματίες υγείας και φροντίδας, όσο και στους στενούς συγγενείς. Η
αποκάλυψη αυτή προς τους ανθρώπους που τους φροντίζουν και τους στηρίζουν είναι
γενικά επιθυμητή από τους ασθενείς και κατά κάποιο τρόπο ρυθμίζεται από τη

1
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σιωπηρή

συναίνεση

(implied

consent).

Οι

επαγγελματίες,

εντούτοις,

δεν

απαλλάσσονται από το καθήκον να αναζητούν πάντα ρητές απαντήσεις σχετικά με
την αποκάλυψη προς τους συγγενείς και φίλους πληροφοριών που σχετίζονται με την
φροντίδα, την πρόγνωση και τη θεραπεία των ασθενών.1 Το καθήκον εχεμύθειας
αφορά πληροφορίες υγείας που είναι δυνατόν να ιχηλατηθούν και να ταυτοποιηθούν
και οι οποίες αποκτήθηκαν στα πλαίσια άσκησης ενός επαγγέλματος υγείας.
Αναγνωρίζονται τρείς εξαιρέσεις:
1.

όπου ο ασθενής δίδει τη συναίνεσή ώστε να ενημερωθούν άλλα
πρόσωπα

2.

όπου ο νόμος απαιτεί αποκάλυψη της πληροφορίας

3.

όπου υπάρχει ένας κατισχύων λόγος δημοσίου συμφέροντος

Το ηθικό επαγγελματικό καθήκον εμπιστευτικότητας / εχεμύθειας δεσμεύει
και νομικά το γιατρό που συλλέγει πληροφορίες προς όφελος του ασθενή και τον
υποχρεώνει ταυτόχρονα να τηρεί μέτρα ασφαλούς φύλαξής τους.
Συναίνεση στην αποκάλυψη των πληροφοριών
Η παροχή προσωπικής συναίνεσης για την αποκάλυψη πληροφοριών είναι δυνατόν
να περιορίζεται σε: ειδική κοινοποίηση της πληροφορίας με ένα συγκεκριμένο άτομο
ή οργανισμό για κάποιο προσδιορισμένο σκοπό ή σε γενική συναίνεση για
μελλοντική αποκάλυψη για διάφορους σκοπούς. Η συναίνεση αυτή πρέπει να είναι
ενήμερη, εθελοντική και μπορεί να αποδεικνύεται εγγράφως. Αυτό εξαρτάται από τη
βαρύτητα των πιθανών συνεπειών της αποκάλυψης και από το βαθμό ευαισθησίας
των δεδομένων. Επιπλέον, μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή. Η ρητή ή εκφρασμένη
δηλώνεται με την ενεργητική λεκτική ή γραπτή συμφωνία του προσώπου και έχει το
πλεονέκτημα ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το ακριβές αντικείμενο της συμφωνίας.
Η συναίνεση μπορεί επιπλέον να είναι συνεπαγόμενη από τη συμπεριφορά του
ατόμου, αλλά για να είναι έγκυρη πρέπει εκείνο να είναι ενήμερο για ποιές και με
ποιούς ακριβώς θα μοιραστεί τις πληροφορίες που τον αφορούν και για ποιό σκοπό.
Κάθε ασθενής επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να αρνηθεί την αποκάλυψη των
δεδομένων που τον αφορούν, ενώ στην περίπτωση της σιωπηρής συναίνεσης οι
επαγγελματίες υγείας πρέπει να μπορούν να καταδείξουν ότι ο ασθενής συναίνεσε. Η
άμεση και ειλικρινής επικοινωνία με τον ασθενή και κάποιες ενέργειες, όπως η

1
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διανομή κατατοπιστικών φυλλαδίων με σκοπό την ενημέρωση των ασθενών στο
ευαίσθητο ζήτημα της αποδοχής ή της απόρριψης της αποκάλυψης των προσωπικών
δεδομένων, θεωρείται πλεονέκτημα ενός συστήματος υγείας που προσφέρει
υπηρεσίες οι οποίες ρυθμίζονται πρωτίστως από την αρχή του σεβασμού της
ανθρώπινης προσωπικότητας.
Η άρνηση της αποκάλυψης των δεδομένων
Όλοι οι νοητικά επαρκείς ασθενείς μπορούν να προβάλλουν ένσταση για την
αποκάλυψη δεδομένων που τους αφορούν, ακόμα και στην περίπτωση που εκείνη
γίνεται προς άλλους επαγγελματίες που τους παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Σε μια
τέτοια περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες της άρνησής τους οι οποίες
πιθανόν απορρέουν από το γεγονός ότι η θεραπευτική ομάδα που τον υποστηρίζει
έχει στη διάθεσή της λιγότερα δεδομένα από αυτά που θα μπορούσαν να φανούν
χρήσιμα. Αν η άρνηση είναι συνεχής, τότε πρέπει η απόφαση να γίνει σεβαστή
εξαιρουμένων των περιπτώσεων δημοσίου συμφέροντος (βλέπε παρακάτω).1
Η αποκάλυψη πληροφοριών προς τους συγγενείς, τους φίλους και πρόσωπα
κοντινής συγγένειας
Η αναγνώριση του σεβασμού προς την προσωπικότητα του ανθρώπου, όπως και η
αποδοχή του γεγονότος ότι η αναγνώριση αυτή δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε
περιορισμούς που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και τη σωματική ή νοητική
ανικανότητα έχει ορισμένες συνέπειες που σχετίζονται με την έννοια της
ιδωτικότητας. Μια διάσταση της αφορά την εχεμύθεια και το σχετικό καθήκον
τήρησής της από τους επαγγελματίες υγείας και αφορά όλους τους ασθενείς
αδιακρίτως ηλικίας ή αναπηρίας.
Οι νοητικώς επαρκείς ηλικιωμένοι μπορούν να εκφράσουν την επιθυμία
αναφορικά με το πρόσωπο που θέλουν να ενημερώνεται για τα θέματα της υγείας και
της περιουσίας τους. Η επιλογή αυτή είναι αποκλειστικά δικό τους ζήτημα. Σε
κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι δυσμενείς εξελίξεις στην υγεία κάποιου ασθενή
υποκινούν πολλές φορές την επιθυμία των συγγενών να μην ενημερωθεί εκείνος,
αποφεύγοντας έτσι έναν επιπλέον παράγοντα ψυχικής επιβάρυνσης. Πρέπει να γίνει
κατανοητό μέσω της συζήτησης και της επικοινωνίας ότι το καθήκον της
1
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θεραπευτικής ομάδας απευθύνεται προς τον ασθενή οποίος με την πληροφόρηση
πρέπει να εκφράσει τις δικές του προτιμήσεις.
Νοητικώς ανεπαρκείς ηλικιωμένοι: Όλοι οι ενήλικοι πρέπει να θεωρούνται
ικανοί να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις για το
αντίθετο. Ακόμα και ασθενείς με γνωσιακά ελλείμματα ή κυμαινόμενη νοητική
ικανότητα μπορεί να πραγματοποιούν έγκυρες αποφάσεις σχετικά με την αποκάλυψη
των πληροφοριών. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την ικανότητα κατά τη στιγμή της
απόφασης

τότε πρέπει να διενεργηθεί κατάλληλη εκτίμηση η οποία πρέπει να

κινείται με γνώμονα το βέλτιστο δυνατό συμφέρον του ασθενούς. Τα κριτήρια που
αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο σχετικά με την αποκάλυψη και ισχύουν
για τους νοητικά επαρκείς ισχύουν και για τις περιπτώσεις ασθενών με ελλείμματα.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτείται η ανακοίνωση κάποιων
πληροφοριών προς τους συγγενείς, ώστε από κοινού να συμπεράνουν τι μπορεί να
συνιστά το βέλτιστο συμφέρον του ασθενούς κάτω από τις δεδομένες συνθήκες.
Επιπλέον, η ομάδα πρέπει να γνωρίζει ποιά άτομα οφείλει να πληροφορεί, εκτός αν
υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο.1
Η περίπτωση της νόμιμης και θεσμικής αποκάλυψης των πληροφοριών
Το δικαίωμα στην εχεμύθεια δεν είναι απόλυτο και μπορεί να παρακαμφθεί, όταν τα
δικαιώματα άλλων τίθενται σε κίνδυνο με σημαντικό τρόπο. Κάποιες φορές η
θεσμοθετημένη αποκάλυψη των πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδομένα
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση
του ατόμου. Η αποκάλυψη δεδομένων όπως της ταυτότητας, του φύλου και της
διεύθυνσης από τους γιατρούς πρέπει να στοχεύει στην αποτροπή δυνητικού κινδύνου
της κοινωνίας από μεταδοτικές ασθένειες (συμπεριλαμβανομένου της τροφικής
δηλητηρίασης) προς χάριν της δικαιοσύνης. Ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει
να υπάρχει ενημέρωση ότι η αποκάλυψη θα γίνει προς μια ασφαλή δημόσια αρχή και
επιπλέον να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνει εθελοντικά. Η
διάρρηξη του δεσμού εμπιστοσύνης γιατρού-ασθενή αλλοιώνει ποιοτικά την μεταξύ
τους σχέση και υποβιβάζει την αξιοπιστία του συστήματος υγείας που επίσης
βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

1
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Η γνωστοποίηση των πληροφοριών προς τον πληρεξούσιο για τη λήψη των
αποφάσεων
Κάποιες φορές στις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δεν διαθέτουν την απαραίτητη
νοητική ικανότητα είναι ανάγκη οι επαγγελματίες υγείας να ανακοινώνουν κάποιες
πληροφορίες προς οποιοδήποτε άτομο έχει αναλάβει την πληρεξουσιότητα να
λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του ασθενούς. Η νομοθεσία προβλέπει το διορισμό
πληρεξούσιου τόσο για τη διαχείριση θεμάτων υγείας, όσο και για τη διαχείριση
περιουσιακών ζητημάτων. Είναι ευνόητο ότι κάποιες φορές η διαχείριση των
ζητημάτων αυτών απαιτεί την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες από ιατρικές
πηγές και καταγραφές, εκτός αν με κάποιο τρόπο αποδεικνύεται ότι αυτό δεν θα είναι
προς όφελος του ασθενή. Περαιτέρω, η διαφωνία για την αναγκαιότητα ή τη μη
αναγκαιότητα της αποκάλυψης είναι δυνατόν να οδηγήσει στα αρμόδια δικαστήρια.
Στις περιπτώσεις νοητικής ανεπάρκειας που ο ασθενής δεν έχει συγγενείς για να
συμβουλεύσουν τότε πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διορισμού ενός ανεξάρτητου
νομικού συμβούλου για τη διαχείριση των περιουσιακών και των ζητημάτων υγείας.
Και πάλι η αποκάλυψη των πληροφοριών προς τον άνθρωπο που αναλαμβάνει τη
λήψη των αποφάσεων πρέπει να είναι η προαγωγή των βέλτιστων συμφερόντων του
ασθενή.
Η αποκάλυψη πληροφοριών όταν υπάρχουν υπόνοιες για κατάχρηση εις βάρος
ηλικιωμένων
Η αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με φαινόμενα κακοποίησης εις βάρος
προσώπων είναι ζήτημα δύσκολο στη διαχείρισή του. Κάποιες διαστάσεις του
φαινομένου έχουν ήδη θιγεί σε προηγούμενη παράγραφο. Στις περιπτώσεις αμέλειας
η οποία είναι η πιο συχνή μορφή κακοποίησης πρέπει να γίνεται άμεση αναφορά,
ώστε να βρίσκεται η κατάλληλη λύση. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η αμελής
συμπεριφορά γίνεται πολλές φορές χωρίς πρόθεση, αλλά είναι αποτέλεσμα ελλιπούς
επίγνωσης των αρνητικών συνεπειών που έχει η παραμέληση των πραγματικών
αναγκών του ασθενή. Μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς εκπαίδευσης ή
ελλειμματικής επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και τους
φροντιστές. Οι αναγκαίες συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης επιβάλλουν κάποιες
φορές την παραβίαση της προσωπικής εχεμύθειας και ανάλογα με τις υπάρχουσες
συνθήκες και τη συμφωνία της κοινής γνώμης πρέπει να τεθεί υπόψη η εμπλοκή και
άλλων υπηρεσιών, όπως είναι η κοινωνική πρόνοια και η αστυνομία.
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α) Πρόσωπα νοητικώς επαρκή
Όταν υπάρχουν υπόνοιες για κακομεταχείριση ή παραμέληση προσώπων είναι
ανάγκη να προηγηθεί συζήτηση η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί με το μέγιστο βαθμό
διακριτικότητας. Η αυτονόητη αυτή προϋπόθεση θα επιτρέψει το κατάλληλο
ψυχολογικό περιθώριο ασφαλείας ώστε να γίνει ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης
σε συμφωνία πάντα με το θύμα στο οποίο πρέπει να επιτρέπεται μεγάλος βαθμός
ελέγχου των πληροφοριών που θα αποκαλυφθούν. Εντούτοις, ενδεχόμενες
καθυστερήσεις δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια τρίτων προσώπων. Η
φροντίδα των ηλικιωμένων συνήθως πραγματοποιείται με συνεργασία επαγγελματιών
πολλαπλών ειδικοτήτων και στην περίπτωση που εγείρονται υποψίες τότε ίσως
χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
φροντίδας.
Τα νοητικώς επαρκή άτομα έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν ένσταση όταν
αποκαλύπτονται

πληροφορίες

που

έχουν

καταθέσει

υπό

τον

όρο

της

εμπιστευτικότητας, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες αυτές τους ταυτοποιούν.
Συνηθέστερα, η επιθυμία για άρνηση της αποκάλυψης γίνεται σεβαστή. Εντούτοις, η
ρήτρα της εμπιστευτικότητας δεν είναι δυνατόν να καταστεί εγγυητή κατά απόλυτο
τρόπο, αφού το δικαίωμα στην εχεμύθεια δεν είναι απεριόριστο, αλλά ρυθμίζεται από
κάποιους όρους. Όταν υπάρχουν στοιχεία ότι ασκείται η πρακτική της κακοποίησης ή
της αμέλειας, τότε δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή η αδράνεια. Συγκεκριμένα, στις
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, στα γηροκομεία και στα κέντρα περίθαλψης που
έχουν ιδρυματικό τρόπο λειτουργίας η άσκηση της κακομεταχείρισης πιθανότατα
είναι ένδειξη ότι και άλλα ευάλωτα μέλη της ομάδας βρίσκονται εκτεθειμένα στην
απειλή αυτής της κακοήθους πρακτικής. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει το κίνητρο για
την προστασία του δημόσιου συμφέροντος που ωθεί το οικογενειακό και το
περιβάλλον φροντίδας του θύματος να προβεί στην αποκάλυψη του περιστατικού.
Στις περιπτώσεις οικογενειακής βίας που ασκείται κατά τη φροντίδα ηλικιωμένων στο
σπίτι όπου κατοικούν πρέπει ευλόγως να εγείρονται υπόνοιες για τη πιθανότητα να
κακοποιούνται και άλλα άτομα εντός του οίκου. Οι αποφάσεις για τις περαιτέρω
ενέργειες δεν πρέπει να ομαδοποιούνται χονδροειδώς, αλλά να τεκμηριώνονται με
βάση τα γεγονότα και τις αποδείξεις και να μελετώνται με διακριτικότητα κατά πράξη
και περίπτωση. Με γνώμονα τους ισχυρότατους ηθικούς περιορισμούς που προβάλλει
η θεμελιώδης αξίωση για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προκύπτει
ανάγκη για θεσμική και νομική πρόβλεψη στην κατεύθυνση ότι η κακοποίηση μπορεί
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να ισοδυναμεί με σοβαρή βλάβη ή σοβαρό έγκλημα. Έτσι, σε κάποιες εξαιρετικές
περιπτώσεις η αποκάλυψη, όταν είναι ενάντια στις επιθυμίες του ατόμου, μπορεί να
δικαιολογηθεί από την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση
όμως πρέπει να είναι η τελευταία καταφυγή και μόνο αφού η κατάλληλη
συμβουλευτική και η ενθάρρυνση αποτύχουν.
β) Ασθενείς με νοητικές ανεπάρκειες
Στην περίπτωση που οι επαγγελματίες υγείας αντιληφθούν ότι νοητικά ανεπαρκή
άτομα υφίστανται παραμέληση ή κακοποίηση τότε οι ενέργειες πρέπει να είναι
άμεσες, να απευθύνονται δε προς το κατάλληλο θεσμικό όργανο ή πρόσωπο έχοντας
στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης.1
Διαχείριση των Εμπιστευτικών Δεδομένων
α) Ποιές πληροφορίες είναι εμπιστευτικές:

όλες οι πληροφορίες που

ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα ασθενείς ή εξυπηρετούμενους/χρήστες των κοινωνικών
υπηρεσιών παρέχοντας στοιχεία για αυτούς χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές. Τα
στοιχεία μπορεί να αφορούν το όνομα, τη διεύθυνση, τα ιατρικά δεδομένα, τις
φωτογραφίες, τα βίντεο και γενικά οτιδήποτε μπορεί να ταυτοποιήσει ένα άτομο,
άμεσα ή έμμεσα. Για παράδειγμα, καταχωρήσεις και ιστορικά από σπάνιες παθήσεις,
φαρμακευτικές αγωγές ή στατιστικές αναλύσεις προερχόμενες από μικρό αριθμό
δειγμάτων μέσα σε ένα περιορισμένο αριθμητικό σύνολο πληθυσμού είναι δυνατόν
να αποκαλύψουν την ταυτότητα των ατόμων, ακόμα και όταν δεν κατονομάζονται
ευθέως. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ταυτοποιήσιμες πληροφορίες πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαχειριστικούς, οργανωτικούς, εκπαιδευτικούς ή
ερευνητικούς από τρίτα μέρη, τότε είναι υποχρεωτικό να ζητείται η συναίνεση των
ασθενών. Η χρήση των ανώνυμων πληροφοριών επιτρέπεται για τους παραπάνω
σκοπούς (δευτερεύουσα χρήση).
β) Το καθήκον να φυλάσσονται με ασφάλεια: Οι εμπιστευτικές πληροφορίες
των ασθενών πρέπει να προστατεύονται τόσο από εξωτερική παραβίαση, όσο και από
εσωτερική ακατάλληλη πρόσβαση από άτομα που δεν έχουν αρμοδιότητα. Μέτρα
ασφαλούς φύλαξης πρέπει να λαμβάνονται στις μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων για
το σκοπό αυτό τόσο για τα ηλεκτρονικώς καταγεγραμμένα ιατρικά δεδομένα, όσο και
γι’ αυτά που φυλάσσονται σε φακέλους.

1
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γ) Ανωνυμία και ψευδωνυμία κατά τη χρησιμοποίηση των προσωπικών
δεδομένων: Η ελεύθερη χρήση των πληροφοριών για σκοπούς που αφορούν την
έρευνα, την εκπαίδευση ή την οργάνωση υπηρεσιών επιτρέπεται στην περίπτωση που
οι πληροφορίες αυτές δεν ταυτοποιούν τα συγκεκριμένα άτομα. Οι πληροφορίες
συνήθως θεωρούνται ανώνυμες όταν τα κλινικά ή διοικητικά στοιχεία και οι
λεπτομέρειες είναι διαχωρισμένα από τα στοιχεία που μπορεί να ταυτοποιήσουν τα
άτομα, όπως είναι το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση. Ακόμα όμως και
σ΄ αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν άτομα με τον κατάλληλο
συνδυασμό των διαθέσιμων δεδομένων και στοιχείων. Με την τεχνική της
ψευδωνυμίας τα αναγνωριστικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, αριθμός βιβλιαρίου
υγείας κλπ) καταχωρούνται με ένα ψευδώνυμο ή κωδικό, έτσι ώστε τα δεδομένα να
είναι ταυτοποιήσιμα μόνο σ’ αυτούς που έχουν το ψευδώνυμο ή τον κωδικό. Όταν οι
άνθρωποι που χειρίζονται τα δεδομένα δεν έχουν τον κωδικό, τότε τα στοιχεία αυτά
θεωρούνται ανώνυμα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα χωρίς τη
συγκατάθεση των ατόμων.
δ) Δευτερεύουσα χρήση (secondary use): Τα πρωτογενή ιατρικά δεδομένα που
συλλέχθηκαν για θεραπευτικούς σκοπούς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για
βοηθητική ή δευτερεύουσα χρήση, όπως την οργάνωση υπηρεσιών, τις προμήθειες,
τις πληρωμές, τον διαχειριστικό έλεγχο, την έρευνα και την εκπαίδευση. Η χρήση
αυτή δεν παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας αν πραγματοποιείται από επαγγελματίες
που έχουν ήδη την απαιτούμενη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Οι ασθενείς δεν είναι
απαραίτητο να συναινέσουν αν και γενικά πρέπει να ενημερώνονται.
ε) Η ασφαλής διατήρηση και απόρριψη των δεδομένων: Τα ιατρικά δεδομένα
υπόκεινται σε κανονισμούς που ρυθμίζουν τον ελάχιστο χρόνο διαφύλαξής τους είτε
αυτά είναι στην ηλεκτρονική είτε στη συμβατική μορφή. Ανάλογοι κανονισμοί
ρυθμίζουν τον ασφαλή τρόπο καταστροφής τους και για τις δύο μορφές.1

Δ΄
Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
1
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Ισορροπώντας ανάμεσα στο δίπολο της ελευθερίας και της προστασίας
Η διατήρηση της σωματικής κινητικότητας και της ατομικής ανεξαρτησίας σε όλη τη
διάρκεια της Τρίτης Ηλικίας έχει πολύπλευρη και μεγάλη σημασία οι διαστάσεις της
οποίας

