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ΤοΤο κλασικόκλασικό πρότυποπρότυπο
στηνστην ιατρικήιατρική σχέσησχέση

ΗΗ ιπποκρατικήιπποκρατική παράδοσηπαράδοση –– ηη δέσμευσηδέσμευση απόαπό τοντον ΌρκοΌρκο

ΟΟ ιατρόςιατρός
-- αξιολογείαξιολογεί ελεύθεραελεύθερα τοτο συμφέρονσυμφέρον τουτου ασθενούςασθενούς
-- αποφασίζειαποφασίζει μόνοςμόνος
-- δενδεν ενημερώνειενημερώνει αναγκαστικάαναγκαστικά
-- είναιείναι αποκλειστικάαποκλειστικά υπεύθυνοςυπεύθυνος γιαγια τηντην υγείαυγεία καικαι τητη ζωήζωή

τουτου ασθενούςασθενούς

ΟΟ ασθενήςασθενής
-- επιλέγειεπιλέγει τοντον ιατρόιατρό τουτου
-- υπόκειταιυπόκειται απολύτωςαπολύτως στιςστις αποφάσειςαποφάσεις τουτου



ΤοΤο νέονέο πρότυποπρότυπο στηνστην ιατρικήιατρική σχέσησχέση

ΟΟ ιατρόςιατρός
-- ενημερώνειενημερώνει υποχρεωτικάυποχρεωτικά τοντον ασθενήασθενή
-- σέβεταισέβεται τιςτις αξίεςαξίες καικαι τιςτις προτεραιότητεςπροτεραιότητες πουπου εκείνοςεκείνος ορίζειορίζει

ωςως προςπρος τοτο συμφέρονσυμφέρον τουτου
-- ακολουθείακολουθεί τιςτις αποφάσειςαποφάσεις τουτου ασθενούςασθενούς
-- ««μοιράζεταιμοιράζεται»» τηντην ευθύνηευθύνη

ΟΟ ασθενήςασθενής
-- αξιολογείαξιολογεί ελεύθεραελεύθερα τοτο συμφέρονσυμφέρον τουτου
-- αποφασίζειαποφασίζει τόσοτόσο γιαγια τοντον ιατρόιατρό τουτου όσοόσο καικαι γιαγια τηντην πορείαπορεία

τηςτης αγωγήςαγωγής τουτου
-- ενημερώνεταιενημερώνεται μόνομόνο αναν τοτο θέλειθέλει ((««δικαίωμαδικαίωμα άγνοιαςάγνοιας»»))
-- μπορείμπορεί νανα ««αρνηθείαρνηθεί τητη θεραπείαθεραπεία»»



ΟιΟι αιτίεςαιτίες τηςτης αλλαγήςαλλαγής τουτου
προτύπουπροτύπου

ΗΗ ιστορίαιστορία:: τατα παραδείγματαπαραδείγματα ιατρώνιατρών πουπου δενδεν σεβάσθηκανσεβάσθηκαν τοντον ΌρκοΌρκο
((ΒΒ’’ ΠαγκόσμιοςΠαγκόσμιος ΠόλεμοςΠόλεμος –– ΝυρεμβέργηΝυρεμβέργη, , τοτο πείραμαπείραμα τηςτης σύφιληςσύφιλης στιςστις
ΗΠΑΗΠΑ //Tuskegee Syphilis StudyTuskegee Syphilis Study), ), ηη ανάδυσηανάδυση τηςτης σημασίαςσημασίας τωντων
ΔικαιωμάτωνΔικαιωμάτων τουτου ΑνθρώπουΑνθρώπου

ΗΗ εξέλιξηεξέλιξη στηνστην παροχήπαροχή υπηρεσιώνυπηρεσιών υγείαςυγείας: : μεγάλεςμεγάλες μονάδεςμονάδες, , 
εξειδίκευσηεξειδίκευση ιατρώνιατρών, , ««κερματισμόςκερματισμός»» τηςτης θεραπευτικήςθεραπευτικής αγωγήςαγωγής = = 
απώλειααπώλεια τουτου ελέγχουελέγχου απόαπό τοντον μοναδικόμοναδικό ιατρόιατρό

ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία: : πολλαπλασιασμόςπολλαπλασιασμός τωντων θεραπευτικώνθεραπευτικών επιλογώνεπιλογών (= (= τωντων
απαραίτητωναπαραίτητων αποφάσεωναποφάσεων), ), πολλαπλέςπολλαπλές πηγέςπηγές ενημέρωσηςενημέρωσης τουτου
ασθενούςασθενούς, , ««οριακέςοριακές»» αγωγέςαγωγές μεμε έντονηέντονη ηθικήηθική φόρτισηφόρτιση ((παράτασηπαράταση
ζωήςζωής κκ..λπλπ.) = .) = υπερβολικόυπερβολικό ««βάροςβάρος»» γιαγια ένανέναν μοναδικόμοναδικό γιατρόγιατρό



ΗΗ θεσμικήθεσμική αποτύπωσηαποτύπωση τηςτης αλλαγήςαλλαγής

ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ((μημη δεσμευτικοίδεσμευτικοί))
ΚώδικαςΚώδικας ΝυρεμβέργηςΝυρεμβέργης
ΈκθεσηΈκθεση BelmontBelmont
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη ΕλσίνκιΕλσίνκι

ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΑΙΟΥ ((δεσμευτικοίδεσμευτικοί))
ΣύμβασηΣύμβαση ΟβιέδοΟβιέδο ((νν. 2619/1998). 2619/1998)
ΕλλάδαΕλλάδα: : ΚΙΔΚΙΔ ((νν. 3418/2005), . 3418/2005), ΚΝΔΚΝΔ ((ππ..δδ. 216/2001). 216/2001)



ΟιΟι βασικέςβασικές αρχέςαρχές τουτου ΚΙΔΚΙΔ

ΗΗ ΠΛΕΥΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΑρχήΑρχή τηςτης συναίνεσηςσυναίνεσης ((informed consent)informed consent)
ΔικαίωμαΔικαίωμα ««μημη--γνώσηςγνώσης»»
ΙατρικόΙατρικό απόρρητοαπόρρητο –– προσωπικάπροσωπικά δεδομέναδεδομένα
ΣεβασμόςΣεβασμός τωντων αξιώναξιών καικαι τωντων δικαιωμάτωνδικαιωμάτων τουτου ασθενούςασθενούς

ΗΗ ΠΛΕΥΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥΙΑΤΡΟΥ
ΗθικήΗθική καικαι επιστημονικήεπιστημονική ανεξαρτησίαανεξαρτησία ιατρούιατρού
ΔικαίωμαΔικαίωμα παραίτησηςπαραίτησης
ΚριτήριαΚριτήρια ορθήςορθής ιατρικήςιατρικής πράξηςπράξης ((εκπαίδευσηεκπαίδευση, , πείραπείρα, , 
πρωτόκολλαπρωτόκολλα, , δεοντολογίαδεοντολογία))



ΤαΤα προβλήματαπροβλήματα

ΤιΤι γίνεταιγίνεται σεσε επείγονταεπείγοντα περιστατικάπεριστατικά;;
ΤιΤι γίνεταιγίνεται ότανόταν οο ασθενήςασθενής δενδεν έχειέχει ικανότηταικανότητα
βούλησηςβούλησης;;
ΤιΤι σημαίνεισημαίνει ««κατάλληληκατάλληλη»» ενημέρωσηενημέρωση τουτου
ασθενούςασθενούς, , ώστεώστε αυτόςαυτός νανα είναιείναι σεσε θέσηθέση νανα
αποφασίζειαποφασίζει;;
ΜπορούνΜπορούν νανα αποσιωπώνταιαποσιωπώνται πληροφορίεςπληροφορίες, , ότανόταν
ενδέχεταιενδέχεται νανα βλάψουνβλάψουν τηντην υγείαυγεία;;
ΥπάρχουνΥπάρχουν όριαόρια στηνστην ««άρνησηάρνηση θεραπείαςθεραπείας»»; ; 
ΟΟ κίνδυνοςκίνδυνος τηςτης ««αμυντικήςαμυντικής ιατρικήςιατρικής»»



ΟιΟι βασικέςβασικές αρχέςαρχές τουτου ΚΝΔΚΝΔ

««ΣυμφέρονΣυμφέρον τουτου ασθενήασθενή»», , ««κατάλληλοκατάλληλο θεραπευτικόθεραπευτικό
περιβάλλονπεριβάλλον»» ((άρθάρθ. 2, 3). 2, 3)
««ΣεβασμόςΣεβασμός στηνστην προσωπικότηταπροσωπικότητα τουτου ασθενήασθενή»» ((άρθάρθ. 5). 5)
ΙσότιμηΙσότιμη φροντίδαφροντίδα ασθενώνασθενών, , χωρίςχωρίς διακρίσειςδιακρίσεις ((άρθάρθ. 6). 6)
««ΑπεριόριστοςΑπεριόριστος σεβασμόςσεβασμός στηνστην αξίααξία τηςτης ζωήςζωής»» ((άρθάρθ. 7). 7)
««ΠροστασίαΠροστασία [[ασθενήασθενή] ] απόαπό βλάβηβλάβη ήή κίνδυνοκίνδυνο στονστον χώροχώρο
παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών»» ((άρθάρθ. 9). 9)
««ΟρθήΟρθή ενημέρωσηενημέρωση ασθενήασθενή»» ((άρθάρθ. 10). 10)
ΠροστασίαΠροστασία ιδιωτικήςιδιωτικής ζωήςζωής καικαι απορρήτουαπορρήτου ((άρθάρθ. 11). 11)



ΤαΤα προβλήματαπροβλήματα

ΗΗ σχέσησχέση μεμε τοντον θεράπονταθεράποντα -- ««ΣεβασμόςΣεβασμός»» αλλάαλλά καικαι
««επιστημονικήεπιστημονική ανεξαρτησίαανεξαρτησία»» απέναντιαπέναντι στουςστους ιατρούςιατρούς
((άρθάρθ. 13). 13)

ΗΗ έκτασηέκταση τηςτης πρωτοβουλίαςπρωτοβουλίας τωντων νοσηλευτώννοσηλευτών

ΗΗ συνειδησιακήσυνειδησιακή αντίρρησηαντίρρηση τουτου νοσηλευτήνοσηλευτή ((άρθάρθ. 20). 20)

ΗΗ νομικήνομική ευθύνηευθύνη τωντων νοσηλευτώννοσηλευτών



ΕπίλογοςΕπίλογος

ΜιαΜια νομοθεσίανομοθεσία μεμε επίκεντροεπίκεντρο τοντον ασθενήασθενή;;



ΕυχαριστώΕυχαριστώ πολύπολύ!!

t.vidalis@bioethics.grt.vidalis@bioethics.gr
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