επεκτείνονται

σε

πολλές

όψεις

της

κοινωνικής

και

προσωπικής

αυτοκατανόησης του ανθρώπου. Ήδη από τη φιλοσοφία του Καντ μαθαίνουμε για τον
υποστηρικτικό ρόλο που έχει η ζωική φύση του ανθρώπινου όντος προς τη νοητική
και ηθική του υπόσταση. Η θεμελιώδης δε σημασία που έχει η επάρκεια των
σωματικών δυνατοτήτων στον άνθρωπο είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο ίδιος στην ηθική
φιλοσοφία του εντάσσει την οφειλόμενη στάση που πρέπει να έχουμε απέναντι στη
ζωική μας φύση στα πλαίσια ενός αυστηρού καθήκοντος (βλέπε σε αυτή την εργασία:
«Καθήκοντα προς τον Εαυτό μας» στην ηθική φιλοσοφία του Καντ). Η διατήρηση
της κινητικής ανεξαρτησίας, επιπλέον, επιτρέπει στον άνθρωπο να διεκδικήσει πιο
αποτελεσματικά τις συνθήκες του «καλώς έχειν» στην προσωπική του ζωή,
συμμετέχοντας παράλληλα και στη θεμιτή διεκδίκηση των όρων της ευημερίας και
της καλής «ποιότητας ζωής».
Πολλά από τα επιμέρους διαχρονικά ζητήματα που προκύπτουν στη
συγκεκριμένη όψη της ανθρώπινης κατάστασης είναι αποτέλεσμα της φαινόμενης
αντίφασης η οποία υφίσταται αφενός λόγω της επιτακτικής ανάγκης για τη διατήρηση
της σωματικής κινητικότητας και ανεξαρτησίας στη γεροντική περίοδο της
ανθρώπινης ζωής και αφετέρου από την ανάγκη για την πρόβλεψη ορισμένων
περιοριστικών και προστατευτικών όρων στη ζωή του ηλικιωμένου που έχουν σκοπό
να εγγυηθούν την σωματική του ασφάλεια και ακεραιότητα. Εξετάζοντας το ζήτημα
από μια διαφορετική οπτική θα διαπιστώναμε ότι μέσα στο καθεστώς της
εκτεταμένης ψυχοσωματικής ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει την Τρίτη Ηλικία
συγκρούονται πολύ συχνά από τη μια η διαρκής αξίωση για την προσωπική
αυτονομία και από την άλλη οι πραγματικές συνθήκες ατομικής ασφάλειας, οι
αναγκαίοι δηλαδή προστατευτικοί όροι και οι συνθήκες που καθιστούν το αίτημα για
αυτονομία δυνατό. Οι όροι αυτοί σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια στην
καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων και συγκεκριμένα στη διασφάλιση των συνθηκών
που στόχο έχουν την πρόληψη των πτώσεων και των καταγμάτων, την ακούσια έκθεση
σε πολλαπλούς κινδύνους (λήψη λανθασμένης φαρμακευτικής δοσολογίας, ακούσια
κατάποση επιβλαβών ουσιών, λανθασμένη και επισφαλής χρήση ηλεκτρικών και
άλλων συσκευών κλπ ), την άσκοπη περιπλάνηση, την απώλεια προσανατολισμού κλπ.
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Οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους κάποιες φορές είναι δυνατόν να εκθέσει ο
ηλικιωμένος τον εαυτό του σε κίνδυνο είναι συχνά το αποτέλεσμα των μη
αναστρέψιμων συνεπειών του χρόνου και της δυσμενούς επενέργειας του στα
επιμέρους λειτουργικά συστήματα. Η μερική ή ολική αστοχία των συστημάτων
αυτών προκαλεί κατ’ ανάλογο τρόπο λειτουργικούς περιορισμούς οι οποίοι τελικά
υπονομεύουν την σωματική ασφάλεια των ηλικιωμένων. Εισάγεται έτσι η ανάγκη για
ηθική διερεύνηση των σύνηθων καθημερινών πρακτικών στον τομέα της φροντίδας οι
οποίες αποσκοπούν στην ασφάλεια των ηλικιωμένων και εν τοις πράγμασι
υλοποιούνται με τη λήψη μέτρων «προστατευτικών» ή «περιοριστικών».
Νοητικώς επαρκείς ηλικιωμένοι: Όταν οι ηλικιωμένοι διαθέτουν την
απαιτούμενη νοητική ικανότητα τότε διαθέτουν και το προνόμια της άσκησης των
έλλογων δυνατοτήτων τους και καθίστανται αυτουργοί των πράξεών τους. Διαθέτουν
ικανότητα λογοδοσίας οι συνέπειες της οποίας συνίστανται στο ότι αφενός μπορούν
να πράττουν βάσει έλλογων αρχών, διασφαλίζοντας έτσι τους όρους της προσωπικής
αυτονομίας και της αξιοπρέπειά τους και αφετέρου ότι οι αρχές αυτές που
προσανατολίζουν τους σκοπούς των πράξεών τους πρέπει να ισχύουν από τη σκοπιά
όλων. Η σκοπιά των άλλων εισάγει στην προβληματική της πράξης την απαίτησή του
λόγου οι αρχές αυτές να είναι τέτοιες ώστε «οι άλλοι να μπορούν να εκφράσουν τη
συναίνεσή τους (ή να αποσύρουν τη συναίνεσή τους)» και έτσι όχι μόνο να μην
έρχονται σε αντίθεση με τη δυνατότητα για ελευθερία των άλλων, αλλά «καθιστούν
τη δική τους ελευθερία δυνατή».1 Οι επισημάνσεις αυτές σκοπό έχουν να συνδράμουν
στη διάνοιξη του ορίζοντα της ανθρώπινης πράξης αναφορικά με τη θεματική του
περιορισμού της ελευθερίας των ηλικιωμένων συνανθρώπων. Η θεματική δε αυτή
λόγω της κρισιμότητας του διακυβεύματος που πραγματεύεται – εν προκειμένω τον
(αναγκαίο) περιορισμό της ελευθερίας του προσώπου – αποκτά ενίοτε αδιέξοδο παρά
διλημματικό χαρακτήρα.
Οι ηλικιωμένοι, όπως οποιαδήποτε άλλο πληθυσμιακό τμήμα, επιθυμούν την
διατήρηση της σωματικής τους υγείας, την αποφυγή αναίτιων συμπεριφορών που
τους εκθέτουν σε κίνδυνο και επιπλέον χρειάζονται εξασφάλιση της ανεξαρτησίας
τους. Όταν είναι νοητικά επαρκείς, είναι οι πλέον κατάλληλοι ώστε να θέτουν
θεμιτούς σκοπούς στη ζωή τους και να τους επιδιώκουν με τα κατάλληλα μέσα. Στην
περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ανάγκη για χρήση προστατευτικών μέτρων, εκτός αν
1
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για κάποιο ειδικό λόγο εκείνοι συναινούν σ’ αυτό. Η χρήση προστατευτικών μέτρων
στους νοητικά ικανούς ασθενείς μπορεί να γίνει μόνο μετά από δική τους απόφαση.
Οι ασθενείς των νοσοκομείων ή οι φιλοξενούμενοι σε μονάδες φροντίδας έχουν τα
ίδια δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εντούτοις, κάποια εκχώρηση ίσως
είναι αναγκαία όταν η διαμονή γίνεται σε μέρη όπου υπάρχουν και άλλοι, ώστε να
επιτρέπεται σε όλους να καταστήσουν τους όρους της προσωπικής τους ζωής
δυνατούς, διεκδικώντας για παράδειγμα το δικό τους μερίδιο στην ευημερία και την
ποιότητα ζωής. Ο ρόλος της κατάλληλης αιτιολόγησης με το διάλογο και τη
συζήτηση δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που μοιράζονται κοινούς χώρους διαμονής
να αντιληφθούν τη σημασία της αμοιβαίας εκχώρησης κάποιων ελευθεριών χάριν της
αρμονικότερης συμβίωσης και του κοινού αισθήματος ασφάλειας. Αντίθετα,
αναιτιολόγητοι περιορισμοί που περιχαρακώνουν την ελεύθερη κίνηση των ατόμων,
χωρίς τη δική τους συγκατάθεση και ιδίως χωρίς την παρουσία κάποιου
υπερισχύοντος (overriding) λόγου, συνιστούν αποκαρδιωτικά άστοχη επαγγελματική
πρακτική και φέρουν τους πράττοντες επαγγελματίες υπόλογους για την παραβίαση
του δικαιώματος της ελευθερίας των άλλων. Υπερισχύων λόγος για τη χρήση των
περιοριστικών μέτρων σε νοητικά ικανούς ασθενείς είναι δυνατόν να επικαλεσθεί
στις περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα των ατόμων θα μπορούσε να προκαλέσει
βλάβη σε άλλα άτομα. Όσον αφορά το ερώτημα για το βαθμό του περιορισμού, μια
εύλογη απάντηση θα μπορούσε να τον συσχετίσει με βάσει την αρχή της
αναλογικότητας ως προς τη δεδομένη κατάσταση (βλ. παρακάτω).
Ηλικιωμένοι χωρίς νοητική επάρκεια: Η δυσμενής επενέργεια ενός
εκτεταμένου φάσματος χρόνιων εκφυλιστικών παθήσεων και συναφών οργανικών
νόσων που παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια της Τρίτης Ηλικίας συντελεί ώστε
κάποια στιγμή της ζωής τους κάποια άτομα θα εκδηλώσουν συμπτώματα νοητικής
σύγχυσης, άνοιας ή προβλημάτων επικοινωνίας. Ένα ποσοστό από τα άτομα αυτά θα
εκδηλώσουν, ανάμεσα σε άλλα, παράτολμη ή επιθετική συμπεριφορά. Ειδικότερα, οι
ανοϊκοί ασθενείς εμφανίζουν κάποιες φορές συμπτώματα βίαιης ή ανάρμοστης
συμπεριφοράς και άσκοπη περιπλάνηση.
Η οργανωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος η οποία εστιάζει την
προσέγγιση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μιας ξεχωριστής περίπτωσης και με βασικό
εργαλείο τη συζήτηση και την επικοινωνία με τον ασθενή επιδιώκει, ιδανικά, να
αποσπάσει την πειθώ του ή να καθησυχάσει τις αγωνίες που προκαλεί συνήθως η
επίδραση της νόσου (νόσων). Η βίαιη και επιθετική συμπεριφορά, για παράδειγμα,
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είναι αποτέλεσμα του άγχους ή του φόβου των ασθενών που πλήττονται από
γνωσιακές διαταραχές. Επιτρέποντας κάποια περιθώρια και διαμορφώνοντας τους
κοινόχρηστους χώρους ώστε οι ασθενείς να μπορούν να περιφέρονται άσκοπα, αλλά
με ασφάλεια, οι επαγγελματίες που ασκούν τη φροντίδα των ασθενών αυτών
εκτελούν ταυτόχρονα το επαγγελματικό τους καθήκον με τρόπο που αρμόζει στο
σεβασμό των ανθρώπων και της αξίας τους. Για άλλη μια φορά, επισημαίνουμε τη
μεγάλη σημασία που έχει η στόχευση της φροντίδας στην ιδιαιτερότητα της κάθε
περίπτωσης (προσωποκεντρική φροντίδα). Η προσεκτική μελέτη κάθε ενός
περιστατικού θα αποκαλύψει, πιθανόν, τις υποκείμενες αιτίες της παράλογης
συμπεριφοράς και θα συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης για επιβολή
προστατευτικών μέτρων. Μόνο όταν έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να
αντιμετωπισθεί διαφορετικά η κατάσταση και με την προϋπόθεση ότι η συμπεριφορά
του ασθενή εκθέτει τον ίδιο ή άλλους σε κίνδυνο, πρέπει να προτείνεται η πιθανότητα
για τη χρήση προφυλακτικών μέτρων. Η ηθική επάρκεια στην περίπτωση της χρήσης
προστατευτικών μέτρων είναι ανάγκη να μπορεί να τεκμηριώνεται κάθε στιγμή,
χωρίς να θεωρείται τίποτα ως αυτονόητο ή δεδομένο. Καμιά πράξη περιορισμού της
ελευθερίας των ασθενών δεν πρέπει να συμβεί απλώς ως μέρος της διαδικασίας στην
ημερήσια επαγγελματική ρουτίνα. Ιδιαίτερα, όταν τα μέτρα θεωρηθεί σκόπιμο να
κλιμακωθούν, τότε η ηθική τεκμηρίωση πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περαιτέρω
βήμα. Η αρχή της αναλογικότητας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σχετικά ασφαλές
κριτήριο για τη ρύθμιση του βαθμού στον υφιστάμενο περιορισμό του ασθενή. Μια
εκδοχή της αναλογικότητας συσχετίζει το μέγεθος του διακυβέυματος - δηλαδή είτε
την επαπειλούμενη απώλεια της ασφάλειας του ή την έκθεση σε κίνδυνο κάποιου
άλλου προσώπου - προς το βαθμό του περιορισμού. Εξισορρόπηση επίσης πρέπει να
τεθεί μεταξύ των μέτρων πρόληψης της βλάβης και της ενθάρρυνσης για ανεξαρτησία
τη στιγμή μάλιστα που είναι ανάγκη να επιτρέπεται ταυτόχρονα ο μέγιστος δυνατός
βαθμός ανεξαρτησίας και ελευθερίας του ασθενή.1 Τέλος, επιπλέον κριτήρια στη
λήψη αυτών των αποφάσεων συνιστούν ο συνυπολογισμός όσων από τις επιθυμίες
του ασθενή είναι γνωστές, καθώς και η γνώμη των ανθρώπων που βρίσκονται σε
εγγύτητα προς αυτόν συμπεριλαμβανομένου και του πληρεξούσιου.

1

Περιγράφεται επίσης στη βιβλιογραφία το κριτήριο των βέλτιστων συμφερόντων ή της ωφέλειας του
ασθενούς κατά τη διαδικασία της στάθμισης των δεδομένων στη συγκεκριμένη κατάσταση / British
Medical Association, 2009, σελ 79
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Προστατευτικά μέτρα ή περιορισμός: Διακρίσεις
Οι διακρίσεις που πρέπει να γίνουν στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα το οποίο στη βάση
του σχετίζεται με τον περιορισμό της ελευθερίας της σωματικής κίνησης του
συνανθρώπου, δυσχεραίνονται και οι ίδιες από τα ασαφή όρια που έχουν κάποτε οι
παραπάνω όροι. Γιατί μπορεί πράγματι ο όρος «προστατευτικός» να ηχεί πιο
καλοπροαίρετος, ενώ ο όρος «περιοριστικός» να είναι πιο αμφισβητήσιμος στη χρήση
του, αλλά παρά τις αγαθές προθέσεις ακόμα και τα προστατευτικά μέτρα κάποιες
φορές είναι δυνατόν να είναι δυσανάλογα περιοριστικά. Οι περιορισμοί κατ' αυτή την
έννοια συνιστούν ένα είδος κατάχρησης εις βάρος της αξιοπρέπειας και της
αυτονομίας των προσώπων και επιπλέον επιφέρουν δυσμενείς διακρίσεις που
στρέφονται κατά της αρχής της ισότητας, πλήττοντας τα πρόσωπα με τρόπο που τα
αδικεί. Για παράδειγμα, συχνά για την ασφάλεια των ανήσυχων ηλικιωμένων
ασθενών που βρίσκονται σε κατάκλιση χρησιμοποιούνται πλευρικά κάγκελα
ασφαλείας προσαρμοσμένα στα κρεβάτια. Το προστατευτικό αυτό μέτρο σκοπό έχει
να εμποδίσει την ενδεχόμενη πτώση του ασθενούς από το κρεβάτι. Όταν όμως
χρησιμοποιείται για να εμποδίσει κάθε κίνηση του ηλικιωμένου, τότε συνιστά ένα
άδικο περιορισμό της ελευθερίας του. Όσοι εμπλέκονται στο χώρο της φροντίδα των
ασθενών είναι αναγκαίο να αναγνωρίζουν την ουσιώδη διάκριση του περιορισμού ο
οποίος σκοπεύει (με τρόπο εμφανή ή κρυφό) στον περιορισμό της ελευθερίας, από τα
μέτρα προστασίας που σκοπό έχουν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους για τη
σωματική ακεραιότητα του ασθενή χωρίς να του στερήσουν την ελευθερίας του. Οι
επαγγελματίες υγείας οφείλουν να προβούν σε κατάλληλη εκτίμηση των κινδύνων για
ενδεχόμενη πτώση για κάθε νέο ασθενή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενοι
περιορισμοί οι οποίοι για κανένα λόγο δεν πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά
αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο τμήμα της ημερήσιας ρουτίνας στο χώρο της
φροντίδας. Οι αδικαιολόγητες μορφές περιορισμού συνιστούν άλλωστε και παράβαση
των σχετικών νόμων. Η απόφαση για επιλογή ανάμεσα στον περιορισμό και την
προφύλαξη δεν είναι ποτέ μονοσήμαντη, εξαιτίας της έντασης που υπάρχει ανάμεσα
στο επαγγελματικό καθήκον να παρέχεται ασφάλεια στο περιβάλλον της φροντίδας
των ηλικιωμένων και του καθήκοντος να ενθαρρύνουν τη γενικότερη ανεξαρτησία
των ατόμων, γεγονός το οποίο εμπεριέχει την πιθανότητα έκθεσης σε διάφορους
κινδύνους. 'Άλλη μορφή μέτρου για την προφύλαξη των ηλικιωμένων είναι η χρήση
συσκευών ανίχνευσης και εντοπισμού της θέσης. Αφορά δηλαδή τον έλεγχο της
ελευθερίας της σωματικής κίνησης αναφορικά με τις περιπτώσεις που οι ηλικιωμένοι
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διακατέχονται από τάσεις φυγής και συνήθως περιπλανώνται στο δρόμο εκθέτοντας
τον εαυτό τους σε πολλαπλούς κινδύνους. Ειδοποιός διαφορά και εδώ είναι η χρήση
της συσκευής να γίνεται για την ασφάλεια και όχι τον περιορισμό της ελευθερίας του
ασθενή.
Τα προστατευτικά μέτρα δεν περιορίζονται μόνο σε σχέση με την σωματική
κίνηση, αλλά σκοπό έχουν να αποτρέψουν και άλλες μορφές κινδύνων. Για
παράδειγμα, ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος είναι πάντα υπαρκτός στους
ηλικιωμένους, γι' αυτό είναι σκόπιμο να γίνονται απαραίτητες ρυθμίσεις στις οικιακές
συσκευές, όπως είναι οι ντουζιέρες κλπ. Ιδιαίτερες νομικές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν
γι' αυτά τα θέματα και γι' αυτό η χρήση της κοινής λογικής είναι συνήθως αρκετή να
προφυλάξει του ηλικιωμένους από τους μικρούς ή μεγαλύτερους κινδύνους που
υπάρχουν μέσα στα σπίτια ή σε οργανωμένες μονάδες φροντίδας.
Η έννοια της αναλογικότητας στη χρήση των προστατευτικών μέτρων
Όλες οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις είναι αναγκαίο να συζητιούνται πρώτα με τους
ηλικιωμένους, ώστε αφού αιτιολογηθούν να βρεθούν οι καταλληλότερες λύσεις που
ταιριάζουν στα άτομα. Η αναλογικότητα των προφυλακτικών μέτρων σε σχέση με τη
βαρύτητα της επαπειλούμενης βλάβης είναι δυνατόν κάτω από προϋποθέσεις να
στοιχειοθετήσει αρχή του υποθετικού λογισμού κατά τη λήψη των σχετικών
αποφάσεων. Η υιοθέτηση της αρχής αυτής δεν στερείται ηθικής βαρύτητας κυρίως
επειδή στοχεύει στη διαφύλαξη του μεγαλυτέρου δυνατού εύρους των προσωπικών
ελευθεριών και επιπλέον μετέχει με τρόπο ουσιώδη στην αρχή της δικαιοσύνης.
Οι πτώσεις κατά τη διάρκεια της Τρίτης Ηλικίας αποτελούν ένα σημαντικό
πρόβλημα κυρίως λόγω της αυξημένης συχνότητάς τους ανάμεσα στον πληθυσμό των
ηλικιωμένων, αλλά και των επιπτώσεων στην υγείας τους. Σύμφωνα με το Κέντρο
Έρευνας και Πρόληψης των Ατυχημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι πτώσεις
που καταγράφηκαν την περίοδο 1996-2003 αφορούσαν κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες,
ενώ οι μισές από αυτές οδήγησαν τελικά στην πρόκληση καταγμάτων ή κακώσεων. Η
εξέλιξη αυτή συνοδεύεται συνήθως από μια σειρά αρνητικών προσωπικών και
οικογενειακών επιπτώσεων. Σταχυολογούμε ανάμεσα σ’ αυτές την μείωση της
αυτονόμησης και την ανεξαρτησίας των ασθενών, την γενικότερη υποβάθμιση της
ποιότητας της ζωής τους, την αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία, την απώλεια
αυτοπεποίθησης, την εισαγωγή σε μονάδες περίθαλψης κλπ. Οι επιπτώσεις δε αυτές
υφίστανται ακόμα και στην περίπτωση που δεν συμβεί κάποιος σωματικός
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τραυματισμός. Ο κύριος στόχος των μέτρων προφύλαξης των ηλικιωμένων ατόμων
είναι η πρόληψη των πτώσεων στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Οποιαδήποτε
μορφή και αν έχουν τα μέτρα προφύλαξης πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα
σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες που προκύπτουν από

την μελέτη των

ενδεχόμενων ρίσκων και της επιζητούμενης ωφέλειας. Τα ηλικιωμένα άτομα πρέπει
να ερωτώνται πάντοτε στις πρώτες επαφές τους με τους επαγγελματίες υγείας αν
έχουν υποστεί κάποια πτώση τελευταία (συνήθως προβλέπεται από τη λήψη του
ιστορικού), ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω
προγραμμάτων βελτίωσης της ισορροπίας και αύξησης της μυϊκής δύναμης.1
Η προσωποκεντρική οργάνωση της φροντίδας με στόχο την μείωση των
περιορισμών της ελευθερίας
Η χρήση περιοριστικών μέτρων πιθανόν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλα μέτρα
που μειώνουν το ρίσκο των πτώσεων για τους ασθενείς. Παρουσιάζουμε συνοπτικά
κάποια βασικά βήματα:


συζήτηση με τους ασθενείς και τους συγγενείς για την αναζήτηση
εναλλακτικών τρόπων μείωσης του ρίσκου



υιοθέτηση προσωποκεντρικής προσέγγισης: κατανόηση αυτού που είναι
σημαντικό για τα άτομα από τη δική τους οπτική



διερεύνηση για την έκταση του περιορισμού που μπορούν να ανεχθούν



ενθάρρυνση να εκφράσουν τους προσωπικούς τους στόχους και σκοπούς,
αλλά και διαλογική συζήτηση για τα πιθανά ρίσκα που ενέχονται



ο στόχος πάντα είναι η μείωση ή η παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων,
αλλά αν πρέπει να ληφθούν: τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά προς τον
πιθανό κίνδυνο



για την προσωποκεντρική μελέτη της πρόληψης των πτώσεων χρειάζεται η
συνδρομή πολλών ειδικοτήτων

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ο περιορισμός στη φροντίδα των ηλικιωμένων συνιστά την παρεμπόδιση της
ατομικής ελευθερίας του ατόμου να πραγματοποιήσει κάποιες από τις επιθυμίες του.
Αν και διαφέρει από τα προστατευτικά μέτρα, εντούτοις, συχνά η διαφορά κρίνεται
1
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ως προς το βαθμό του περιορισμού. Δεν είναι όλες οι μορφές περιορισμού άμεσα
αναγνωρίσιμες, πολλές έχουν αδιόρατο χαρακτήρα. Έτσι, οι ηλικιωμένοι σπάνια
αντιλαμβάνονται ότι, για παράδειγμα, οι χαμηλές καρέκλες ή η βαριές πόρτες έχουν
σκοπό την ακινητοποίηση ή παρεμπόδισή τους. Ήδη από το σχεδιασμό των κτιρίων
πολλές φορές ή από τη διάταξη των επίπλων ή των χρωμάτων υπάρχει η πρόβλεψη
ώστε να περισπάται η προσοχή των ηλικιωμένων και να εμποδίζεται η έξοδός τους
από το κτίριο. Άλλες μορφές παρεμπόδισης επιδιώκεται με την απομάκρυνση των
γυαλιών όρασης ή των βοηθημάτων στήριξης (περιπατητήρας, μπαστούνι κλπ) με
απώτερο σκοπό την αποθάρρυνση του ηλικιωμένου από την περιπλάνηση. Ο
περιορισμός επίσης μπορεί να είναι απροκάλυπτος, όπως με την προσβλητική χρήση
των ιμάντων ακινητοποίησης ή συγκαλυμμένος, όπως στην τοποθέτηση εμποδίων
κατά τη βάδιση με τον περιπατητήρα ή την εγκατάσταση πορτών που ανοίγουν
δύσκολα. Μορφή συγκαλυμμένου περιορισμού είναι επίσης η άσκηση ψυχολογικού
ελέγχου με λεκτικό τρόπο και η πρακτική να ντύνουν τον ηλικιωμένο κατά τη
διάρκεια της ημέρας με τα ρούχα της νυκτερινής κατάκλισης (πιτζάμες). Είναι
σκόπιμο να τονιστεί ότι οι περιορισμοί κάποιες φορές έχουν ιδιαίτερη τραχύτητα. Οι
ιμάντες που έχουν σκοπό την ακινητοποίηση, οι πόρτες που είναι κλειδωμένες, οι
περίπλοκες κλειδαριές ή η ακινητοποίηση στο κρεβάτι κάτω από το ακλόνητο σεντόνι
είναι μέτρα που προσβάλλουν την έννοια του σεβασμού της αξιοπρέπειας του
ανθρώπου. Η ακραία και αδικαιολόγητη χρήση της πρέπει όχι μόνο να μην
υιοθετείται από το προσωπικό, αλλά να καταγγέλλεται όποτε γίνεται αντιληπτή προς
τους επιβλέποντες των θαλάμων. Κάποιες φορές μάλιστα η καταγγελία πρέπει να
απευθύνεται προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
Η χρήση του περιορισμού για την αποτροπή αυτοτραυματισμού ή βλάβης σε
άλλους
Όσοι επαγγελματίες εργάζονται στο χώρο της υγείας και της φροντίδας πρέπει κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους να μπορούν να εγγυηθούν τη διατήρηση της
αξιοπρέπειας όλων των ασθενών. Η χρήση του σωματικού περιορισμού πρέπει να
επιτρέπεται στις περιπτώσεις που νοητικώς ελλειμματικοί (πχ ανοϊκοί) ασθενείς είναι
δυνατόν να βλάψουν τον εαυτό τους ή κάποιον άλλον χωρίς να έχουν επίγνωση των
πράξεών τους. Ο περιορισμός πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζει τις συνθήκες
αξιοπρέπειας του ασθενούς λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.
Επιπλέον, πρέπει να ασκείται με τον ελάχιστο δυνατό εξαναγκασμό και σε διάστημα
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κατά το δυνατόν μικρότερο. Η αρχή της αναλογικότητας μπορεί να αποτελέσει μια
πρώτη αφετηρία για τον προσδιορισμό της βαρύτητας των μέτρων, ενώ πρέπει να
δίδεται μεγάλη προσοχή στην εξασφάλιση των ηθικών εγγυήσεων κάθε φορά που
επιχειρείται στέρηση των ελευθεριών του ατόμου.1
Κατηγορίες του περιορισμού




Σωματικός: χρήση σωματικής βίας από ένα ή περισσότερα άτομα
Μηχανικός: χρήση εξοπλισμού για να εμποδίσουν τους ασθενείς να
απομακρύνουν τους ρινογαστρικούς ή άλλους καθετήρες (πλευρικά κάγκελα,
ιμάντες κλπ)




Χημικός: χρήση ηρεμιστικής αγωγής
Ψυχολογικός: συνεχής λεκτική υπενθύμιση ότι κάποιες δραστηριότητες
απαγορεύονται, απειλή χρήσης εξαναγκασμού, απειλή για απομάκρυνση
ουσιωδών βοηθημάτων όπως τα γυαλιά, το μπαστούνι περιπάτου κλπ
Χημικός περιορισμός και κρυφή φαρμακευτική αγωγή

Μια από τις πιο αμφισβητήσιμες πρακτικές στον τομέα της φροντίδας η οποία
παράλληλα εγείρει πολλά ηθικά ζητήματα αφορά στη χρήση ηρεμιστικής
φαρμακευτικής αγωγής η οποία συνιστά μια άλλη όψη των μέτρων περιορισμού των
ασθενών. Η υποβολή των ασθενών στη λήψη ηρεμιστικής αγωγής που δεν αποσκοπεί
άμεσα στη προαγωγή της υγείας τους, αλλά αποβλέπει στην ομαλότερο χειρισμό της
συμπεριφοράς κρίνεται ηθικά επιλήψιμη και επαγγελματικά αντιδεοντολογική.
Ατυχώς, οι έρευνες δείχνουν ότι η μορφή αυτή του περιορισμού χρησιμοποιείται , για
παράδειγμα, στον έλεγχο της επιθετικής συμπεριφοράς των ανοϊκών ασθενών μέσα
στις μονάδες φροντίδας με τη συγκαλυμμένη χρήση να ξεπερνά το 70%.2 Η

1

Επειδή ο κοινός νόμος δεν επιτρέπει τη στέρηση της ατομικής ελευθερίας, είναι κάποιες φορές

αναγκαίο ο περιορισμός να εντάσσεται στη νομοθεσία που αφορά την ψυχική υγεία. Στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν θεσμοθετημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των σωματικού περιορισμού. Η
εφαρμογή της αφορά το πλαίσιο της ψυχικής υγείας και ο τρόπος εφαρμογής της διαφοροποιείται σε
κάθε ψυχιατρικό τμήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ν. 2071/1992 στο άρθρο 98 παρ 4 αναφέρεται ότι «οι
περιορισμοί που επιβάλλονται στην ατομική ελευθερία του ασθενή προσδιορίζονται μόνο από την
κατάσταση της υγείας του και τις ανάγκες της νοσηλεία»
2
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συγκαλυμμένη χρήση ηρεμιστικής αγωγής παραβιάζει τα δικαιώματα του ασθενή υπό
την ιδιότητά του ως ηθική και αυτόνομη προσωπικότητα με ικανότητα να αποφασίζει
ο ίδιος τις παραμέτρους του βίου του σύμφωνα με το προσωπικό του όραμα. Αποτελεί
άρα παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία, εν προκειμένω να αποφασίζει
ελεύθερα και να συναινεί ή να αρνείται την προτεινόμενη αγωγή μετά από σχετική
ενημέρωση. Το αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενή να δίδει τη συγκατάθεσή του μόνο
κατόπιν επαρκούς ενημέρωσης πλήττεται με ιδιαίτερη βαρύτητα όταν το
επαγγελματικό προσωπικό υγείας παραπλανεί ασθενείς νοητικώς επαρκείς σε σχέση
με τους σκοπούς της προσφερόμενης αγωγής. Η συγκαλυμμένη φαρμακευτική αγωγή
είναι απολύτως επιλήψιμη όταν απευθύνεται σε νοητικώς υγιείς ασθενείς.
Στις περιπτώσεις των ασθενών που παρουσιάζουν νοητικά ελλείμματα και
εκδηλώνουν ταυτόχρονα βίαιη συμπεριφορά πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ότι η
χορηγούμενη θεραπεία μπορεί τελικά να συνεισφέρει στη βελτίωση των όρων της
προσωπικής αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας του ασθενή. Οι
αποφάσεις σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τεκμηριώνονται από τη συνεισφορά
πολλών ειδικοτήτων του τομέα της υγείας και της φροντίδας και ταυτόχρονα να
ζητείται η γνώμη των συγγενών ή του πληρεξούσιου αντιπρόσωπου. Πριν από τη
λήψη της τελικής απόφασης είναι αναγκαίο να δοθούν επαρκείς απαντήσεις στα
παρακάτω ερωτήματα:





Υπάρχει πραγματικά νοητική ανεπάρκεια
συναίνεση/απόρριψη της θεραπείας;

του

ασθενή

για

τη

Γιατί παρέχεται συγκαλυμμένη ηρεμιστική αγωγή και γιατί αυτό είναι προς
όφελος του ασθενή;
Υπάρχουν εφαρμόσιμες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες πρέπει να είναι πιο
αποδεκτές από τον ασθενή;
Οι βασικές αρχές για της χρήσεις του περιορισμού

Παραθέτουμε συνοπτικά τις βασικότερες αρχές στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται
κάθε απόπειρα να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού σε ασθενείς:
Συναίνεση του ασθενή: Η μόνη ίσως εξαίρεση που δικαιολογείται η χρήση
περιορισμού σε νοητικά επαρκείς ασθενείς είναι η σπάνια περίπτωση που απειλούν
με κίνδυνο βλάβης άλλους ανθρώπους. Στην περίπτωση που συναινούν δεν θεωρείται
περιορισμός. Όταν υπάρχει άρνηση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την υγεία
και την ασφάλεια χρειάζονται νομικές συμβουλές για να υπάρχει συμμόρφωση με τη
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θεσμική νομιμότητα. Οι ασθενείς χωρίς νοητική επάρκεια πρέπει στο βαθμό που
κατανοούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν στον περιορισμό τους. Με
τη συζήτηση πρέπει να κατανοήσουν τους λόγους του περιορισμού. Σε περίπτωση
δυσφορίας πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις. Η εμπλοκή των συγγενών
και των πληρεξούσιων πρέπει να εξετάζεται πάντα.
Προσωποκεντρική εκτίμηση των παραγόντων που θέτουν σε
διακινδύνευση τον ασθενή: Ο βαθμός περιορισμού πρέπει να είναι αναλογικός και να
βασίζεται σε εκτίμηση της ιδιαίτερης κατάστασης και των συγκεκριμένων λόγων που
εκθέτουν τον ηλικιωμένο ασθενή σε κίνδυνο. Αν κατανοηθούν οι λόγοι της
ιδιόμορφης συμπεριφοράς τότε τις περισσότερες φορές ελαχιστοποιείται η ανάγκη για
περιορισμό.
Οργάνωση φροντίδας, αναθεώρηση στη δράση και επικοινωνία: Η
καλή επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες είναι δυνατόν να
μειώσουν τις ανάγκες για περιορισμούς προστατεύοντας παράλληλα τον ασθενή. Σε
κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέθοδοι ρουτίνας.
Καταγραφή των αποφάσεων: Η καταγραφή των συζητήσεων με τους
ασθενείς και τους εισαχθέντες στις μονάδες φιλοξενίας πρέπει να καταδεικνύει την
ανάγκη της χρήσης των περιοριστικών μέτρων, όταν υπάρχει, και να την αιτιολογεί
επαρκώς. Η καταγραφή, εκτός των έκτακτων καταστάσεων, θα υποδείξει τους
επιμέρους παράγοντες του περιορισμού (τη μορφή, τη συχνότητα, την αιτία), θα τους
τεκμηριώσει κατάλληλα, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που
προκύψουν νομικές προσφυγές.

*
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
Ήδη από το στάδιο της διάγνωσης της νόσου έχει παρατηρηθεί ότι προκαλούνται
ποικίλες μεταβολές και αντιδράσεις σε ατομικό οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.
Πολλές από τις μεταβολές αυτές υποκινούν συναισθηματικές συγκρούσεις και
αντιπαραθέσεις μέσα στον οικογενειακό κύκλο. Επιπλέον, η επιβάρυνση από τη
φροντίδα του πάσχοντος επεκτείνεται τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική,
κοινωνική και οικονομική σφαίρα των ατόμων και των οικογενειών. Έρευνες έχουν
επισημάνει ότι οι φροντιστές των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια «εμφανίζουν
υψηλά ποσοστά άγχους, κούρασης και κατάθλιψης καθώς και ψυχοσωματικά
συμπτώματα … οι φροντιστές βιώνουν την απώλεια τόσο της σχέσης με τον
πάσχοντα όσο και την απώλεια της προσωπικής τους υγείας και αίσθησης ελέγχου
ευρύτερα στη ζωή τους».1
Ιδιαίτερα μετά το θάνατο του πάσχοντος, οι καθημερινοί φροντιστές βιώνουν
συνήθως περίοδο κατάθλιψης και διαταραχές στον ύπνο και την όρεξη. 2 Επιπλέον,
φαινόμενα στιγματοποίησης κάνουν την εμφάνιση τους στο οικογενειακό περιβάλλον
των ανοϊκών ασθενών. Το στίγμα της ασθένειας, φαίνεται ότι επιτείνει τις δυσκολίες
των φροντιστών, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα τέτοια όπου οι πολιτισμικές/εθνοτικές ή
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες αντιμετωπίζουν με μεταφυσική καχυποψία παθήσεις
όπως η νόσος Alzheimer, ως συνώνυμες του κακού ή της κατάρας.3 Ηθικά ζητήματα
που εγείρονται σε με αφορμή την εκδήλωση της νόσου Alzheimer αφορούν και τον
κύκλο των προσώπων οι οποίοι αφοσιώνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην
φροντίδα του ασθενή που πάσχει από τη νόσο. Η κλιμάκωση του ενδιαφέροντος για
τον

ασθενή

-

οι

αυξανόμενες

ανάγκες

του

οποίου

συχνά

επιβάλλουν

αποκλειστικότητα στη φροντίδα - αφήνει κάποτε παραμελημένες τις διογκούμενες
και πολλαπλές ανάγκες και παράλληλα επιτείνει τα ψυχικά αδιέξοδα στα οποία
περιέρχονται οι φροντιστές και οι περιθάλποντες, ακριβώς λόγω της αφοσίωσης τους
στο καθήκον της περίθαλψης.
Αναγνωρίζουμε με αφορμή τις παραπάνω διαπιστώσεις την ύπαρξη ενός
καθήκοντος μέριμνας προς τους περιθάλποντες και τους φροντιστές το οποίο
απευθύνεται πρωτίστως στο ευρύτερο οικογενειακό κύκλο του ασθενή και την
1

Issari et al, σελ. 402
McCarthy et al, σελ. 407
3 Mackenzie, 2006
2
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ιατρική ομάδα και δευτερευόντως στο σύνολο της κοινωνίας. Το καθήκον αυτό
εκφράζει ειδικότερα την εκδήλωση έμπρακτου ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπο
μας και τις άδηλες ανάγκες του. Πιθανές ενέργειες για την άσκηση του καθήκοντος
αυτού μπορεί να αφορούν την μέριμνα για την σωματική υγεία του φροντιστή, την
ανακούφιση από τα ψυχολογικά αδιέξοδα με την κατάλληλη συμβουλευτική από
ειδικούς, την εθελοντική προσφορά των συνανθρώπων για την φροντίδα του ασθενή
κλπ. Ιδιαιτέρως δε, γύρω από το πλαίσιο του τέλους της ζωής, όπως επίσης και μετά
το θάνατο του ασθενή, η ανθρώπινη μέριμνα προς τους φροντιστές οφείλει να
λαμβάνει υπόψη της τον αντίκτυπο από την διαδικασία του θανάτου, όπως επίσης και
τις επιπτώσεις από το αιφνίδιο κενό, την απώλεια και τον θρήνο.

***
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4.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ (PALLIATIVE CARE)
Τα ηθικά διλήμματα τα οποία εγείρονται αναφορικά με τις αποφάσεις για το τέλος
της ζωής του προσώπου εκδηλώνονται όχι σπάνια με τρόπο δραματικό τόσο για τον
ίδιο τον ασθενή, όσο και για το περιβάλλον του. Η οδυνηρή ιδιαιτερότητα μάλιστα
για μια σειρά από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ,
εξαιτίας του γεγονότος ότι επιφέρουν απίσχναση των νοητικών ικανοτήτων
υπενθυμίζει την τραγικότητα της ανθρώπινης κατάστασης ιδωμένη μέσα από αυτή
την επώδυνη προοπτική. Η δυνατότητα των νέων τεχνολογιών για τεχνητή
παράταση των βασικών βιολογικών λειτουργιών του βαρέως πάσχοντος
οργανισμού θέτει επιτακτικά ερωτήματα αναφορικά με την συνέχιση της ανθρώπινης
ζωής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αναμένεται κάποιο ουσιαστικό
ιατρικό όφελος για τον ίδιο τον ασθενή. Προκύπτουν ακολούθως κάποια βασικά
ερωτήματα: είναι δυνατόν να καθοριστούν κάποιες αρχές οι οποίες θα διευκολύνουν
την λήψη των αποφάσεων σε σχέση με την διακοπή των τεχνητών υποστηρικτικών
λειτουργιών της ζωής κάποιου προσώπου; Πώς διαφοροποιούνται τα διλήμματα περί
του τέλους της ζωής όταν αυτά αφορούν πρόσωπα τα οποία έχουν απολέσει μόνιμα
ακόμα και τις στοιχειωδέστερες ικανότητες δραστηριότητας ή την αίσθηση κάθε
εμπειρίας και στερούνται τους πλέον βασικούς όρους που συνθέτουν την έννοια του
προσώπου, όπως την έλλογη ικανότητα, την ικανότητα αυτενέργειας/αυτουργίας
κ.λπ.1
Οι αποφάσεις σε ζητήματα ηθικής υφής δεν πρέπει να είναι αυθαίρετες ή να
αιτιολογούνται μόνο από τις βιολογικές παραμέτρους. Πρέπει να θεμελιώνονται σε
γενικές αρχές. Από το κανονιστικό πλαίσιο των αρχών αυτών, ιδανικά, οφείλουμε να
αντλήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές των αποφάσεων, όπως εξειδικεύονται στην
ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.2 Στις οριακές εκείνες καταστάσεις οι οποίες
αφορούν στα ζητήματα του τέλους της ζωής η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

1

Τσινόρεμα, σελ. 87

2

Nuffield Council on Bioethics, σελ. 20
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δοκιμάζεται, όταν πρέπει να ληφθούν ηθικώς βαρύνουσες αποφάσεις. Αποφάσεις οι
οποίες οφείλουν να κατευθύνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από το σεβασμό προς
την ανθρώπινη φύση εν γένει και τις αξίες του συγκεκριμένου προσώπου ειδικότερα.
Με διαφορετικούς όρους θα λέγαμε ότι οι ανθρώπινες ζωές δομούνται τόσο από
μοριακές κατασκευές, όσο και από νοήματα και έννοιες για τους εαυτούς μας και τις
σχέσεις μας με τους άλλους. Πολύ συχνά πλέον στη εποχή μας, οι χρόνιες ανίατες
παθήσεις στο καταληκτικό στάδιο διευθετούνται με παρεμβάσεις υψηλής
τεχνολογίας. Ευρήματα ερευνών έδειξαν ότι η κατάληξη δεν είναι ένας ήπιος,
ειρηνικός θάνατος, αλλά μια φρενίτιδα υψηλής τεχνολογίας συνοδευόμενη από κακή
επικοινωνία μεταξύ του οικείου περιβάλλοντος και των επαγγελματιών υγείας, και
λίγο σεβασμό στις επιθυμίες του ασθενή. Κάτι πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί η
διαδικασία θανάτου.1
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ποσοστά των θεραπευτικών αγωγών που προχωρούν σε μη
κλιμάκωση ή απόσυρση παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στις επιμέρους γεωγραφικές
περιοχές. Σημαντικό ρόλο στις διαφοροποιήσεις αυτές παίζει ο πολιτισμικός
παράγοντας. Για παράδειγμα, στη Β. Αμερική προτεραιότητα αποδίδεται κυρίως στον
σεβασμό της αυτονομίας, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει βαθιά παράδοση στην πίστη της
ιατρικής αυθεντίας. Οι μεσογειακές χώρες σε σύγκριση με τον Βορρά επιτρέπουν
περισσότερο την παρουσία του συναισθηματικού στοιχείου στην εξεύρεση λύσεων.
Ταυτόχρονα, η θρησκευτική πίστη χρωματίζει ανάλογα την προσπάθεια για την
εξεύρεση της λύσης αυτής. Γενικά, το πολιτισμικό πλαίσιο διαφοροποιεί σε μεγάλο
βαθμό το ζήτημα της διαχείρισης του θανάτου στη ΜΕΘ. Επιπλέον, η προθυμία ή η
αποφασιστικότητα του ίδιου του γιατρού να επιχειρήσει περιορισμό της αγωγής
συναρτάται, εκτός των άλλων, και από τα ιδιαίτερα και ατομικά χαρακτηριστικά του,
δηλαδή το χρόνο απασχόλησής του στην ΜΕΘ, την ηλικία του, το θρησκευτικό του
συναίσθημα, την ειδικότητα κλπ. Συσχετίζεται επίσης με τη γενικότερη αντίληψη στο
χώρο της ιατρικής πράξης η οποία δίνει περισσότερο έμφαση στη θεραπεία παρά
στην φροντίδα συναρτώντας μάλιστα – ως μη ώφελε - το αναπόφευκτο του θανάτου
ως ομολογία αποτυχίας εκ μέρους της επιστήμης.2 Το ζήτημα των αποφάσεων για τον
περιορισμό της αγωγής είναι εξαιρετικά πολυδιάστατο, αφού στην τελικά απόφαση
1
2

Bernard Lo, 1995
British Medical Association, 2009, σελ 111
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εμπλέκεται ένας μεγάλος αριθμός κλινικών και μη κλινικών παραγόντων. Υπάρχουν
παρ’ όλα αυτά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν πρέπει ποτέ να επηρεάζουν την λήψη της
απόφασης.
Παράγοντες ασύνδετοι με την απόφαση για περιορισμό της αγωγής: το φύλο,
το ασφαλιστικό ταμείο, η εθνικότητα, η κοινωνική και οικονομική τάξη, οι δαπάνες
της νοσηλείας, η έλλειψη/επάρκεια των κλινών κ.α. Επιπλέον, ο παράγοντας της
ηλικίας δεν πρέπει από μόνος του να αποτελεί κριτήριο για την απόφαση του
περιορισμού της υποστηρικτικής της ζωής αγωγής.
Η απόσυρση στην πράξη: Η εντολή για απόσυρση της υποστηρικτικής αγωγής
της ζωής προϋποθέτει ότι έχουν εξασφαλιστεί όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς
και η κατάλληλη προετοιμασία που γενικά απαιτείται στις ιατρικές παρεμβάσεις.
Μέριμνα πρέπει να δοθεί τόσο για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, όσο
και στην αποτροπή ανεπιθύμητων επιπλοκών. Τα πρακτικά βήματα είναι πέρα από
τους σκοπούς της εργασίας αυτής. Τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι
δυνατόν να παρευρίσκονται στη διαδικασία. Ένα ποσοστό των ασθενών καταλήγουν
άμεσα

μετά

την

παύση

του

μηχανικού

αερισμού

ή

τη

διακοπή

των

αγγειοσυσπαστικών. Για όσους όμως επιζήσουν για κάποιες ώρες ή μέρες, πρέπει να
υπάρχει μέριμνα, ώστε το διάστημα μετά την απόσυρση να μην υπάρξουν ενδείξεις
παραμέλησης του ασθενούς. Χρήσιμη είναι για το σκοπό αυτό η μεταφορά σε
πτέρυγα.1
Πρακτικές για μη-κλιμάκωση (withholding) ή απόσυρση (withdrawing)
της θεραπείας : Οι πρακτικές της

μη κλιμάκωσης και της απόσυρσης της

υποστηρικτικής αγωγής της ζωής καθιερώθηκαν από την ανάγκη να αποφευχθούν οι
μάταιες και αδιέξοδες καταπονήσεις των θνησκόντων στις ΜΕΘ. Ειδικότερα, η
πρώτη ορίζεται ως η απόφαση να μην εφαρμοστούν επιπρόσθετες θεραπείες ή να μην
κλιμακωθεί η ένταση στις ήδη παρεχόμενες. Η δεύτερη ορίζεται ως η απόφαση
παύσης μέρους ή του συνόλου της τρέχουσας αγωγής, χωρίς την αναζήτηση άλλης
ισοδύναμης.2 Ως έσχατες και ταυτόχρονα θεμιτές, οι ιατρικές αυτές πρακτικές
αποσκοπούν στην ανακούφιση του ήδη επιβαρυμένου ασθενούς από επιθετικά
θεραπευτικά σχήματα που έχουν τον χαρακτήρα του μάταιου. Ο επερχόμενος
θάνατος θεωρείται ως η φυσική πορεία της νόσου. Με την έννοια αυτή, δεν πρέπει

1
2

Κρανιδιώτης και άλλοι, σελ. 31
Ibid, σελ. 19
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να γίνεται σύγχυση των πρακτικών αυτών ούτε με την ευθανασία, ούτε με την
ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία.1
Παρά το ότι η ηθική βαρύτητα των αποφάσεων είναι σημαντική και στις δύο
περιπτώσεις, εντούτοις φαίνεται ότι τόσο οι γιατροί, όσο και οι οικείοι
αντιλαμβάνονται λιγότερες ψυχολογικές και συναισθηματικές δυσχέρειες για μια
απόφαση μη κλιμάκωσης, από την αντίστοιχη της απόσυρσης. Η δέσμευση και η
ελπίδα που η εκάστοτε τρέχουσα αγωγή δημιουργεί στους συγγενείς για μια πιθανή
θεραπεία, συνηγορεί για την απροθυμία τους να την διακόψουν. Επιπλέον, ο
ενεργητικός χαρακτήρας της απόσυρσης ο οποίος προϋποθέτει

μια δύσκολη,

βαρυσήμαντη και υπεύθυνη απόφαση, δικαιολογεί εν μέρει την συναισθηματική
δυσχέρεια στην παραπάνω απόφαση η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν υφίσταται χωρίς
κλινικά επακόλουθα, αφού ο θάνατος κατά κανόνα με την απόσυρση επέρχεται
ταχύτερα.2 Με την κατάλληλη ενημέρωση των οικείων πρέπει να γίνει κατανοητό σε
αυτούς ότι η απόσυρση της αγωγής για την υποστήριξη της ζωής πραγματοποιείται
όταν η αγωγή αυτή, όπως και οποιαδήποτε άλλη, δεν έχει πλέον κανένα όφελος για
τον ασθενή ή ακόμα και στην περίπτωση που ο ασθενής την έχει αρνηθεί με τη
σύνταξη προηγούμενης απόφασης. Όταν, βέβαια, η θεραπευτική αγωγή δεν έχει
κανένα όφελος για τον ασθενή, τότε δεν υφίσταται από το γιατρό κανένα είδος
παραβίασης του καθήκοντος προστασίας της ζωής.3
Στην περίπτωση που εγερθεί ριζική διαφωνία για την απόσυρση της αγωγής
μεταξύ της ιατρικής ομάδας και του οικείου περιβάλλοντος του ασθενή, τότε το
ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί χωρίς καθυστέρηση. Αρχικά, χρήσιμη μπορεί να είναι η
λήψη δεύτερης γνώμης η οποία μπορεί να αποκαταστήσει τη σύγκρουση η οποία
παρόλα αυτά μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Καλό είναι οι
εκατέρωθεν πλευρές να κατανοούν ότι αφενός δεν έχουν λόγο να αποθαρρύνονται
όταν το κρίνουν σκόπιμο να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, αφετέρου όμως πρέπει να
αντιληφθούν ότι ο νόμος έχει προστατευτικό ρόλο ισότιμα τόσο προς τους ασθενείς,
όσο και προς τις ομάδες για τη φροντίδα της υγείας.4
Παράγοντες που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της
παρακράτησης ή της απόσυρσης: κάποιες γνωστές επιθυμίες και ιδιαίτερα δηλώσεις
του ασθενή που έγιναν όταν ήταν πνευματικά ικανός, η κλινική εκτίμηση για την
1

Ibid, σελ. 22
Ibid, σελ. 28
3
British Medical Association , 2009, σελ 121
4
British Medical Association , 2009, σελ 123
2
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αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης θεραπείας

σε συνάρτηση και με την

εκτίμηση των ποσοστών διακινδύνευσης από τις θεραπευτικές παρενέργειες που
ενδεχομένως θα δημιουργηθούν από τη συγκεκριμένη μορφή ιατρικής παρέμβασης.
Επιπλέον, το επίπεδο συνείδησης που έχει ο ασθενής για την ίδια την ύπαρξή του ή
για το περιβάλλον, όπως επίσης και το ενδεχόμενο ο ασθενής να βιώνει ανυπόφορο
και μη διαχειρήσιμο πόνο. Τέλος, οι απόψεις του πληρεξούσιου ή του διορισμένου
αντιπροσώπου για τη διαχείριση των ζητημάτων υγείας καθώς και των προσώπων που
βρίσκονται σε εγγύτητα με τον ασθενή, ιδιαίτερα των στενών συγγενών, των
συντρόφων και των φροντιστών σε σχέση με την εικαζόμενη θεώρηση του ασθενή
για την έννοια του ωφέλιμου.1
Αποφάσεις για μη αναζωογόνηση (Do Not Resuscitate / DNR Orders)
Η τεχνική της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) εννοούμενης ως η
τελική πράξη μιας μη αναστρέψιμης χρόνιας καταληκτικής νόσου, πρέπει να
αντιμετωπίζεται με εξαιρετική επιφύλαξη, ως προς της εφαρμογή της, αφού μια
άκριτη απόφαση το μόνο που επιτυγχάνει είναι να επιτείνει και να διαιωνίζει τα
προτελεύτια ηθικά διλήμματα, καθώς και να παρατείνει την ψυχοσωματική βάσανο
του ανοϊκού ασθενούς. Η εφαρμογή της δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα κάποιου
είδους επαγγελματικού αυτοματισμού, αλλά μια ενσυνείδητη και προ–αποφασισμένη
ιατρική πράξη στην απόφαση της οποίας έχουν συμμετάσχει και οι οικείοι του
ασθενούς το οποίο πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στο διάγραμμα. Παρόλα αυτά,
στην περίπτωση διαφωνίας με τους οικείους, προτεραιότητα έχει η κρίση του ιατρού
(οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης).2 Περαιτέρω, η εντολή αφορά
μόνο την καρδιοπνευμονική ανάνηψη και όχι άλλες θεραπευτικές μεθόδους που
έχουν φανεί επωφελείς για τον ασθενή ή/και δεν έχει αποφασιστεί η διακοπή / μη
κλιμάκωσή τους. Επιπλέον, στην περίπτωση εκείνη όπου ο ασθενής είναι ενταγμένος
σε κάποιο πρόγραμμα παρηγορητικής φροντίδας, η απόφαση για την μη εκτέλεση
αναζωογόνησης δεν συνεπάγεται την εγκατάλειψη της φροντίδας του εν γένει ή την
παύση χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει. Η χορήγηση, για
παράδειγμα, των αναλγητικών και των κατασταλτικών που είναι προσαρμοσμένα στις
απαιτήσεις του περιστατικού συνεχίζεται αδιάκοπα.3

1

Ibid, σελ 120
Κρανιδιώτης και άλλοι, σελ 29
3
Ibid, σελ. 28
2
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Η έννοια της ματαιότητας (futility) της θεραπείας
Πολύ οδυνηρή, όσο και πολύ συχνά αναπόφευκτη είναι η ιατρική απόφαση που
αφορά στην κατάλληλη αγωγή που πρέπει ή δεν πρέπει να δοθεί στο πάσχον
πρόσωπο, όταν η τρέχουσα ιατρική αντίληψη και γνώση βρίσκεται σε αδιέξοδο και
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για τη ματαιότητα (futility) οποιασδήποτε γνωστής
θεραπείας. Εκ προοιμίου οι αποφάσεις αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες, χωρίς να
υπάρχουν σαφείς/απόλυτες ενδείξεις για την καταλληλότητα της μίας ή της άλλης
αγωγής. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της ζωής υπό αυτούς τους όρους δεν μπορεί
να θεωρείται a priori ικανοποιητική ή αποδεκτή. Η δυσκολία με την οποία αφενός οι
σύγχρονες κοινωνίες πραγματεύονται περί του φαινομένου του θανάτου και αφετέρου
η ιατρική και επιστημονική εμμονή η οποία αντιμετωπίζει, πολλές φορές, την έλευση
του θανάτου ως την ορατή αστοχία της ίδιας της επιστήμης, πιστεύουμε ότι
κινητοποιούν υποστηρικτικές πρακτικές οι οποίες τελικά θέτουν σε δοκιμασία το
δικαίωμα του ασθενή για μια αξιοπρεπή στάση στον επερχόμενο θάνατο.
H προσπάθεια να προσδιοριστεί από την ιατρική επιστήμη με αντικειμενικούς
όρους το ανώφελο μιας θεραπείας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, συνάντησε κατά
καιρούς έντονο αντίλογο. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αντίδραση ήταν
πολλοί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν, για παράδειγμα, οι θέσεις ότι το ανώφελο μιας
συγκεκριμένης θεραπείας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να τεκμηριωθεί
επαρκώς, η μομφή ότι η απόφαση περί του ανώφελου υποκρύπτει αξιολογικού τύπου
κρίσεις (value judgments), η τάση των συγγενών να προτιμούν την συνέχιση της
θεραπείας από το θάνατο κα.1 Κατά συνέπεια, σε ένα περίπλοκο κλινικό περιβάλλον
προγνωστικής αβεβαιότητας αίρονται οι λόγοι που θα νομιμοποιούσαν το γιατρό να
προχωρήσει μονομερώς σε αποφάσεις για μη κλιμάκωση ή απόσυρση της τρέχουσας
αγωγής. Η τρέχουσα προσέγγιση είναι πιο προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα
και καθορίζει τους στόχους της θεραπείας μέσω μιας διαδικασίας συζήτησης και
ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στον ασθενή (ή τους συγγενείς του) και τον
ιατρό. Η θεραπεία κρίνεται μάταιη όταν δεν μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους που
τέθηκαν. Η ρεαλιστική χάραξη των στόχων, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα
(κλινικά, επιδημιολογικά, προγνωστικά κ.α.) από τη μια μεριά και οι αξιακές
αντιλήψεις των ασθενών από την άλλη, οφείλουν να χαράξουν το πλαίσιο των στόχων
αυτών μέσα στα όρια του εφικτού. Το κρίσιμο στοιχείο για την προσέγγιση της

1

Ibid, σελ. 24
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έννοιας της ματαιότητας έγκειται στη διάκριση του θεραπευτικού οφέλους (benefit)
από το θεραπευτικό αποτέλεσμα (effect). Στην πρώτη περίπτωση η βελτίωση από τη
θεραπευτική αγωγή αφορά στη συνολική κατάσταση του ασθενή, ενώ στη δεύτερη η
βελτίωση περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ανατομική, φυσιολογική ή βιοχημική
διαταραχή, ενώ παράλληλα είναι αμφίβολο αν η βελτίωση αυτή αποφέρει γενικότερο
θεραπευτικό όφελος στον ασθενή. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η
δυνατότητα της μηχανικής υποστήριξης να διατηρεί επ’ αόριστον τον καρδιακό
παλμό και την αναπνευστική λειτουργία

σε ασθενείς που βρίσκονται σε

εξακολουθητική ή μόνιμη φυτική κατάσταση, χωρίς εντούτοις να υπάρχει περιθώριο
ουσιαστικής οργανικής αυτονόμησης του ασθενή από την υποστήριξη αυτή.1
Συχνά, οι ανεδαφικές προσδοκίες των συγγενών στέκονται εμπόδιο στην
πραγματική ανακούφιση της σύνολης ύπαρξης του αγαπημένου τους προσώπου.
Πιθανές διαφωνίες με το επιστημονικό προσωπικό, σε σχέση με την εκτίμηση των
στόχων, πρέπει αν δεν διευθετούνται με την συζήτηση να επιλύονται στα αρμόδια
θεσμοθετημένα όργανα των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, η επιτροπή δεοντολογίας
οφείλει να προχωρήσει σε στάθμιση όλων των παραγόντων (όπως: η πιθανότητα
επιτυχίας της θεραπείας, η δαπάνη, η ψυχοσωματική έκθεση στην ταλαιπωρία του
ασθενούς κλπ.) για την επίλυση των διαφορών.2
Τέλος της ζωής
Σήμερα θεωρείται ότι ο ασθενής πλησιάζει στο τέλος της ζωής όταν είναι πιθανόν να
πεθάνει στους επόμενους 12 μήνες. Σ' αυτούς συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που
αναμένεται να καταλήξουν μέσα στις επόμενες μέρες ή ώρες, εκείνοι που έχουν
γενικότερη αδυναμία και συνυπάρχουσες καταστάσεις και αναμένεται να καταλήξουν
σε λιγότερο από 12 μήνες κλπ. Επιπλέον, αφορά τους ασθενείς που βρίσκονται σε
μόνιμο φυτικό στάδιο (PVS) και η απόφαση για απόσυρση της θεραπείας μπορεί να
οδηγήσει στο θάνατο.3
Η συνολική μέριμνα και φροντίδα κατά τη διαδικασία του τέλους της ζωής
αναγνωρίζεται σήμερα ότι έχει σκοπό να βοηθήσει αυτούς που έχουν μια
προχωρημένη, προοδευτική και ανίατη ασθένεια να ζήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερο. Η μέριμνα αυτή κινητοποιεί επίσης την
1
2
3

υποστηρικτική και

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Ε Κ Θ Ε Σ Η σχετικά με την τεχνητή παράταση της ζωής, σελ 303
Κρανιδιώτης και άλλοι, σελ. 24
Smith & Sherwen, σελ. 8
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παρηγορητική φροντίδα τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους, για
την καλύτερη δυνατή διαχείριση των συνθηκών τις τελευταίες φάσεις της ζωής των
πρώτων και την διαχείριση της απώλειας και του πένθους των δεύτερων.
Παρηγορητική φροντίδα (palliative care)
Η ανακουφιστική φροντίδα (palliative care) είναι η προσέγγιση που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ασθενών που αντιμετωπίζουν νόσους
απειλητικές για τη ζωή, όσο και των οικογενειών τους. Η βελτίωση αυτή
επιτυγχάνεται τόσο μέσω της πρόληψης, όσο και της ανακούφισης της οδύνης. 1 Μια
σειρά από επιμέρους στόχοι συντείνουν στο αποτέλεσμα αυτό και ειδικότερα η
πρώιμη διάγνωση, η άριστη εκτίμηση και θεραπεία του πόνου όπως και άλλων
προβλημάτων είτε σωματικών, είτε ψυχολογικών είτε ακόμη και πνευματικών.
Παραθέτουμε στη συνέχεια κάποιες χρήσιμες διευκρινήσεις για το ρόλο της
ανακουφιστικής αγωγής. Συνοπτικά, η ανακουφιστική φροντίδα:


παρέχει ανακούφιση από τον πόνο και άλλα δυσάρεστα συμπτώματα



συνιστά κατάφαση στη ζωή τη στιγμή που αντιμετωπίζει το θάνατο ως
φυσιολογική διαδικασία



δεν αποσκοπεί ούτε στην επιτάχυνση ούτε στην αναβολή του θανάτου



συμπεριλαμβάνει, επιπλέον, τόσο την ψυχολογική, όσο και την πνευματική
διάσταση της φροντίδας του ασθενή



προσφέρει ένα υποστηρικτικό σύστημα για να βοηθήσει στους ασθενείς να
ζήσουν όσο το δυνατόν ενεργοί έως τη στιγμή του θανάτου



όταν υπάρχει ανάγκη προσφέρει ομάδα υποστήριξης για τις ανάγκες των
ασθενών και των οικογενειών τους (για παράδειγμα, συμβουλευτική που
σχετίζεται με το θρήνο από την απώλεια του προσώπου)



βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής είναι πιθανόν να επηρεάσει θετικά την
πορεία της νόσου



μπορεί να εφαρμόζεται ήδη σε πρώιμο στάδιο της νόσου και σε συνδυασμό με
άλλες

θεραπείες

που

στοχεύουν στην παράταση της

ζωής

(όπως

χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες) ή σε συνδυασμό με τη διενέργεια
εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των πηγών

1
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δυσφορίας και οδύνης.1
Η ολιστική φροντίδα των ασθενών με προχωρημένες, προοδευτικές και
ανίατες ασθένειες εστιάζεται στην αντιμετώπιση του πόνου και των άλλων επώδυνων
και βασανιστικών συμπτωμάτων των ασθενών, καθώς και στην παροχή ψυχολογικής,
κοινωνικής και πνευματικής υποστήριξης στους ασθενείς, ανάλογα βέβαια με τις
εκάστοτε ανάγκες. Ο στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη των ασθενών
μέχρι το θάνατο. Όταν δε επέλθει να γίνει με αξιοπρέπεια.2 Η ανακουφιστική
φροντίδα αφορά στις περιπτώσεις που ο επικείμενος θάνατος είναι προβλέψιμος και
μάλιστα αναμένεται να είναι άμεσος. Επιπροσθέτως, κάθε μορφή παροχής ιατρικής
θεραπευτικής αγωγής κρίνεται είτε ανώφελη, είτε πιο επιβαρυντική από ότι
επωφελής.3 Όταν η παροχή της ανακουφιστικής φροντίδας φαίνεται να είναι η μόνη
εύλογη επιλογή, τότε απαιτείται να υπάρχει και η συμφωνία του ασθενή ή των
οικείων. Δεδομένου μάλιστα ότι η συναίνεση αυτή συνεπάγεται την αποδοχή του
επερχόμενου τέλους, απαιτείται επιπλέον μεγάλη διακριτικότητα στο χειρισμό των
ζητημάτων αυτών, όπως και ένα κατάλληλο πλαίσιο (διαδικασία) για τη λήψη
τέτοιων αποφάσεων. Εξ ορισμού, οι διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων αυτών
ενέχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει ούτε κάποια
εγγύηση για την επιζητούμενη σύγκλιση των απόψεων και τη συναίνεση ανάμεσα
στους συμμετέχοντες. Σε πολλές προηγμένες χώρες η απόφαση των οικείων
διευκολύνεται από τη συμμετοχή τους σε συνεδρίες με ψυχολόγους και τους
εμπλεκόμενους γιατρούς. Μαζί με το θεσμό των επιτροπών δεοντολογίας των
νοσοκομείων (βλέπε παρακάτω) οι μηχανισμοί αυτοί επιδιώκουν να βοηθήσουν στην

1
2
3

World Health Organization, 2014
Smith & Sherwen, σελ. 7

Ενδείξεις για την έναρξη της παρηγορητικής φροντίδας. Κάποιες γενικές ενδείξεις οι οποίες
αφορούν όλες τις νευρολογικές παθήσεις και δηλώνουν σημαντική επιδείνωση της κατάστασης, ενώ
ταυτόχρονα υποδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγή της στάσης απέναντι στο πρόβλημα από μια
ενεργητική διαχείριση σε ένα είδος φροντίδας η οποία έχει ως κύριο άξονα την παρηγορητική
διάσταση, είναι οι εξής:
προβληματική κατάποση
υποτροπιάζουσες μολύνσεις – ιδιαίτερα αναπνευστικές - οι οποίες δυνατόν να
συνοδεύονται από εισρόφηση
αξιοσημείωτη επιδείνωση της σωματικής κατάστασης / γενικευμένη
αδυναμία/κακουχία, ελαττωμένη κινητικότητα και δραστηριότητα
πρώτο επεισόδιο πνευμονίας από εισρόφηση
γνωσιακές δυσκολίες
απώλεια βάρους
σύνθετα συμπτώματα: πόνος, σπαστικότητα, ναυτία, ψυχολογικά ή πνευματικά
ζητήματα ( Oliver & Silber, σελ. 31)
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επίλυση των διαφορών κινούμενοι προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού της
επιθυμίας του ασθενούς. Η επιδίωξη αυτή είναι ανάγκη να ενσωματώσει και τη
γνώση των οικείων περί των γενικότερων ή ειδικότερων αξιών ή αξιολογήσεων που
υποστήριξε ο ασθενής κατά τη διάρκεια του βίου του και ιδιαίτερα την αντίληψή του
για την επιθυμητή ζωή ή τον επιδιωκτέο βίο.1
Είναι αναγκαίο να γίνει σαφές ότι η είσοδος του ασθενή στην ανακουφιστική
ή παρηγορητική φάση της φροντίδας δεν συνεπάγεται την εγκατάλειψη της ιατρικής
μέριμνας προς εκείνον. Αντιθέτως, ο ασθενής συνεχίζει να υποστηρίζεται ιατρικά. Η
υποστήριξη αυτή έχει ειδικότερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του
ασθενή, όσο και των οικείων του μέσω της έγκαιρης πρόληψης ή αντιμετώπισης των
ψυχικών βασάνων, των σωματικών πόνων ή των πνευματικών αναγκών του
συγκεκριμένου ασθενή. Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι κατά το τελευταίο στάδιο της
ανθρώπινης ζωής σε όσες περιπτώσεις η παροχή οποιασδήποτε θεραπείας κρίνεται
ανώφελη, ενώ ταυτόχρονα οι συνέπειες της υφιστάμενης νόσου είναι εξαιρετικά
επώδυνες, τότε η ανακουφιστική ιατρική χωρίς να επισπεύδει το θάνατο σκοπό έχει
να «διευκολύνει τη διαδικασία αποχαιρετισμού της ζωής».2
Αν και οι γνώμες διαφέρουν αναφορικά με το τι συνιστά την έννοια του
καλού θανάτου, εντούτοις, υπάρχει συμφωνία από τους περισσότερους ότι καταρχήν
προϋποθέτει καλό έλεγχο του σωματικού πόνου και της ψυχικής αναστάτωσης ή
αγωνίας που είναι δυνατόν να προκληθούν ως συνέπεια υφιστάμενης σοβαρής νόσου.
Έπειτα, τόσο ο ασθενής που πεθαίνει όσο και οι οικείοι είναι ανάγκη αφενός να
υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο και αφετέρου να αισθάνονται υποστηριζόμενοι παρά
εγκαταλειμμένοι από τους αρμόδιους επαγγελματίες. Τέλος, το κλείσιμο του κύκλου
της ζωής του ασθενή πρέπει ιδανικά να ολοκληρώνεται με το αίσθημα του έσχατου
αποχαιρετισμού από τους οικείους.3 Από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι ο ασθενής
εισέρχεται στην τελική και καταληκτική φάση της νόσου, τότε είναι προτιμότερο να
γίνει επανεκτίμηση της τρέχουσας θεραπευτικής αγωγής. Εκθέτουμε συνοπτικά τα
χαρακτηριστικότερα σημεία του μοντέλου που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
και αποτυπώνουν την τρέχουσα αντίληψη για τη φροντίδα που προσφέρεται στον
θνήσκοντα ασθενή. Από τη στιγμή που η ομάδα της ιατρικής φροντίδας συμφωνήσει
ότι ο ασθενής εισέρχεται στη διαδικασία θανάτου, τότε παρέχεται ένα ολιστικό
1
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μοντέλο φροντίδας τόσο προς τον ασθενή, όσο και προς τα πλησιέστερα πρόσωπα. Η
φροντίδα αυτή αρχίζει πριν το θάνατο, χωρίς να παύει άμεσα με την έλευσή του.
Οι στόχοι για τη φροντίδα του ασθενή που βρίσκεται στη φάση της οριστικής
έλευσης του θανάτου:
Μέτρα ανακούφισης
Επανεκτιμάται το σύνολο της φαρμακευτικής αγωγής και διακόπτονται τα μη
ουσιώδη
Η υποδόρια παροχή αγωγής είναι η κατάλληλη για τον πόνο και την ανησυχία
Διακόπτονται οι περιττές και ακατάλληλες παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να
συνεπάγεται και τη διακοπή της ενδοαγγειακής παροχής υγρών.
Εντολή για αποφυγή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (DNR)
Ψυχολογικά ζητήματα και ζητήματα αντίληψης
Εκτιμάται η αντίληψη του ασθενή στην επικοινωνία και η γενικότερη εικόνα
που έχει για την κατάστασή του
Θρησκευτική / πνευματική υποστήριξη
Οι θρησκευτικές και πνευματικές ανάγκες εκτιμώνται σε συνεργασία με την
οικογένεια
Για τους μη πιστούς: παροχή κατάλληλης πνευματικής υποστήριξης, ώστε να
αναλογιστούν τις πνευματικές αξίες που πίστεψαν και υποστήριξαν κατά τη
διάρκεια της ζωής τους και κρίνονται σημαντικές την ώρα λίγο πριν το θάνατο
Επικοινωνία με την οικογένεια ή άλλους


Προσδιορισμός των ατόμων που θα ενημερωθούν για τον επικείμενο θάνατο
και τον τρόπο που θα γίνει η ενημέρωση αυτή
Επικοινωνία με τους παρόχους της πρωτοβάθμιας φροντίδας
Ενημέρωση του ιατρού γενικής ιατρικής (στις χώρες που ισχύει ο θεσμός)
Συνοπτικά
Το πλάνο της φροντίδας συζητιέται τόσο με τους ασθενείς, όσο και με την

οικογένεια1
Προσδιορισμός του θανάτου

1

British Medical Association, 2009, σελ 114 - 115
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Μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η ανθρώπινη ζωή προσδιορίζεται από τα όρια που
επιτρέπουν οι τεχνητοί όροι παράτασής της, προκύπτουν συχνά ζητήματα ηθικής
αλλά και δικαιϊκής υφής τα οποία περιστρέφονται γύρω από τη διαφοροποίηση που
υπάρχει κάποιες φορές

στον ορισμό του θανάτου. Κοινότητες οι οποίες

διαφοροποιούνται με ποικίλα κριτήρια όπως επαγγελματικά (π.χ. γιατροί),
γεωγραφικά ή πολιτισμικά προβάλλουν ετερογένεια στην πρόσληψη/ερμηνεία του
ορισμού του ανθρώπινου θανάτου. Σαν αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να προκύψουν
συγκρούσεις, για παράδειγμα, μεταξύ ιατρών και του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Τα συνακόλουθα ερωτήματα μπορεί να πάρουν τις παρακάτω μορφές: είναι ηθικά
αποδεκτό ο νόμος να δίνει περιθώριο στα άτομα/πολίτες για μια προσωπική ερμηνεία
των ιατρικών πρωτοκόλλων που προσδιορίζουν τον θάνατο; Μπορεί οι οικογένειες να
αποφασίζουν με δικά τους ιδιωτικά κριτήρια για την συνέχιση ή όχι της μηχανικής
υποστήριξης; Στο κεφάλαιο του «προκαταβολικού σχεδιασμού της φροντίδας»
έχουμε κάνει ήδη κάποια νύξη για το γεγονός ότι οι αξιολογικές κρίσεις των ασθενών
ή των οικείων τους σχετικά με την αξία της ζωής (εάν για παράδειγμα είναι απόλυτη
ή σχετική) επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο την ιατρική γνωμάτευση για το
αναμενόμενο προσδόκιμο ζωής του συγκεκριμένου ασθενή. Η στρεβλωτική ροπή του
φαινομένου αποτυπώνεται στην παρατήρηση ότι «τα ίδια δεδομένα ενίοτε οδηγούν
στη

διατύπωση

εκ

διαμέτρου

αντίθετων

επιθυμιών

ή/και

αποφάσεων».1

Υπενθυμίζουμε τη συνήθη μορφή του ερωτήματος που γεννάται στις οριακές
καταστάσεις σχετικά με τα όρια της ανθρώπινης ζωής και συγκεκριμένα, αν και γιατί
έχει κάποιο νόημα η καθυστέρηση της επέλευσης του επικείμενου θανάτου και τη
διατήρηση του ασθενούς στη ζωή με κάθε μέσο. Επιπλέον, επισημαίνουμε την
αρμοδιότητα του πρακτικού λόγου στη συστηματική μελέτη της ηθικής διερεύνησης
και νομικής ρύθμισης των διλημμάτων αυτών
Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας από τη μια
πλευρά και η δυνατότητα της επιτυχούς μεταμόσχευσης οργάνων από την άλλη,
έβαλαν σε δοκιμασία την ακριβή κατανόηση για τον ορισμό του θανάτου. Τα πιο
γνωστά κριτήρια για τον ανθρώπινο θάνατο είναι: το παραδοσιακό καρδιοπνευμονικό
πρότυπο και εκείνο του εγκεφάλου. Παρά τις διχογνωμίες που κατά καιρούς

1

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Ε Κ Θ Ε Σ Η Σχετικά με την τεχνητή παράταση της ζωής, σελ 300
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εκφράστηκαν, σήμερα υπάρχει ομοφωνία ότι ο θάνατος στον άνθρωπο είναι ο
εγκεφαλικός (whole – brain) θάνατος.1
Η λήψη της τελικής απόφασης
Δύο μοντέλα έχουν περιγραφεί στο παρελθόν αναφορικά με τον τρόπο λήψης
των αποφάσεων. Στο πατερναλιστικό μοντέλο, ο γιατρός κατέχει την εξειδικευμένη
γνώση και ως κηδεμόνας του ασθενούς είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την
απόφαση. Η σταδιακή επικράτηση της αρχής του σεβασμού της αυτονομίας του
ασθενούς οδήγησε σταδιακά στην απαξίωση του μοντέλου αυτού και στην ανάδυση
του μοντέλου της αυτονομίας. Ο γιατρός, αφού αρχικά εκθέσει τις διαθέσιμες
θεραπευτικές επιλογές και τις αντίστοιχες πιθανότητες επιτυχίας/αποτυχίας,
απευθύνεται στον ασθενή ή τον αντιπρόσωπο του για την λήψη της απόφασης. Παρά
το συγκριτικό πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού το οποίο αναγνωρίζει την αυτονομία
των αποφάσεων του έλλογου και καλώς ενημερωμένου ηθικού υποκειμένου,
εντούτοις φαίνεται ότι τελικά απευθύνει το δυσβάσταχτο βάρος της απόφασης στους
συγγενείς για τα κρίσιμα προτελεύτια ηθικά διλήμματα τα οποία συχνά
εμφιλοχωρούν στο περιβάλλον των ΜΕΘ.
Καλύτερα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες και αυξημένες απαιτήσεις οι οποίες
εμπλέκονται στα ζητήματα του τέλους της ζωής, τόσο σε σχέση με τους γιατρούς,
όσο και αναφορικά με το περιβάλλον τους ασθενούς, είναι κατά την γνώμη μας το
μοντέλο της συναπόφασης (shared decision making), σύμφωνα με το οποίο η ευθύνη
για την λήψη της απόφασης μοιράζεται. Ιδανικά, αναζητείται ένα είδος συμφωνίας
των απόψεων αναφορικά με την εφαρμοστέα πρακτική η οποία είναι καρπός
αμφίδρομης επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και στάθμισης των παραγόντων
εκείνων που έχουν την μεγαλύτερη επιστημονική και ηθική βαρύτητα για την
1

Appel, 2005
Σχετικά με τη σύγχρονη αντίληψη για τον θάνατο: Η προσέγγιση όλου του εγκεφάλου (whole – brain).
Σύμφωνα με αυτή, ο ανθρώπινος θάνατος είναι η μη αναστρέψιμη παύση της λειτουργίας ολόκληρου
του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού στελέχους. Αντίθετα με το παλαιότερο
καρδιοπνευμονικό κριτήριο, το πρότυπο του εγκεφαλικού θανάτου αποδίδει σημαντικότητα στην
διαφορά μεταξύ υποβοηθούμενης και υποβοηθούμενης αναπνοής. Η μηχανικώς υποβοηθούμενη
αναπνοή επιτρέπει την αναπνοή και συνεπώς την κυκλοφορία σε έναν ασθενή με νεκρό εγκέφαλο.
Στον ασθενή όμως αυτό ελλείπει η ικανότητα μη–υποβοηθούμενης αναπνοής. Σύμφωνα με την παλιά
άποψη, ο ασθενής αυτός θεωρούνταν ζωντανός, όσο διάστημα η αναπνοή του (υποβοηθούμενη ή όχι)
εξακολουθούσε να υφίσταται. Όμως, με την προσέγγιση του εγκεφαλικού θανάτου, ο παραπάνω
ασθενής θεωρείται νεκρός. Επιπλέον, σύμφωνα με αυτή, ο ασθενής που βρίσκεται σε μόνιμη (μη
αναστρέψιμη) φυτική κατάσταση είναι ζωντανός, επειδή ένα λειτουργικό εγκεφαλικό στέλεχος
επιτρέπει την αυθόρμητη αναπνοή και κυκλοφορία καθώς και κάποια πρωτόγονα αντανακλαστικά. (De
Grazia, 2007)
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επίλυση των διλημμάτων. Ανάμεσα στους παράγοντες που προσμετρώνται μπορεί να
βρίσκονται: τα δεδομένα της διάγνωσης και της πρόγνωσης, το προτεινόμενο σχήμα
θεραπευτικής αγωγής, το γενικότερο αξιακό και πολιτιστικό πλαίσιο του ασθενούς, οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι εκφρασμένες προηγούμενες επιθυμίες του κλπ.
Έχει αποδειχθεί σε μελέτη παρέμβασης ότι το μοντέλο της συναπόφασης
«μείωσε το χρόνο νοσηλείας, επιτάχυνε το πέρασμα στην παρηγορητική φροντίδα
και απελευθέρωσε κλίνες, αυξάνοντας τις εισαγωγές ασθενών που είχαν ελπίδες
ανάκαμψης». Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ικανοποίηση των συγγενών
από τις συναντήσεις τους με τους ιατρούς.1
Επιπλέον, από έρευνες έχει φανεί η χρησιμότητα της ρητής πρόγνωσης σε
ασθενείς και στις οικογένειες. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι οι ασθενείς είναι πολύ
συχνά υπεραισιόδοξοι σχετικά με την πρόγνωση. Μετά την διάλυση των
λανθασμένων ερμηνειών φαίνεται ότι ακόμα και οι ίδιοι οι ασθενείς είναι πιθανότερο
να αρνηθούν πρακτικές που στοχεύουν στην παράταση της ζωής. Η συζήτηση
ανάμεσα στον ιατρό και το περιβάλλον φαίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη και προς την
κατεύθυνση αυτή απαιτούνται μερικές βελτιώσεις. Για παράδειγμα, συχνά οι γιατροί
εστιάζονται στην απόφαση για την παροχή ή μη-κλιμάκωση της παρέμβασης
παραμελώντας τα ζητήματα των αξιών και των πεποιθήσεων των ασθενών.2
Επιτροπή δεοντολογίας
Συγκρούσεις (conflict) μεταξύ των ιατρών και του οικογενειακού περιβάλλοντος
είναι δυνατόν να προκύψουν κάποτε. Συνήθως είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
κατανόησης της ιατρικής πληροφόρησης και της απαίτησης του περιβάλλοντος του
ασθενή για συνέχιση ή κλιμάκωση της αγωγής η οποία κρίθηκε ανώφελη από τους
ιατρούς. Η προσκόλληση σε ανεδαφικές προσδοκίες, η ανάδυση ενδοοικογενειακών
συγκρούσεων, τα συγκαλυμμένα οικονομικά συμφέροντα είναι δυνατόν να
παρεισφρήσουν στην συλλογική προσπάθεια, με αποτέλεσμα να μεταβάλλουν τις
σχέσεις με τους γιατρούς σε στείρα αντιπαράθεση. Στις παραπάνω περιπτώσεις
πρέπει να δίδεται η δυνατότητα για μια δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από ανεξάρτητο
γιατρό ειδικότητας σχετικής με την εντατικολογία. Επιπλέον, παρεμβάσεις από
κοινωνικούς λειτουργούς έχει φανεί ότι βοηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις. Σε όσες
περιπτώσεις τα παραπάνω βήματα προκύπτουν αδιέξοδα, το ζήτημα παραπέμπεται
1
2

Κρανιδιώτης και άλλοι, σελ. 26-27
Bernard Lo, 1995
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στην επιτροπή δεοντολογίας του νοσοκομείου (ethics committee). Η επιτροπή
συγκροτούμενη από ιατρούς, νοσηλευτές, μέλη των υπόλοιπων κλάδων του
νοσοκομείου και της κοινότητας, πρέπει επιπλέον να συμπεριλαμβάνει ένα νομικό
και έναν επαγγελματία υγείας με ειδίκευση στη βιοηθική. Λειτουργεί ως ανεξάρτητος
διαμεσολαβητής και σταθμίζοντας τα ιατρικά και ηθικά δεδομένα αποφαίνεται με
γνωμοδότηση η οποία δεν είναι δεσμευτική. Συνοπτικά, από έρευνες φαίνεται ότι οι
γνωμοδοτήσεις είχαν θετική επίδραση στην επίλυση των συγκρούσεων.1
Η τελευταία περίοδος της ζωής και ο τόπος του θανάτου
Σε σύγκριση με τους νεότερους ασθενείς που βρίσκεται στο καταληκτικό στάδιο οι
γηραιότεροι έχουν κατά κανόνα λιγότερες ευκαιρίες να συζητήσουν κάποιες
εναλλακτικές επιλογές των ζητημάτων που τους απασχολούν. Αναλυτικότερα, οι
ηλικιωμένοι έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να τύχουν ευρύτερης υποστήριξης από
κοινωνικά δίκτυα, να δεχθούν ειδικευμένη φροντίδα ή να πεθάνουν στο μέρος που
επιθυμούν σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς.2 Η συζήτηση που περιστρέφεται
γύρω από το θέμα του θανάτου είναι στα περισσότερα πολιτισμικά περιβάλλοντα
συνυφασμένη με αρνητικές προκαταλήψεις, ώστε οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω
από το τέλος της ζωής τους αισθάνονται συχνά το αίσθημα της ματαίωσης και της
απομόνωσης λόγω της απροθυμίας της οικογένειας να συζητήσει το θέμα. Πολλοί
ηλικιωμένοι είναι σίγουρο ότι επιθυμούν να επικοινωνήσουν τους φόβους τους και τις
αγωνίες τους για την επικείμενη βεβαιότητα του θανάτου. Ενώ όμως εκφράζουν το
ενδιαφέρον να οργανώσουν το πλάνο της ζωής τους μέχρι την έλευση του θανάτου,
τελικά φαίνεται ότι έχουν λίγες ευκαιρίες να το κατορθώσουν.3 Η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας επισημαίνει την επιθυμία των ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο να
αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, να εμπλακούν ενεργά στη
λήψη των αποφάσεων και να τύχουν καλύτερης ψυχολογικής και επικοινωνιακής
διευθέτησης ήδη από τη στιγμή της διάγνωσης.4 Η αίσθηση της απώλειας του ελέγχου
είναι ένας από τους μεγάλους φόβους των ασθενών, ενώ η ευκαιρία να οργανώσουν
ένα καλό πλάνο για το υπόλοιπο του βίου τους έχει θετικό ψυχολογικό αντίκτυπο. Η
βέλτιστη δυνατή οργάνωση των γενικότερων προσωπικών, περιουσιακών και
1
2

Κρανιδιώτης και άλλοι, σελ. 28
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οικογενειακών υποθέσεων, η συμφιλίωση με τους οικείους, ο επικαιροποιημένος
χαρακτήρας των επιθυμιών τους και ο ειλικρινής χαρακτήρας στη συζήτηση για τον
προκαταβολικό σχεδιασμό της φροντίδας τους είναι σημαντικά βήματα τα οποία
εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στη φροντίδα του
ασθενή είναι ενήμεροι και μεριμνούν για τα προβλήματα και τις επιθυμίες του.1
Αναφερθήκαμε ήδη στην ανάγκη για αλλαγή της κατεύθυνσης στους στόχους
της φροντίδας από τη στιγμή που τίθεται η διάγνωση του επικείμενου θανάτου.. Το
προσωπικό υγείας πρέπει να έχει υπόψη ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αρχικά
αντίδραση και άρνηση από το περιβάλλον του ασθενούς (ή από τον ίδιο) για το
ενδεχόμενο του θανάτου. Είναι ανάγκη να υπάρξει μεγάλο περιθώριο κατανόησης για
τη θλίψη που συνοδεύει την ανακοίνωση αυτή, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι
άνθρωποι είναι συνήθως απροετοίμαστοι όταν εμφανίζεται η αληθής όψη των
καταστάσεων. Είναι μέρος των καθηκόντων όλων των επαγγελματιών που
εμπλέκονται με την υγεία και τη φροντίδα να ανιχνεύουν με διορατικότητα και
ευαισθησία τις επιθυμίες των ασθενών με σκοπό να τους ενθαρρύνουν να
αναγνωρίσουν την πραγματική διάσταση της κατάστασής τους.2

Όταν οι άνθρωποι

συζητούν για το μέρος που θα επιθυμούσαν να πεθάνουν συνήθως εννοούν το μέρος
που θα ήθελαν να δεχθούν την στοργή και τη φροντίδα κατά τη διάρκεια του
τελευταίου διαστήματος της ζωής τους μέχρι την έλευση του θανάτου. Αν και δεν
είναι πάντα δική τους προτίμηση, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι πεθαίνουν στο
νοσοκομείο. Πολλοί επίσης επιθυμούν να μείνουν στο σπίτι τους όσο το δυνατόν
περισσότερο και όταν πλησιάζει η ώρα του θανάτου να μεταφέρονται σε μια
εξειδικευμένη μονάδα φιλοξενίας. Αν και η επιλογή του τόπου του θανάτου του
ασθενή πρέπει να γίνεται σεβαστή, εντούτοις αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και παρά
το ότι το ένα πέμπτο των θανάτων για ηλικίες πάνω από τα 65 έτη στη Μεγάλη
Βρετανία συμβαίνει μέσα στις μονάδες φροντίδας, φαίνεται να υπάρχει τάση να
ζητείται εισαγωγή στο νοσοκομείο λίγο πριν το θάνατο. Θα ήταν όμως προτιμότερο
να μην υφίστανται τα γηραιότερα άτομα αυτή τη μεταφορά, αφού στις μέρες μας
υπάρχει η δυνατότητα για παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και στις μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων.3
Βασική νοσηλευτική φροντίδα: Ο όρος «βασική (νοσηλευτική) φροντίδα»
1
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αναφέρεται σε κάποιες μορφές φροντίδας οι οποίες δεν πρέπει να περιορίζονται κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν με την διενέργειά
τους τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των προσώπων που βρίσκονται λίγο πριν το
θάνατο. Στη φροντίδα αυτής της μορφής εκτός από την παροχή τροφής, υγρών και
παυσίπονων περιλαμβάνεται και η διαχείριση των δυσάρεστων και στρεσογόνων
συμπτωμάτων, όπως η δύσπνοια και η τάση προς έμετο. Αν και πλησίον της ώρας του
θανάτου δεν υπάρχει ανάγκη για λήψη τροφής ή υγρών, εντούτοις, η βασική
φροντίδα υποδεικνύει ως στοιχειώδες μέτρο ανακούφισης την ύγρανση του στόματος
του ασθενή. Τις έσχατες αυτές στιγμές είναι πολύ πιθανό να πρέπει πολλές από τις
φαρμακευτικές αγωγές να διακόπτονται και κάθε μέριμνα για τη φροντίδα να είναι
αναγκαίο να κατευθύνεται στην εξασφάλιση της άνεσης, της ανακούφισης και της
παρηγόρησης στο μέτρο του δυνατού και κάτω από την προϋπόθεση ότι ο ασθενής
είναι σύμφωνος. 'Έτσι, για παράδειγμα, αν και η λήψη των αναλγητικών θεωρείται
ενδεδειγμένη όταν υπάρχουν επώδυνες καταστάσεις, εντούτοις, η άρνηση του ασθενή
να δεχθεί ψυχοτρόπα αναλγητικά, ώστε να μην χάσει την ικανότητα για επικοινωνία
με τα μέλη του οικείου περιβάλλοντός του, πρέπει να γίνει σεβαστή.1
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Η επιτροπή βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
αποδέχεται την χρήση της ιατρικής επέμβασης. Παράλληλα όμως επισημαίνει ότι η
χρήση της ιατρικής τεχνολογίας έχει καταστήσει «την ιατρική έντονα παρεμβατική,
με αποτέλεσμα οι ασθενείς συχνά να οδηγούνται σε καινοφανείς, καθαρώς
ιατρογενείς καταστάσεις, που οδηγούν σε πρωτόγνωρα διλήμματα και απολήγουν σε
αναπάντητα ερωτήματα».2
Περίληψη και συμπέρασμα κεφαλαίου
Για τον ασθενή που εισέρχεται στη φάση του επικείμενου θανάτου η φροντίδα
πρέπει να είναι ατομικά προσαρμοσμένη στις επιμέρους ανάγκες του. Με αυτή την
έννοια πρέπει να γίνεται διάκριση σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και
πνευματικής όψης της φροντίδας. Η ειλικρίνεια και η καλή επικοινωνία με τους
συγγενείς είναι σημαντικά στοιχεία για τις αποφάσεις που σχετίζονται με το τέλος της
ζωής. Στο βαθμό που είναι εφικτό, είναι καλό να γίνει γνωστή και να ικανοποιηθεί η
επιθυμία του θνήσκοντος για τον τόπο του θανάτου του. Η αιτιολόγηση για την
1
2
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απόσυρση ή τη μη κλιμάκωση της αγωγής (withdraw-withhold) πρέπει να είναι
πλήρης και να απευθύνεται στους οικείους και στον ασθενή, εφόσον εκείνος έχει
νοητική ικανότητα. Η διακοπή της αγωγής διατήρησης των ζωτικών λειτουργιών
γίνεται εφόσον αυτή η αγωγή δεν έχει θεραπευτικό όφελος προς τον ασθενή ή
υπάρχουν έγκυρες προηγούμενες οδηγίες. Η καρδιοπνευμονική ανάνηψη δεν πρέπει
να γίνεται με αυτοματισμό, αλλά να επιχειρείται όταν η συνολική κατάσταση του
ασθενή επιτρέπει δικαιολογημένη αισιοδοξία. Όταν όμως ο ασθενής έχει φτάσει στην
προθανάτια φάση, κρίνεται ακατάλληλη ως ιατρική πρακτική.
Τα ηθικά διλήμματα του

τέλους της ζωής ταλαντεύονται ανάμεσα στην

αποδοχή της διευκόλυνσης ενός αξιοπρεπούς τέλους και στις απαγορεύσεις της
ηθικής, της θρησκείας, του νόμου και της ιατρικής δεοντολογίας. Οι λύσεις πρέπει να
αναζητηθούν στο ενδιάμεσο πεδίο που εκτείνεται από το «δικαίωμα του σύγχρονου
ανθρώπου να αποφασίζει με ποιό τρόπο επιθυμεί να ζει ή να πεθαίνει και αφετέρου
στην υποχρέωση της κοινωνίας να προστατεύει το αγαθό της ζωής»1

***

1

Τσινόρεμα. Διάλεξη στο Megaron – Plus. Θέμα: «Ευθανασία: δικαίωμα στο θάνατο;» /
www.megaron.gr
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι αρχικά να επισημάνει και στη συνέχεια να
επιχειρήσει

να

τοποθετηθεί

με

κριτικό

τρόπο

στα

κυριότερα

βιοηθικά,

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιολογικών και νομικών ζητημάτων που αφορούν
στην μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που διανύει την τελευταία εκτενή περίοδο της
ανθρώπινης ζωής και επιγραμματικά ονομάζεται «Τρίτη Ηλικία». Τα ζητήματα αυτά
εννοιολογικά εντάσσονται αρχικά στο πλαίσιο της ανθρώπινης κατάστασης εν γένει.
Μια σειρά, εντούτοις, από επιμέρους παράγοντες διαφοροποιούν το ερευνητικό
πλαίσιο συνηγορώντας για την μεθοδολογική αυτοτέλεια στη διερεύνηση των
ζητημάτων αυτών. Ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά
γηριατρικά σύνδρομα που επικρατούν ανάμεσα στους πληθυσμούς της Τρίτης
Ηλικίας, η σταδιακή εξασθένηση και κάμψη των φυσιολογικών συστημάτων του
οργανισμού, η ψυχοπνευματική αποδυνάμωση παράλληλα με την εκτεταμένη χορεία
κοινωνικών συνιστωσών που στέκονται φραγμοί στην προσωπική αυτοκατανόηση
των ατόμων ως ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η μελέτη των κοινωνιολογικών ζητημάτων που αφορούν την Τρίτη Ηλικία
διαπίστωσε αρχικά τον καθολικό χαρακτήρα του προβλήματος της παρατηρούμενης
γήρανσης των πληθυσμών. Στη θεματική με τίτλο: «Παγκόσμια Γήρανση του
Πληθυσμού: Κοινωνικές και Οικονομικές Συνιστώσες» έγινε απόπειρα να
αποτυπωθούν κάποιες από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινότητα των ηλικιωμένων. Οι
προβλέψεις, ειδικότερα, για τα επόμενα 20 έτη αποκαλύπτουν την εμφάνιση
ζητημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση των πληθυσμών τα οποία αφορούν όλες
τις χώρες του πλανήτη. Μια σειρά, εντούτοις, από τοπικές διαφοροποίησες
επιβάλλουν την ανάγκη για μια ειδικότερη τοποθέτηση. Σταχυολογώντας κάποιες
καταγραφές, επισημαίνουμε τα παρακάτω. Αναφορικά με τη γήρανση του πληθυσμού
στην

αμερικανική

ήπειρο

καταθέτουμε

την

περίπτωση

της

Χιλής

ως

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός συστήματος συνταξιοδότησης το οποίο έστρεψε
τη λειτουργία του σε ιδιωτικά μέσα διαχείρισης με αρνητικά αποτελέσματα στις
απολαβές των συνταξιούχων και την εμφάνιση φαινομένων φτώχειας ανάμεσά τους.
Η ταχύτατη αύξηση του γηράσκοντος πληθυσμού στην Ασία σε συνδυασμό με την
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πτώση των δεικτών γονιμότητας σε κάποιες χώρες ή ακόμα και την πολιτική του ενός
παιδιού στην περίπτωση της Κίνας τείνει να δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στις
δημογραφικές ισορροπίες ανάμεσα στις ηλικίες με δυσοίωνα αποτελέσματα για την
παραγωγικότητα και το εργατικό δυναμικό των χωρών. Η δημιουργία πολιτικών που
στοχεύουν στην αναμόρφωση των συστημάτων συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα
αναβαθμίζουν το ρόλο που μπορεί να παίξει ο ιδιωτικός παράγοντας εξετάζονται και
στις ασκούμενες πολιτικές της Ευρώπης στην οποία επίσης παρατηρείται σημαντική
αύξηση των ηλικιών που βρίσκονται στη συνταξιοδότηση με ταυτόχρονη μείωση των
πληθυσμών που βρίσκονται κάτω από την ηλικία των 16 ετών. Η εξέλιξη αυτή από
κάποιους οικονομολόγους ως η απαρχή για την κατάρρευση των συντάξεων και τη
συρρίκνωση των ορίων του βιοτικού επιπέδου. Για να αντιμετωπιστεί το
επονομαζόμενο ''βάρος'' της γήρανσης του πληθυσμού οι ασκούμενες πολιτικές
φαίνεται να στρέφονται προς την καθιέρωση συνταξιοδοτικών συστημάτων που
εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό και τον ιδιωτικό παράγοντα. Ζώντας μέσα στην
επικράτεια της λιγότερο αναπτυγμένης και φτωχότερης ηπείρου οι κάτοικοι της
Αφρικής συγκαταλέγονται ανάμεσα στους φτωχότερους πολίτες παγκοσμίως.
Αντιμέτωποι με την εξασθένιση των παραδοσιακών αξιών και δικτύων που ενίσχυαν
παραδοσιακά τους πρεσβύτερους, οι ηλικιωμένοι σήμερα καλούνται να ζήσουν σε
ένα κοινωνικό περιβάλλον που φέρει το βάρος σοβαρότατων ενδημικών ασθενειών τη
στιγμή που υπάρχει πλήρης αδυναμία υποστήριξης από κοινωνικά ή προνοιακά
συστήματα παροχών.
Στο κεφάλαιο «Οι Κοινωνικές και Οικονομικές Προκλήσεις της Γήρανσης του
Παγκόσμιου Πληθυσμού» αρχικά επισημάνθηκε ότι η γήρανση αναμένεται να έχει
σημαντικές οικονομικές συνέπειες σε τοπικό, κρατικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς
εκτός των άλλων, προβλέπεται να κλονισθεί η επάρκεια του εργατικού δυναμικού, να
αυξηθούν οι υγειονομικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες και με επίκεντρο την
οικονομική και την κοινωνική συνιστώσα προβλέπεται η πιθανότητα να στραφεί η
μια δημογραφική ομάδα ενάντια στην άλλη με κυρίαρχο επίδικο τη διεκδίκηση από
το μερίδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδική τοποθέτηση έγινε για το φαινόμενο
της φτώχειας που επιπολάζει ανάμεσα στους πληθυσμούς των ηλικιωμένων. Στη
συγκεκριμένη

μελέτη

η

φτώχεια

μελετήθηκε

ως

πολυεπίπεδο

φαινόμενο

κατανοούμενη κυρίως μέσα από τις προσεγγίσεις του Amartya Sen ως έλλειψη
ελευθερίας των ατόμων να ασκήσουν επαρκώς τις ικανότητές τους και να
συμμετέχουν στις κοινωνικές δράσεις. Κατ' επέκταση, στο πεδίο άσκησης των
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πολιτικών που απευθύνονται στους μη προνομιούχους είναι ανάγκη να ληφθεί
μέριμνα τόσο για τις οικονομικές και εισοδηματικές συνιστώσες, όσο και για
παράγοντες που συντείνουν στη δημιουργία φαινομένων κοινωνικής και οικονομικής
μειονεκτικότητας, όπως είναι η υγεία και η παιδεία.
Πολύ στενά συνδεδεμένη με τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας έναντι των
διάφορων μορφών διακινδύνευσης που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν κάποιες
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι η θεματική του «Κράτους Πρόνοιας» και η
θεσμική προστασία κοινωνικών ομάδων ανάμεσα στις οποίες ανήκουν και οι
ηλικιωμένοι. Δεδομένης της πολύ μεγάλης ποικιλομορφίας που επικρατεί ανάμεσα
στα κράτη αναφορικά με τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, εστιάσαμε το
ενδιαφέρον

μας

στον

τομέα

παροχής

δημόσιων

συντάξεων

ως

το

πιο

αντιπροσωπευτικό δείγμα της υπάρχουσας ποικιλομορφίας το οποίο παράλληλα
κατέχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος στον καθορισμό του επιπέδου διαβίωσης των
κοινωνικών ομάδων. Τα συμπεράσματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, αφού
διαπιστώνεται ότι τη στιγμή που η παγκόσμια δημογραφική συγκυρία φαίνεται ότι
δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες στις πληθυσμιακές ομάδες των ηλικιωμένων, κατά
τρόπο παράδοξο, οι τρέχουσες πολιτικές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται
προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση των περικοπών. Οι περικοπές αυτές, εκτός
των άλλων, περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αυστηροποίηση του
τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι συνταξιοδοτικές παροχές, στη διεύρυνση των
ηλικιακών κριτηρίων ώστε να επεκταθεί αντίστοιχα ο χρόνος στον οποίο οι
εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται μέτρα που
δεν ευνοούν αποτελεσματικά το ρόλο της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία και
ιδιαίτερα μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την αναδυόμενη τάση προς
ιδιωτικοποίηση στις βασικές συντάξιμες αποδοχές. Η προσωπική μας θέση είναι ότι
τα μέτρα αυτά πιστεύουμε ότι αποδυναμώνουν το αίσθημα κοινωνικής ασφάλειας στο
οποίο πρέπει να μετέχει ιδιαιτέρως η κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων. Επιπλέον,
οι οικονομικές πιέσεις που θα δεχτούν οι πιο ευάλωτοι ανάμεσά τους είναι βέβαιο ότι
θα πυροδοτήσει καινούργιες μορφές ένδειας και εξάρτησης. Έτσι, η γενιά που εν
πολλοίς ολοκλήρωσε τον επίπονο και μακροχρόνιο κύκλο της προσφοράς της
οικοδομώντας το σύγχρονο κόσμο, στερείται του δικαιώματος να ζήσει με
αξιοπρέπεια το υπόλοιπο του βίους της.
Στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Απαντώντας στις Προκλήσεις από
Μακροοικονομική Οπτική» παρουσιάζεται μια μορφή προσέγγισης στα ζητήματα που
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συνοδεύουν τη γήρανση των πληθυσμών η οποία εστιάζεται κυρίως σε
δημοσιονομικά κριτήρια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρά το ότι
στεκόμαστε

επιφυλακτικοί

σε

μέτρα

που

έχουν

αμιγώς

δημοσιονομικό

προσανατολισμό, εντούτοις, είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη κάποιες προτάσεις που
κινούνται

μέσα

στο

συγκεκριμένο

πλαίσιο.

Μέσα

από

το

πλαίσιο

της

μακροοικονομικής οπτικής για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της
γήρανσης του πληθυσμού επιλέγουμε τις προτάσεις για την επένδυση στην υγεία ως
απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης και την
συνεχιζόμενη εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση του επαγγελματικού αντικειμένου και
την επιδίωξη καλύτερων εργασιακών συνθηκών.
Η επόμενη από τις επιμέρους θεματικές εστιάστηκε στα «Κοινωνιολογικά
Ζητήματα Υγείας στην Τρίτη

Ηλικία». Μια σημαντική

αφετηρία του

προβληματισμού μας στάθηκε η διαπίστωση ότι τα σύγχρονα συστήματα υγείας είναι
καλύτερα σχεδιασμένα να αντιμετωπίζουν οξείες καταστάσεις. Σε προγραμματική
βάση τονίστηκε ότι η παραπάνω αρχή δεν μπορεί να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τη
σύνολη προσέγγιση για την προβληματική της υγείας των ηλικιωμένων και για το
λόγο αυτό αποβλέπουμε σε μια νέα προοπτική. Μέσα από την καινούργια αυτή
οπτική τα άτομα παραμένουν υγιή και ενεργά κατά τη διαδικασία της σταδιακής
γήρανσης, όπως και σε όλη τη φάση της Τρίτης Ηλικίας που θα διανύσουν. Το
ολιστικό πλαίσιο της έννοιας της «Υγιούς Γήρανσης» είναι η καλύτερη δυνατή
προοπτική για την προσέγγιση της υγείας στην Τρίτη Ηλικία (βλέπε και παρακάτω).
Στην αρχική φάση της έρευνάς μας σκιαγραφήθηκαν τα σημαντικότερα
ζητήματα και οι προκλήσεις που διατρέχουν τους πληθυσμούς των ηλικιωμένων και
άμεσα ή έμμεσα επιδρούν στο ζητούμενο της υγείας. Διαπιστώθηκε ότι: η Τρίτη
Ηλικία συνιστά γενικά μια μεγάλη ομάδα της οποίας τα μέλη δεν έχουν ομοιογένεια,
αλλά εμφανίζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις και ποικιλομορφία όσον αφορά την υγεία
και τη λειτουργικότητά τους. Τα μέλη επιπλέον της ομάδας αυτής υφίστανται τις
συνέπειες πολλαπλών εμποδίων τα οποία τελικά κατανοούνται ως στοχευμένες
μορφές αδικίας εις βάρος των ηλικιωμένων. Ο αντίκτυπος μάλιστα των αδικιών
αυτών προσβάλλει ευθέως τον τομέα της υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού.
Επιπλέον, η διαμεσολαβημένη εικόνα του ηλικιωμένου μέσα από στερεοτυπικές και
αναχρονιστικές αντιλήψεις με βάση το ηλικιακό κριτήριο ορθώνουν ανάλογους
φραγμούς και κοινωνικές δυσχέρειες.
Κινούμενοι στη συνέχεια προς την κατεύθυνση της συγκρότησης κάποιων
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βασικών αρχών δράσης για τη δημόσια υγεία στην Τρίτη Ηλικία τονίσαμε ότι: για να
πραγματευτούμε ικανοποιητικά τα ζητήματα της διαφορετικότητας πρέπει όλοι οι
άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα αυτή να
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις τους. Επίσης, για να
περιοριστούν τα φαινόμενα αδικίας είναι ανάγκη να αποκτήσουν εφαρμογή οι αρχές
της ισότητας και της μη-διάκρισης κατά την άσκηση των πολιτικών.
Τα διλήμματα σχετικά με το πιο κατάλληλο μέρος κατοίκησης για τον
ηλικιωμένο είναι τις πιο πολλές φορές πολύ μεγάλα και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
όπου απαιτείται η παροχή φροντίδας οι απαντήσεις δεν είναι προφανείς. Το
ενδεδειγμένο μέρος για να διαβιώνει κάποιος στη διάρκεια της περιόδου γήρατος
διαφέρει στην κάθε περίπτωση. Ιδανικά, οι ηλικιωμένοι θα ήταν προτιμότερο να
βρίσκονται στα σπίτια τους και στις οικείες κοινότητες διατηρώντας παράλληλα τα
κοινωνικά δίκτυα τα οποία δημιούργησαν στην πάροδο του χρόνου. Η συγκεκριμένη
λύση αν εξεταστεί στην πολιτική της διάσταση είναι προφανές ότι μειώνει τα κόστη
εγκατάστασης σε μονάδες φιλοξενίας. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργεί καινούργια
προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα την οργάνωση παροχής φροντίδας από
συνεργαζόμενες ομάδες φροντιστών και παράλληλα την παροχή εξειδικευμένης
ιατρικής βοήθειας.
Τα εκτεταμένα οργανικά σύνδρομα που πλήττουν την Τρίτη Ηλικία
καθιστούν τα μέλη της συχνούς χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Ατυχώς, μια σειρά
από εμπόδια δυσχεραίνουν την πρόσβαση ή μειώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης
υπηρεσίας. Τα κυριότερα «Ζητήματα στα Συστήματα Παροχής Υγείας» που
εντοπίσαμε περιγράφονται στη συνέχεια. Τα πρώτα από τα βασικότερα εμπόδια στη
χρήση των υπηρεσιών σχετίζεται με την έλλειψη οικονομικής δυνατότητας / ευχέρειας
(affordability) στις περιπτώσεις που απαιτείται η καταβολή νοσηλείων. Κατά την
έννοια αυτή, ο παράγοντας του πλούτου είναι πολύ συχνά βασικός ρυθμιστής της
υγείας. Μια άλλη αποτυχία του συστήματος υγείας η οποία ορθώνει εμπόδια κατά την
πρόσβαση στις προβλεπόμενες δομές είναι η οργανωτική ανικανότητα η οποία δεν
επιτρέπει την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους. Ανάμεσα στα πολλαπλά εμπόδια συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν την
φυσική τους πρόσβαση, όπως και την πρόσβαση στη επαρκή πληροφόρηση.
Μια άλλη δυσάρεστη διαπίστωση αφορά το γεγονός ότι τα συστήματα υγείας
είναι σχεδιασμένα για διαφορετικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο τρόπος που
προσανατολίζουν τη δράση τους εστιάζεται κατά κανόνα στα επείγουσα ιατρική
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πράξη, στη διαχείριση των οξέων καταστάσεων και στην αντιμετώπιση των
μεταδοτικών ασθενειών. Συνεπώς, η προσέγγιση αυτή είναι συχνά ακατάλληλη για τη
πλειοψηφία των χρόνιων οργανικών καταστάσεων της Τρίτης Ηλικίας. Επιπλέον, η
παρουσία πολλών οργανικών παθήσεων ταυτόχρονα (συννοσηρότητα) στους
ηλικιωμένους επιβάλλει την ανάγκη συνεργασίας πολλών θεραπευτικών ομάδων. Η
συνεργασία αυτή φαίνεται ότι στην πράξη εμφανίζει δυσχέρειες και ελλείψεις
συντονισμού. Οι βαρείες συνέπειες των μεταδοτικών ασθενειών έστρεψαν την
κατεύθυνση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας με τρόπο ώστε η
αναμέτρηση με τη μακροχρόνια φροντίδα να έχει πιο περιθωριακή θέση. Η έλλειψη
κατάλληλης προετοιμασίας στους επαγγελματίες υγείας που παρατηρείται μέχρι
σήμερα είναι πλέον ανάγκη να καλυφθεί από την ένταξη στην εκπαίδευση όλων των
επαγγελματιών υγείας προγραμμάτων σπουδών που να εστιάζονται στη γηριατρική
φροντίδα. Ένα μέρος μάλιστα από αυτά τα προγράμματα είναι ανάγκη να αφιερωθεί
στη μελέτη των ηθικών ζητημάτων και των διλημμάτων με τα οποία έρχονται συχνά
αντιμέτωποι οι επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για τη λήψη
των κρίσιμων αποφάσεων.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι οι ηλικιακές διακρίσεις (ageing) εις βάρος των
ηλικιωμένων στο χώρο της υγείας αντανακλούν την αρνητική στάση των
εργαζομένων είτε προς τον ίδιο τον ηλικιωμένο, είτε γενικότερα προς το φαινόμενο
του γήρατος ως διαδικασία και στάδιο της ανθρώπινης ζωής. Ειδικότερα, η
καθοδηγητική ή χειριστική συμπεριφορά, η αποτυχία να δοθούν οι κατάλληλες
πληροφορίες, ώστε να αποφασίσει ο ίδιος ο ηλικιωμένος για τον εαυτό του είναι
επιπρόσθετες ενδείξεις της αποτυχίας ενός συστήματος υγείας να λειτουργήσει στη
βάση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Φαινόμενα διάκρισης εις βάρος των
ηλικιωμένων εμφανίζονται κάποτε και στα κριτήρια για την κατανομή των
οικονομικών ή άλλων πόρων (όπως για παράδειγμα των διαθέσιμων μοσχευμάτων
ανθρώπινων

οργάνων).

Υπάρχουν

υποστηρικτές

που

αντιλαμβάνονται

τη

χρονολογική ηλικία ως αποδεκτό κριτήριο δίκαιης κατανομής.
Λαμβάνοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της
Τρίτης Ηλικίας ενσκήπτουν πολλοί δυσμενείς οργανικοί παράγοντες (π.χ η αυξημένη
συννοσυρότητα) οι συνέπειες των οποίων δεν συνάδουν με το πλαίσιο της υγείας,
όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για το λόγο αυτό η πρότασή
μας αναφορικά με το στόχο της υγείας στο εννοιολογικό περιβάλλον της Τρίτης
Ηλικίας πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα. Στο κεφάλαιο «Μια Νέα Αντίληψη για
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την Υγεία στην Τρίτη Ηλικία» εκφράζεται αρχικά η ανάγκη για μια σύγχρονη
απάντηση στο ζήτημα της υγείας σε όλη την περίοδο της ανθρώπινης γήρανσης. Η
έννοια της «Υγιούς Γήρανσης» είναι προσανατολισμένη σε ένα ολιστικό πλαίσιο και
λαμβάνει υπόψη της μια ευρύτερη οπτική για την ανθρώπινη κατάσταση στοχεύοντας
ιδιαίτερα στη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας. Χωρίς να χάνεται ο
προσανατολισμός για τη διαχείριση των χρόνιων και ειδικότερων παθήσεων η
προσέγγιση της Υγιούς Γήρανσης στοχεύει κυρίως στη βελτιστοποίηση των δεικτών
της εγγενούς ικανότητας, κυρίως μέσα από κατάλληλες παρεμβάσεις που στοχεύουν
στη σωματική και διανοητική ικανότητα των ηλικιωμένων. Πιο συγκεκριμένα: Στα
άτομα που διαθέτουν υψηλή και σταθερή ικανότητα ο στόχος είναι να διατηρήσουν
και να ισχυροποιήσουν τα υψηλά επίπεδα ικανότητας με πρωτοβουλίες που
εστιάζονται: στην πρόληψη των νόσων, την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν
την ικανότητα του ατόμου και την αντιμετώπιση των τυχόν οξέων καταστάσεων. Στα
άτομα με μειωμένη ικανότητα: οι πρωτοβουλίες στο στάδιο αυτό σκοπό έχουν να
καθυστερήσουν, να επιβραδύνουν ή ακόμα και να αναστρέψουν τις φθίνουσες
διαδικασίες στοχεύοντας με πρώιμες παρεμβάσεις στη διατήρηση της λειτουργικής
ικανότητας. Ιδιαίτερη σημασία εδώ έχουν οι δράσεις που μειώνουν ή αναστρέφουν
τις απώλειες της εγγενούς ικανότητας και ειδικότερα η αεροβική άσκηση και η
κατάλληλη διατροφή. Στα άτομα με σημαντική απώλεια της ικανότητας το
σημαντικότερο ρόλο πρέπει να παίζει το σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας. Τονίζεται
ότι ο στόχος της διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας για όσο το δυνατό
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμένει αμετακίνητος. Επισημαίνουμε για άλλη μια
φορά ότι σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οργανικό καθεστώς, λόγω της συσσώρευσης
πολλαπλών παθήσεων, η διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας αναπροσαρμόζει το
ζητούμενο της υγείας με μια καινούργια οπτική γωνία. Υπάρχουν πέντε βασικοί
τομείς στους οποίους η λειτουργική ικανότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι τομείς
αυτοί εμπεριέχουν ταυτόχρονα ζωτικά στοιχεία του ανθρώπινου βίου και είναι οι
εξής: η ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, η δυνατότητα αλλά και η
ικανότητα για λήψη αποφάσεων, η δυνατότητα για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη, η
ικανότητα να παραμένει κάποιος κινητικός, η ικανότητα να οικοδομεί και να διατηρεί
ανθρώπινες σχέσεις και τέλος η ικανότητα να συνεισφέρει.
Στην επόμενη θεματική της μελέτης επιχειρήθηκε η διερεύνηση των
«Ζητημάτων στη Φροντίδα των Ηλικιωμένων» από κοινωνιολογική σκοπιά. Με
βάση τις προηγούμενες επισημάνσεις που θέσαμε τονίστηκε ότι ένας από τους
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θεμελιώδεις στόχους της μακροχρόνιας φροντίδας είναι να κατευθύνει τις δράσεις
ώστε οποιαδήποτε απώλεια των ικανοτήτων να αντισταθμίζεται στη συνέχεια από τη
παρεχόμενη υποστήριξη και φροντίδα με γνώμονα τη διατήρηση της λειτουργικής
ικανότητας του ηλικιωμένου ατόμου. Με αφετηρία τη θέση μας ότι ο ευαίσθητος
τομέας της μακροχρόνιας φροντίδας κατανοείται ως ένα μόνο μέρος από τα
καθήκοντα που αναλαμβάνουμε απέναντι στις γενεές που μας έφεραν στον κόσμο
τονίσαμε τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα της ρύθμισης της μακροχρόνιας
φροντίδας και την κατανόηση της αξίας της ως δημόσιο αγαθό. Στο πλαίσιο αυτό,
αποκτά νόημα η προτροπή για την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη θεσμική
βελτίωση των όρων της παρεχόμενης φροντίδας. Συνοπτικά: ο χώρος της
μακροχρόνιας φροντίδας πρέπει να ανήκει μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της
πολιτειακής οργάνωσης, την αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση δεν είναι
αναγκαίο να την υφίσταται αποκλειστικά το κράτος και τέλος η πολιτεία πρέπει να
έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την συνολική εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος, ιδιαιτέρως για να προληφθούν φαινόμενα οικονομικής εκμετάλλευσης ή
διαφθοράς.
Η επόμενη θεματική κινητοποιήθηκε από την πρόθεσή μας να κατανοήσουμε
τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι τις προϋποθέσεις
που συνιστούν τις έννοιες της ευημερίας και τη ποιότητας της ζωής. Στη θεματική: «Η
Έννοια

της

Ποιότητας

Ζωής

στην

Τρίτη

Ηλικία»

καταγράφηκαν

τα

συμπεράσματα ερευνών που προέρχονται από τις δυο κύριες μεθόδους προσέγγισης
που

προσανατολίζονται

στη

μελέτη

της

ποιότητας

ζωής.

Συγκεκριμένα,

αποτυπώθηκαν καταγραφές που εστιάζονται τόσο στα αντικειμενικά κριτήρια τα
οποία αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης (living conditions) και παραπέμπουν στις
οικονομικές συνιστώσες του βίου και τη πρόσβαση στα υλικά αγαθά, όσο και στα
κριτήρια που διαμεσολαβούν υποκειμενικές προσλήψεις της ευημερίας τα οποία
κυρίως εμπεριέχουν εσωτερικές ή ψυχολογικές διαστάσεις της προσωπικής εμπειρίας
της ζωής. Οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι απαραίτητα ασύμβατες μεταξύ τους και
ιδανικά το ζητούμενο της ευημερίας εκπληρώνεται όταν οι εξωτερικοί όροι είναι
επαρκείς και ταυτόχρονα οι όροι αυτοί εκτιμώνται υποκειμενικά από τα ίδια τα
άτομα. Συνοπτικά, οι κυριότεροι από τους όρους της καλής ποιότητας ζωής των
ηλικιωμένων είναι οι εξής:
Ο σεβασμός στο πρόσωπο του ηλικιωμένου: παρά το ότι οι ηλικιωμένοι γενικά
αισθάνονται ότι αντλούν από τον περίγυρό τους τον αναγκαίο σεβασμό, εντούτοις,
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συχνά βιώνουν αντιφατικούς τρόπους συμπεριφοράς που δηλώνουν έλλειψη
σεβασμού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φαινόμενο των ηλικιακών
διακρίσεων εις βάρος τους, ενώ κάθε μορφή δράσης που ευνοεί τη διαγενεακή
επικοινωνία επιδρά με σημαντικό τρόπο στο αίσθημα της ικανοποίησης.
Περιβάλλοντες

χώροι:

φιλικότητα

προς

τους

ηλικιωμένους στις πόλεις και τις κοινότητες. Η μεγάλη δημογραφική ανατροπή των
ημερών μας και η μετακίνηση των πληθυσμών στα αστικά κέντρα αναδεικνύει την
ανάγκη για νέες κατευθύνσεις στις αρχές σχεδιασμού των πόλεων. Η έννοια της
φιλικότητας προς τους ηλικιωμένους, ανάμεσα σε άλλα, πρέπει να προσανατολίζεται
προς την ενίσχυση της ενεργητικότητας της καθημερινής ζωής δεδομένου ότι το
εξωτερικό περιβάλλον και ο σχεδιασμός των χώρων δημόσιας χρήσης έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στην κινητικότητα, την ανεξαρτησία και τελικά την ποιότητα ζωής η οποία
στην περίπτωση αυτή συναρτάται με τη διαδικασία της Ενεργού Γήρανσης, όπως την
προσδιορίσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Με αφετηρία τη θέση ότι η φιλικότητα
του περιβάλλοντος διαβίωσης επιδρά στη γενικότερη προθυμία του ηλικιωμένου να
κινηθεί στους χώρους μέσα στην επικράτεια της κοινότητας επιχειρήθηκε η
ειδικότερη τοποθέτηση σε θέματα όπως: οι χώροι πράσινου και ανάπαυσης, το
ευχάριστο και καθαρό περιβάλλον, τα πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα και η φιλική
σχεδίαση των κτιρίων, η καταλληλότητα των δημοσίων χώρων υγιεινής κά
Μεταφορές / Μετακινήσεις. Η ελεύθερη και ανεμπόδιστη δυνατότητα
μετακίνησης θεωρείται από τους πιο σημαντικούς παράγοντες και αναγκαίες
προϋποθέσεις για τη διατήρηση των όρων της ενεργού γήρανσης, καθώς και των
προϋποθέσεων αξιοποίησης των κοινωνικών και πολιτικών προνομίων του σύγχρονου
πολίτη, τη συμμετοχή στις δράσεις της κοινότητας και τις υπηρεσίες υγείας. Τα κρίσιμα
στοιχεία στο θέμα αυτό διαπιστώθηκε ότι είναι η διαθεσιμότητα (availability) των
μέσων μεταφοράς σε όλες τις περιοχές, η οικονομική προσβασιμότητά τους
(affordability), η αξιοπιστία και συχνότητα, η φιλικότητα στο σχεδιασμό των
οχημάτων, η ασφάλεια και η άνεση, το επαρκές δίκτυο στάσεων και σταθμών, η
επαρκής πληροφόρηση, η παραχώρηση προτεραιότητας προς τους ηλικιωμένους και
οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης.
Στέγαση. Ζωτικής σημασίας συνιστώσα για την ομαλή μετάβαση στην Τρίτη
Ηλικία είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης στέγασης. Η σύνδεση των στοιχείων της
ανεξαρτησίας και της ιδιωτικότητας με το αίσθημα του μετέχειν στην λειτουργία της
κοινότητας, ανάμεσα σε άλλα, επιτρέπουν τα περιθώρια ολοκλήρωσης ενός
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προσωπικού οράματος.
Πολιτική συμμετοχή. Ο παρωχημένος τρόπος με τον οποίο κατανοήθηκε
στο παρελθόν η λήξη του εργασιακού βίου και η ταύτιση της περιόδου
συνταξιοδότησης με μια μοιρολατρική παραίτηση ή απόσυρση από την ενεργό δράση
φαίνεται ότι αποδομείται σταδιακά στις σύγχρονες αστικές και βιομηχανικές
κοινωνίες. Οι ηλικιωμένοι σήμερα δεν παύουν να συνεισφέρουν στις κοινωνίες που
ζουν, αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους είτε σε
εθελοντική βάση, είτε ως έμμισθοι. Οι πιο φιλικές κοινωνίες λαμβάνοντας το
δεδομένο αυτό υπόψη προσανατολίζουν τις πρωτοβουλίες τους ενισχύοντας το
σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ηλικιωμένοι στο κοινωνικό και πολιτικό
γίγνεσθαι.
Επικοινωνία και πληροφόρηση. Μια από τις ουσιώδεις προϋποθέσεις της
Ενεργού Γήρανσης είναι η διατήρηση των επαφών με τους άλλους ανθρώπους και με
τη ροή των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να
λαμβάνει κάποιος έγκαιρα όλο το σώμα των πληροφοριών που θα του χρησιμεύσουν
στη διαχείριση των προσωπικών αναγκών. Οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας
εκφράζουν συχνά την επιθυμία να έχουν άμεση πρόσβαση στη πληροφορία και
μάλιστα να είναι προσαρμοσμένη για ανθρώπους με διαφοροποιημένες ικανότητες
και πόρους. Το μεγαλύτερο ίσως εμπόδιο των ηλικιωμένων σχετικά με τη χρήση της
τεχνολογίας για την επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η οπτική
και η ακουστική πληροφορία. Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι η λήψη των
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του στοιχείου της φιλικότητας στη σχεδίαση των
συσκευών επικοινωνίας.
ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
Αναφορικά με την ηθική προβληματική στην ειδική κατάσταση της Τρίτης Ηλικίας
και αντίθετα από κάποιο πλαίσιο σχετικιστικό αναγνωρίσαμε ότι υπάρχουν καθολικά
καθήκοντα ελλόγως προσδιορισμένα. Κατανοώντας την κατανομή των καθηκόντων
βάσει του καντιανού κανονιστικού πλαισίου προτείνουμε ότι αυτά αφορούν: α) τους
ηλικιωμένους στη σχέση με τους εαυτούς τους και τους άλλους, και β) τους
άλλους σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Ειδικότερα, στην πορεία της μελέτης μας
υποστηρίχθηκε ότι η υιοθέτηση γνωμόνων πράξης που περιστρέφονται γύρω από μια
κακώς εννοούμενη αντίληψη της ιδιωτικότητας και τον ηθικώς ανεξέταστο βίο
συνιστούν ισχυρές ενδείξεις για τη σταδιακή στρέβλωση των προϋποθέσεων που
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καθιστούν δυνατή την ισχύ των καθολικών καθηκόντων. Δέσμιοι πολλές φορές και οι
πρεσβύτεροι μέσα στα αδιέξοδα της καταναλωτικής αμεριμνησίας υιοθετούν
συμπεριφορές και πρακτικές που υπονομεύουν τη διατήρηση ή τη βελτίωση των
βιολογικών παραμέτρων, ως μέρος των καθηκόντων που οφείλουν απέναντι στον
εαυτό τους. Πολλές από τις παθήσεις που επιπολάζουν στη συγκεκριμένη
πληθυσμιακή ομάδα είναι αποτέλεσμα βλαβερών και των άστοχων ατομικών
επιλογών αναφορικά με τη χρήση του σώματος και τη διατροφή. Η ηθική συνιστώσα
στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον, αφού τα
οικονομικά βάρη από την υιοθέτηση μακροχρόνιων επιβλαβών συνηθειών τα
επιφορτίζεται το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για την πραγματοποίηση των
πολυδάπανων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Κατά την έννοια αυτή, ο ασθενής πρέπει
να αναγνωρίζεται συνυπεύθυνος της θεραπευτικής παρέμβασης, να μην καταφεύγει
αβασάνιστα σε βλαπτικές συνήθειες που υπονομεύουν τη σωματική του υγεία και
τελικά να υιοθετεί μια στάση ενεργητική για τη θεραπεία του.
Αντιστοίχως, η ειδωλολατρική προσκόλληση σε είδη και αξίες ανταλλάξιμες
και παροδικές όπως είναι το χρήμα, τα τιμαλφή, η συνακόλουθη ψευδαίσθηση της
υλικής επάρκειας και η φαντασιακή αίσθηση της ισχύος συνιστούν βαθύτατες ηθικές
αστοχίες οι οποίες κυρίως επωάζονται σε καθεστώς εσωτερικής ανελευθερίας.
Ομοίως, ο σταδιακός θρίαμβος της αυτοεξαπάτησης και οι επικλήσεις σε αλλότριες
αυθεντίες, παρά το ότι δεν συνιστούν δυσμενές ΄΄προνόμιο΄΄ αποκλειστικά της Τρίτης
Ηλικίας, εντούτοις, φαίνεται ότι εμφιλοχωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα στα
πιο ευάλωτα μέλη της ανθρώπινης κοινότητας, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι
γηραιότεροι.
Κατ’ απαίτηση των καθηκόντων που αναλαμβάνουμε προς τους άλλους
αναγνωρίσαμε ότι αυτά κατανέμονται τόσο στο στενότερο και πιο οικείο κύκλο των
προσώπων που περιστοιχίζει τον κάθε ηλικιωμένο, όσο και στον αόριστο και
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Η δε ρύθμισή τους πρέπει να προσανατολίζεται κυρίως
με γνώμονα τις αρχές της δικαιοσύνης και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας στο
πρόσωπο κάθε ενός συνανθρώπου. Συνοπτικά, από την ειδικότερη εφαρμογή των
καντιανών καθηκόντων της αγάπης, της ευγνωμοσύνης και της συμπάθειας προς τους
άλλους αναγνωρίσαμε ότι τα καθήκοντα αφορούν τα μέλη της Τρίτης Ηλικίας υπό
την ιδιότητά τους ως γεννήτορες των νεότερων γενεών. Ειδικότερα, στο πρόσωπό
τους αναγνωρίζουμε με τρόπο απροσωπόληπτο το σύνολο των προσπαθειών και των
μόχθων που κατέβαλαν αφενός να φέρουν στον κόσμο τις επόμενες γενεές και
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αφετέρου να εδραιώσουν ένα καλύτερο κόσμο. Επιπλέον, εκτιμούμε το γεγονός ότι
μας παρέδωσαν ένα εκτεταμένο σύνολο βιοτικών και σημασιακών όρων ζωής το
οποίο αναγνωρίζουμε ως τον κοινό τόπο κατοικίας μας. Ιδιαιτέρως δε, επειδή ο
κόσμος παραδόθηκε από εκείνους ως δυνατότητα στους νεότερους οι οποίοι έχουν το
προνόμιο να τον μελετήσουν και να προτείνουν τις δικές τους βελτιώσεις. Ανάλογα
καθήκοντα έχει ο στενότερος κύκλος των προσώπων και ιδιαίτερα τα τέκνα.
Συνολικά, οι ηθικές δεσμεύσεις του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου προς τους
ηλικιωμένους πρέπει να προσανατολίζουν και να παρακινούν την ανάληψη
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη σύσταση θεσμών και υπηρεσιών
για τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες της Τρίτης Ηλικίας. Η κάλυψη των
αναγκών όπως και η ενίσχυση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και δεξιοτήτων πρέπει να
κατευθύνονται με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση όλων στο κοινωνικό μερίδιο. Οι
πρεσβύτεροι δικαιούνται ακόμα να οργανώνουν αυτόνομα τη ζωή τους σύμφωνα με
το προσωπικό πλάνο ολοκλήρωσής τους, να απολαμβάνουν της συμπαράστασης και
αρωγής των υπολοίπων με την κατάλληλη θεσμική υποστήριξη, τη συγκρότηση των
ενδεδειγμένων πολιτικών υγείας, την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας και την
αποθάρρυνση της αντιμετώπισης των ηλικιωμένων με τρόπο αντιφατικό προς της
αναγνώριση της αξιοπρέπειάς τους.
Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, υπάρχουν ανάλογες δεσμεύσεις των μελών της Τρίτης
Ηλικίας προς το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Τα καθήκοντα αυτά κατανέμονται
ομοίως τόσο εντός ενός ευρύτερου και αόριστου κύκλου, όσο και ενός περιορισμένου
κύκλου συγκεκριμένων άλλων, οικείων κλπ Τα καθήκοντα αυτά είτε λειτουργούν με
τρόπο θετικό (προτρεπτικά), είτε λαμβάνουν αρνητικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.
Στην πρώτη περίπτωση υποχρεώνουν, για παράδειγμα, τους ηλικιωμένους να
αναλαμβάνουν δράσεις που υποστηρίζουν τους θεμιτούς σκοπούς και τις προσπάθειες
των νεότερων, ενώ στη δεύτερη τους δεσμεύουν ώστε να απέχουν από πράξεις που
επιφέρουν δυσχέρειες στη λειτουργία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή
υποδηλώνουν αισθήματα περιφρόνησης προς την αξιοπρέπεια των άλλων.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των πάγιων και διαχρονικών ηθικών ζητημάτων
της Τρίτης Ηλικίας που εξετάσθηκαν μέσα από την οπτική της ηθικής προβληματικής

298

της ανθρώπινης φύσης εν γένει, έγινε προσπάθεια να επισημάνουμε τις συνιστώσες
που αφορούν την ειδική ανθρώπινη κατάσταση στην Τρίτη Ηλικία, αυτή τη φορά
εξεταζόμενη μέσα από το πρίσμα της βιοηθικής προβληματικής. Επισημαίνοντας
αρχικά τη μεθοδολογική αυτοτέλεια των (βιο)ηθικών ζητημάτων της Τρίτης Ηλικίας,
υποστηρίξαμε στη συνέχεια ότι η βιοηθική προσέγγιση καλείται να αναδείξει στη
φάση αυτή κυρίως τα σύγχρονα και καινοφανή ηθικά ζητήματα που αφορούν τον
άνθρωπο στην Τρίτη Ηλικία.
Η πρώτη από τις μεγάλες επιμέρους θεματικές αφορά στο «Ζήτημα της
Προσωπικής Αυτονομίας». Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ειδική σημασία στη
σύγχρονη ηθική προβληματική λόγω της πλήξης της αυτονομίας του προσώπου ως
αποτέλεσμα της αρνητικής επενέργειας μιας μεγάλης ομάδας παθήσεων και των
συνεπειών που αυτές επιφέρουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην απώλεια των νοητικών
ικανοτήτων και στην ικανότητα λογοδοσίας που εξ ορισμού διαθέτουν τα πρόσωπα.
Αφού διερευνήθηκε η έννοια της ηθικής υπόστασης (moral status) κάτω από το
ιδιότυπο υπαρκτικό καθεστώς των χρόνιων και καταληκτικών νευροεκφυλιστικών
παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος (όπως είναι για παράδειγμα η
περίπτωση της νόσου Alzheimer), έγινε απόπειρα για μια νομολογική απονομή
πλήρους ηθικού status στο πρόσωπο του ανιάτως και διανοητικά πάσχοντος
ηλικιωμένου. Η προοπτική μάλιστα αυτή είναι συμβατή αντίστοιχα με μια
(νομολογική) απονομή δικαιωμάτων στο πρόσωπο του ασθενή.
Η δυνατότητα του ασθενή να συντάσσει Προηγούμενες Οδηγίες (Advanced
Decisions) εντάσσεται στο ευρύτερο ζήτημα του «Προκαταβολικού Σχεδιασμού
της Φροντίδας». Η κινητοποίηση της επιχειρηματολογίας μας ωθείται αρχικά από τη
διαπίστωση ότι οι οδηγίες δεν αναγνωρίζονται θεσμικά στη χώρα μας. Η απουσία της
δυνατότητας αυτής συνιστά, κατά την γνώμη μας, νομοθετικό κενό και η
αναγκαιότητα της θεσμικής αναγνώρισης προκύπτει τόσο από ηθικής, όσο και από
νομικής τάξεως επιχειρήματα. Αρχικά, εξετάστηκαν οι ηθικές προϋποθέσεις για την
αναγνώριση των προηγούμενων οδηγιών και επισημάνθηκε ότι κατά τη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων που αφορούν στη χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων κατά
το τέλος της ζωής είναι δυνατόν να προκύψουν ορισμένες λογικές αστοχίες στην
πορεία του ηθικού συλλογισμού. Οι λογικές αυτές ασυνέπειες κατά την αρμόζουσα
ηθική τεκμηρίωση των σχετικών αποφάσεων είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από
τις αποφάσεις των ασθενών, είτε των θεραπόντων ιατρών και αφορούν είτε
περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του λόγου που έχει χαρακτήρα όχι δημόσιο και
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επικοινωνήσιμο, αλλά ιδιωτικό και περιορισμένο, είτε αφορούν αποφάσεις που έχουν
ιδιωτικό περιεχόμενο και διαμεσολαβούνται από μια στενά ατομική κατανόηση της
έννοιας της αξιοπρέπειας των ασθενών. Μια ευρέως επικρατούσα παρανόηση
σήμερα, για παράδειγμα, κατά την άσκηση της ιατρικής πράξης ταυτίζει το σεβασμό
της ανθρώπινης αξίας με την προστασία του αγαθού της ανθρώπινης ζωής και τη
διατήρηση των ζωτικών οργανικών λειτουργιών. Το επιχείρημα καταδικάζει τις αρχές
πράξης που έχουν περιορισμένη και ιδιωτική εμβέλεια. Ταυτόχρονα, απορρίπτει κάθε
επικοινωνία που προϋποθέτει μορφές αυθεντίας - όπως είναι για παράδειγμα η
ιατρική αυθεντία - πέρα από εκείνη του λόγου η οποία αναγορεύεται ως η μόνη
αναγνωρίσιμη και έγκυρη. Καταλήγοντας, τονίζει με έμφαση τη θέση ότι ο συντάκτης
των προηγούμενων οδηγιών μιλά εκ μέρους του εαυτού του για τον τρόπο που θα
ήθελε να τον αντιμετωπίσουν πριν την έλευση του θανάτου του στη φάση των
προτελεύτιων ηθικών διλημμάτων. Το δεύτερο επιχείρημα ηθικής τάξεως εστιάζεται
στον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να συσχετίζονται οι προϋποθέσεις ισχύος των
προηγούμενων οδηγιών με τις ήδη ισχύουσες προϋποθέσεις της ενήμερης
συγκατάθεσης (συναίνεσης) των ασθενών. Διαπιστώθηκε η συστηματικότητα που
υπάρχει στη σχέση των προϋποθέσεών τους. Συγκεκριμένα, η δεοντική δομή των
ηθικών πρακτικών αρχών οι οποίες μας δεσμεύουν στο αίτημα για την ενήμερη
συγκατάθεση και τη συναίνεση των ασθενών συνδέεται συστηματικά με το αίτημα
για την αναγνώριση κ α ι των προηγούμενων οδηγιών.
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η νομική διερεύνηση των προϋποθέσεων ισχύος των
προηγούμενων οδηγιών. Συγκροτήθηκαν δύο επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημα
υποστήριξε ότι η κατάλληλη ανάγνωση των συνταγματικών αρχών και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων μας επιτρέπει ευλόγως να συμπεράνουμε ότι σε περιβάλλον
σύγκρουσης ανάμεσα στην ανθρώπινη αξία και την ανθρώπινη ζωή πρέπει να
περιστέλλονται τα όρια προστασίας της τελευταίας ως κανόνα δικαίου. Με το
επόμενο επιχείρημα επισημάνθηκε αρχικά η απουσία θεσμικής αναγνώρισης των
οδηγιών στη χώρα μας. Από τη σχετική διερεύνηση διαπιστώθηκε εντούτοις ότι οι
νομικές προϋποθέσεις που τις καθιστούν έγκυρες είναι ήδη υπαρκτές. Οι
προϋποθέσεις αυτές αφορούν τις γενικές και ειδικές διατάξεις που δεσμεύουν το
θεράποντα ιατρό και ταυτόχρονα χαρτογραφούν το όριο της αυτονομίας του ασθενή.
Στο τμήμα της εργασίας που αφορά τα «Ζητήματα της Φροντίδας των
Ηλικιωμένων» επιχειρήθηκε η επεξεργασία των ηθικών προβλημάτων που είναι
δυνατόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι άλλοι
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με σκοπό να υποστηριχτούν τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. Ως αποτέλεσμα της
προϊούσας ψυχοσωματικής ευπάθειας και αδυναμίας, όπως και της επίδρασης των
παθήσεων, το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες
ανάγκες για φροντίδα και υποστήριξη. Το κύριο διακύβευμα στο συγκεκριμένο πεδίο
μέριμνας συμπυκνώνεται στη θέση ότι η υποστήριξη φροντίδας πρέπει να
διασφαλίζει τις συνθήκες ώστε το επίπεδο διαβίωσης των ηλικιωμένων να διατηρείται
στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο και ιδιαίτερα να είναι συμβατό με τα βασικά
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τη διασφάλιση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Σε πολύ γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις
ακμάζουν στο σημείο σύγκλισης της ηθικής ευθύνης και της επαγγελματικής
ευσυνειδησίας και κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της παραπάνω δέσμευσης, επιχειρήθηκε αρχικά η διερεύνηση της
γενικότερης σημασίας της παροχής επαρκούς πληροφόρησης, όπως και η ειδικότερη
αξίωση για επαρκή ενημέρωση των ασθενών γύρω από τα ζητήματα της υγείας που
τους αφορούν. Τονίστηκε ιδιαίτερα, η ηθική διάσταση που αποκτά η επαρκής
ενημέρωση απευθυνόμενη στο συνάνθρωπο με αφετηρία το γεγονός ότι
αναγνωρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμα του να αποφασίζει ο ίδιος για τα ζητήματα
που τον αφορούν. Υποστηρίχθηκε επιπλέον ότι ένα ειδικότερο ζήτημα πληροφόρησης
αφορά και στις πληροφορίες εκείνες που οφείλουν να ανταλλάσουν στις μεταξύ τους
σχέσεις οι επαγγελματίες προς όφελος των ασθενών. Η αποτελεσματική επικοινωνία,
κατά την έννοια αυτή, μεταξύ των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των οικείων
κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμο στοιχείο στην φροντίδα των ηλικιωμένων. Αντιθέτως,
κάθε εμπόδιο ή φραγμός στην αποτελεσματική επικοινωνία των εμπλεκομένων είναι
δυνατόν να αποκτήσει πολύ δυσάρεστη τροπή παίρνοντας διαστάσεις παραμέλησης ή
ακόμα και κακοποίησης εις βάρος των ηλικιωμένων.
Η αναγνώριση της δυνατότητας του ασθενή να αποφασίζει ο ίδιος ανάμεσα
στις θεραπευτικές επιλογές προϋποθέτει την επάρκεια και την ακρίβεια της
παρεχόμενης πληροφόρησης. Εντούτοις, ηθικά ζητήματα συναίνεση και απόρριψης
της αγωγής είναι δυνατόν να προκύψουν σε όλη τη διάρκεια των θεραπευτικών
παρεμβάσεων. Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε τα εξής: η συναίνεση είναι έγκυρη όταν
οι ασθενείς γνωρίζουν στην κυριολεξία το ακριβές αντικείμενο της συναίνεσής τους,
ενώ μια ανεπαρκής ενημέρωση είναι δυνατόν να καταστήσει άκυρες την απόρριψη ή
αποδοχή των θεραπευτικών επιλογών. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι νοητικά
επαρκής η κύρια μέριμνα της ενημέρωσης επιδιώκει την προσωπική άποψη του
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ασθενή στο θέμα που τον απασχολεί. Όσον αφορά τη συμμετοχή των νοητικά ικανών
ηλικιωμένων στην έρευνα, τότε εκείνοι πρέπει να καταθέσουν την απαιτούμενη
συναίνεσή τους για τη συμμετοχή, να γνωρίζουν τους παράγοντες διακινδύνευσης
από το εγχείρημα, τις ενδεχόμενες παρενέργειες, όπως και τις συνέπειες. Αναφορικά
με τη συμμετοχή στην έρευνα ηλικιωμένων με νοητικές ανεπάρκειες (για παράδειγμα,
ασθενείς με νόσο Alzheimer), ο κύριος στόχος της ερευνητικής προσπάθειας πρέπει
να είναι η απόκτηση γνώσης για την οποία υπάρχουν ελπίδες ότι θα χρησιμοποιηθεί
προς όφελος των ανθρώπων στον παρόντα ή μέλλοντα χρόνο. Η θέση μας στο
ευαίσθητο ζήτημα της συμμετοχής των ανοϊκών στην έρευνα είναι ότι εκείνοι δεν
πρέπει να αποκλείονται συλλήβδην από τις ερευνητικές διαδικασίες. Ανάμεσα στις
ηθικές προϋποθέσεις της συμμετοχής πρέπει να αναγνωριστεί η προηγούμενη
εκφρασμένη ή νομικά έγκυρη οδηγία η οποία να αποδεικνύει την επιθυμία στη
συμμετοχή. Η ρητή λεκτική προηγούμενη επιθυμία θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει
μορφή (εικαζόμενης) συναίνεσης με την προϋπόθεση ότι το αξιακό φορτίο της
συνάδει με το γενικότερο αξιακό πλαίσιο που υποστήριξε στο παρελθόν ο πάσχων.
Στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας, όπως και στη φροντίδα υγείας ένα
μέρος από τα καθήκοντα των επαγγελματιών αφορά στο ειδικό «καθήκον εχεμύθειας»
και την υποχρέωση που αναλαμβάνουν για την προστασία των πληροφοριών που
σχετίζονται με ευαίσθητα δεδομένα της υγείας των ασθενών. Η δυνατότητα του
ασθενή να επιλέγει τις πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και θέλει να τις μοιραστεί
με άλλους συνοψίζεται στην έννοια της «ιδιωτικότητας». Η δέσμευση που απευθύνει
το καθήκον είναι αναγκαίο κάποιες φορές να παρακαμφθεί και για το λόγο αυτό
πρέπει να γίνουν οι παρακάτω επισημάνσεις: το δικαίωμα στην εχεμύθεια δεν είναι
απόλυτο και μπορεί να παρακαμφθεί σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται νόμιμη και
θεσμική αποκάλυψη των πληροφοριών· οι περιπτώσεις αυτές αφορούν καταστάσεις
όπου τίθενται με σημαντικό τρόπο σε κίνδυνο δικαιώματα άλλων ανθρώπων, η
συναίνεση που αφορά στην αποκάλυψη των πληροφοριών πρέπει να είναι ενήμερη,
εθελοντική και μπορεί να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί εγγράφως, όλοι οι νοητικά
επαρκείς ασθενείς μπορούν να προβάλλουν ένσταση για την αποκάλυψη των
δεδομένων που τους αφορούν· στην περίπτωση αυτή πρέπει να γνωρίζουν τις
συνέπειες της άρνησής τους. Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το καθήκον της
θεραπευτικής ομάδας απευθύνεται προς τον ασθενή ο οποίος λαμβάνοντας την
κατάλληλη πληροφόρηση πρέπει να εκφράσει τις δικές του προτιμήσεις. Ακόμα και
στις περιπτώσεις των νοητικά ανεπαρκών ασθενών οι ενήλικοι πρέπει να θεωρούνται
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ικανοί να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις για το
αντίθετο. Περαιτέρω, οι αναγκαίες συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης επιβάλλουν
κάποιες φορές την παραβίαση της προσωπικής εχεμύθειας. Η επισήμανση αυτή έχει
όχι μόνο ηθικές, αλλά και νομικές προεκτάσεις και αφορά το ενδεχόμενο για
αποκάλυψη πληροφοριών όταν υπάρχουν υπόνοιες για κατάχρηση ή κακοποίηση εις
βάρος ηλικιωμένων.
Η επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της σωματικής κινητικότητας και
ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων ατόμων και ταυτόχρονα η ανάγκη για πρόβλεψη
ορισμένων περιοριστικών και προστατευτικών ορίων στη ζωή τους τα οποία να
έχουν αποκλειστικό σκοπό την εγγύηση της σωματικής τους ασφάλειας και
ακεραιότητας φέρνουν στο επίκεντρο της προβληματικής της φροντίδας των
ηλικιωμένων την ανάγκη για την διερεύνηση των ηθικών και νομικών προϋποθέσεων
κάτω από τις οποίες είναι δυνατόν να γίνει πιθανή χρήση των ορίων αυτών. Κατά τη
διάρκεια της φροντίδας των ηλικιωμένων η ισορροπία ανάμεσα στο δίπολο της
ελευθερίας και της προστασίας (ή του περιορισμού) εμφανίζεται πολύ συχνά
επισφαλής. Η «χρήση των προστατευτικών μέτρων» φαίνεται στις περιπτώσεις αυτές
ως η μόνη δυνατή επιλογή. Η κρισιμότητα όμως του διακυβεύματος το οποίο
συνίσταται στον περιορισμό της ελευθερίας του προσώπου αποδίδει εντονότατο
διλημματικό χαρακτήρα στη χρήση του επικείμενου περιορισμού. Σε γενικές
γραμμές: η χρήση των προστατευτικών μέτρων στους νοητικά ικανούς ασθενείς
μπορεί να γίνει μόνο μετά από δική τους απόφαση. Ιδιαίτερα, στους ασθενείς των
νοσοκομείων ή στους φιλοξενούμενους σε μονάδες φροντίδας πρέπει μετά από
κατάλληλη αιτιολόγηση και διάλογο να γίνει κατανοητή η σημασία της αμοιβαίας
εκχώρησης κάποιων ελευθεριών χάριν της αρμονικότερης συμβίωσης και του κοινού
αισθήματος ασφάλειας. Στις περιπτώσεις των ηλικιωμένων χωρίς νοητική επάρκεια,
όπου εκδηλώνουν συμπεριφορές οι οποίες εκθέτουν άλλους σε κίνδυνο, πρέπει να
προτείνεται η πιθανότητα για τη χρήση προστατευτικών μέτρων, υπό τον όρο ότι έχει
εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να αντιμετωπιστεί διαφορετικά η κατάσταση. Ως
κριτήριο για τη ρύθμιση του βαθμού με τον οποίο περιορίζεται ο ασθενής προτείνεται
η αρχή της αναλογικότητας η οποία συσχετίζει το μέγεθος του διακυβεύματος προς το
βαθμό του περιορισμού. Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης αρχής δεν έρχεται σε
σύγκρουση με τις ηθικές απαιτήσεις των αρχών πρακτικού συλλογισμού, επειδή
στοχεύει στη διαφύλαξη του μεγαλύτερου δυνατού εύρους των προσωπικών
ελευθεριών και επιπλέον μετέχει με ουσιώδη τρόπο στην αρχή της δικαιοσύνης. Στην
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έσχατη περίπτωση, όπου η χρήση του περιορισμού κρίνεται ως η μόνη δυνατή λύση,
οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη χρήση του είναι οι εξής: α) συναίνεση του
ασθενή, β) προσωποκεντρική εκτίμηση των παραγόντων που

θέτουν σε

διακινδύνευση τον ασθενή, γ) οργάνωση φροντίδας, αναθεώρηση στη δράση και
επικοινωνία και τέλος δ) καταγραφή των αποφάσεων.
Μια ομάδα ζητημάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της φροντίδας
αφορά στον «Κύκλο των Περιθαλπόντων και των Φροντιστών», κυρίως λόγω της
ιδιόμορφης επιβάρυνσης που δέχονται τα άτομα που αναλαμβάνουν το επίπονο έργο
της αδιάκοπης μέριμνας και τη φροντίδας προς τον πάσχοντα. Έρευνες έχουν
επισημάνει ότι η σταδιακή αυτή επιβάρυνση είναι πολυδιάστατη και επεκτείνεται με
τρόπο που κλονίζει τόσο την ατομική, όσο και της οικογενειακή ισορροπία του
φροντιστή. Με αφορμή τις διαπιστώσεις αυτές, αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ενός
καθήκοντος μέριμνας προς τους περιθάλποντες και τους φροντιστές. Το καθήκον
αυτό εκφράζει ειδικότερα την δέσμευση για την εκδήλωση έμπρακτου ενδιαφέροντος
προς τον συνάνθρωπο φροντιστή και τις ανάγκες του. Μια πιθανή πρωτοβουλία για
την άσκηση του καθήκοντος αυτού είναι και η εθελοντική προσφορά βοήθειας και η
συνδρομή στο επίπονο έργο της φροντίδας.
Τα ηθικά προβλήματα που εγείρονται αναφορικά με τις αποφάσεις για το
τέλος της ζωής του προσώπου εκδηλώνονται όχι σπάνια με τρόπο δραματικό τόσο για
τον ίδιο τον ασθενή, όσο και για το οικείο ή το συγγενικό περιβάλλον του. Η
δυνατότητα, ιδιαίτερα, των νέων τεχνολογιών για τεχνητή παράταση των βασικών
βιολογικών λειτουργιών, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται κάποιο
ουσιαστικό θεραπευτικό όφελος για τον ίδιο τον ασθενή, δοκιμάζει μέχρι το έσχατο
σημείο την συνέπεια των ηθικών κρίσεων και του συλλογισμού που συνοδεύουν τη
λήψη των προτελεύτιων αποφάσεων. Οι αποφάσεις περί του τέλους της ζωής των
βαρέως νοσούντων εμπεριέχουν συνιστώσες ηθικής υφής και δεν πρέπει να
αιτιολογούνται μόνο από βιολογικές παραμέτρους. Με βάση τις παραπάνω αφετηρίες
τα «Ζητήματα της Φροντίδας Τέλους της Ζωής και της Ανακουφιστικής Φροντίδας»
(Palliative Care) προσεγγίστηκαν ως μια ειδική και ανεξάρτητη βιοηθική θεματική
αναφορικά με την φροντίδα εν γένει στην Τρίτη Ηλικία. Μεταξύ άλλων: επιχειρήθηκε
αρχικά να γίνει σκιαγράφηση των προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας για ζητήματα όπως οι αποφάσεις για μη αναζωογόνηση, οι
πρακτικές για μη κλιμάκωση (withholding) ή απόσυρση (withdrawing) της
εφαρμοζόμενης θεραπείας, η έννοια του τέλους της ζωής και ο προσδιορισμός του
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θανάτου.
Συχνά η τρέχουσα ιατρική αντίληψη και γνώση βρίσκεται σε αδιέξοδο και
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για τη ματαιότητα (futility) οποιασδήποτε γνωστής
θεραπείας. Σε γενικές γραμμές, η θεραπεία κρίνεται μάταιη όταν δεν μπορεί να
εκπληρώσει τους στόχους που τέθηκαν. Εντούτοις, μια σειρά από παράγοντες είναι
δυνατόν να παρεισφρήσουν κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων προκαλώντας
στρεβλώσεις στην πορεία του συλλογισμού οι οποίες τελικά παρατείνουν την
ψυχοσωματική βάσανο του ασθενή κατά το τελευταίο στάδιο της ζωής του. Οι
παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τη δυσκολία με την οποία οι σύγχρονες κοινωνίες
πραγματεύονται το φαινόμενο του θανάτου, με την ιατρική και επιστημονική εμμονή
η οποία πολύ συχνά αντιμετωπίζει την έλευση του θανάτου ως την ορατή αστοχία της
ίδιας της επιστήμης, ενώ παράλληλα μπορεί να συνδέονται και με τις ανεδαφικές
προσδοκίες των συγγενών. Οι παράγοντες αυτοί συχνά κινητοποιούν υποστηρικτικές
πρακτικές οι οποίες τελικά θέτουν σε δοκιμασία το δικαίωμα του ασθενή για μια
αξιοπρεπή στάση στον επερχόμενο θάνατο.
Στη συνέχεια σταχυολογήθηκαν κάποιες χρήσιμες διευκρινήσεις για τον
σημαντικό ρόλο της «ανακουφιστικής αγωγής» στην τελευταία φάση της ζωής. Με
διάφορους τρόπους, τονίστηκε ότι η ολιστική αυτή προσέγγιση δεν αγνοεί καμιά
διάσταση από τη σύνολη ύπαρξη του ασθενή, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που
αφορά το οικείο περιβάλλον. Συνιστώντας μια βαθύτατη κατάφαση στη ζωή,
αντιμετωπίζει τον επερχόμενο θάνατο περισσότερο ως μια φυσιολογική διαδικασία.
Επιπλέον, δεν συνεπάγεται την εγκατάλειψη της ιατρικής μέριμνας, αφού ο ασθενής
συνεχίζει να υποστηρίζεται ιατρικά. Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι κατά το τελευταίο
στάδιο της ανθρώπινης ζωής σε όσες περιπτώσεις η παροχή οποιασδήποτε θεραπείας
κρίνεται ανώφελη, ενώ ταυτόχρονα οι συνέπειες της υφιστάμενης νόσου είναι
εξαιρετικά επώδυνες, τότε η ανακουφιστική ιατρική χωρίς να επισπεύδει το θάνατο
σκοπό έχει να διευκολύνει τη διαδικασία αποχαιρετισμού της ζωής.
Αν και οι γνώμες διαφέρουν αναφορικά με τις επιμέρους συνιστώσες της
έννοιας του καλού θανάτου, εντούτοις, στη μελέτη μας έγινε απόπειρα να
καταγραφούν απόψεις γενικά αποδεκτές, όπως και στοιχεία από το μοντέλο που ήδη
εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι στο συγκεκριμένο
στάδιο της φροντίδας του ασθενή αποβλέπουν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων
ανακούφισης από την ψυχοσωματική βάσανο που επιφέρουν οι συνέπειες της νόσου,
στην ενίσχυση της ψυχολογικής συνιστώσας, στη θρησκευτική και πνευματική
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υποστήριξη και στην εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών επικοινωνίας με την
οικογένεια ή το οικείο περιβάλλον. Ιδιαίτερα, πρέπει να τονιστεί η σημασία που έχει
ο στόχος του καλού ελέγχου τόσο του σωματικού πόνου, όσο και της ψυχικής
αναστάτωσης ή αγωνίας που είναι δυνατόν να προκληθούν από τις συνέπειες της
υφιστάμενης σοβαρής νόσου.
Αναφορικά με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα κρίσιμα
προτελεύτια ηθικά διλήμματα που συχνά εμφιλοχωρούν στο περιβάλλον των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, η θέση που υποστηρίχθηκε κλίνει προς την
υιοθέτηση του μοντέλου της συναπόφασης σύμφωνα με το οποίο η ευθύνη για τη
λήψη της απόφασης μοιράζεται και η εφαρμοστέα πρακτική προκύπτει να είναι
καρπός αμφίδρομης επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και στάθμισης των
παραγόντων εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη επιστημονική και ηθική βαρύτητα για
την επίλυση των διλημμάτων. Η υπεροχή του μοντέλου πιστοποιείται και από μια
σειρά αντικειμενικών (όπως είναι η μείωση του χρόνου νοσηλείας, η απελευθέρωση
κλινών κλπ) και υποκειμενικών (για παράδειγμα, η μεγαλύτερη ικανοποίηση των
συγγενών) παραγόντων. Είναι αξιοσημείωτη η παρατήρηση ότι μετά τη διάλυση των
λανθασμένων ερμηνειών και προσδοκιών είναι πολύ πιθανό ακόμα και οι ίδιοι οι
ασθενείς να αρνηθούν πρακτικές που στοχεύουν στην παράταση της ζωής. Στις
περιπτώσεις όμως που η προσκόλληση σε ανεδαφικές προσδοκίες, η ανάδυση
ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, τα συγκαλυμμένα οικονομικά συμφέροντα είναι
δυνατόν να παρεισφρήσουν στη συλλογική προσπάθεια με αποτέλεσμα να
μεταβάλλουν τις σχέσεις με τους γιατρούς σε στείρα αντιπαράθεση, τότε πρέπει να
δίνεται η δυνατότητα για γνωμάτευση από ανεξάρτητο γιατρό. Τέλος, το ζήτημα
μπορεί να παραπεμθεί στην επιτροπή δεοντολογίας του νοσοκομείου.
Η επιλογή του τόπου του θανάτου του ασθενή συνδέεται με ηθικές
συνιστώσες, κυρίως λόγω της συνάφειας του ζητήματος με την έννοια του σεβασμού
της επιθυμίας που μπορεί εκείνος να έχει εκφράσει σε κάποια χρονική στιγμή.
Σήμερα, αν και δεν είναι πάντα δική τους προτίμηση οι περισσότεροι ηλικιωμένοι
πεθαίνουν στο νοσοκομείο. Πολλοί επίσης επιθυμούν να μείνουν στο σπίτι τους όσο
το δυνατόν περισσότερο και όταν πλησιάζει η ώρα του θανάτου να μεταφέρονται σε
μια εξειδικευμένη μονάδα φιλοξενίας.

Η μεταφορά των ηλικιωμένων στο

νοσοκομείο θα πρέπει να αποφεύγεται, κατά τη γνώμη μας, εφόσον είναι δυνατόν να
παρασχεθεί ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι ή στη μονάδα φροντίδας.
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ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ:
Ο καθολικός και έλλογος χαρακτήρας των ηθικών αρχών του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αναγνώρισης της προσωπικής αυτονομίας, της ισότητας,
της ελευθερίας και της δικαιοσύνης μας δεσμεύουν ως πανανθρώπινα αιτήματα τόσο
σε σχέση με τον προσανατολισμό μας στο πράττειν, όσο και σε σχέση με τις γενικές
αρχές της άσκησης των επιμέρους πολιτικών.
Η κοινωνιολογική θεωρία και έρευνα χωρίς να χάνουν την εστίασή τους από
την μέριμνα για την ικανοποίηση των παραπάνω πανανθρώπινων και διαχρονικών
αιτημάτων, οφείλουν να λάβουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που αφορά τις
επιμέρους κοινωνίες από άποψη πολιτισμική, οικονομική, πολιτική και θεσμική,
υποβάλλοντας προτάσεις που να είναι προσαρμοσμένες τοπικά και επικαιροποιημένες
χρονικά.

***
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