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Tο δικαίωµα τησ ενηµέρωσησ
και τησ συναίνεσησ του ασθενή
στην εκτέλεση ιατρικών πράξεων:
Νοµική και κοινωνιολογική διάσταση
Παπαµιχαήλ Μαρία
Ειδικευµένη ΤΕ Νοσηλεύτρια Γ .K. Ν Πατρών «Ο Άγιοσ Ανδρέασ»,
Υποψήφια Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατοσ στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείασ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αυξανόµενη διείσδυση τησ ιατρικήσ επιστήµησ στην καθηµερινότητα του
σύγχρονου ανθρώπου, παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάγκη τήρησησ ενόσ δεοντολογικού πλαισίου, που θέτει ωσ κύρια προτεραιότητα την προστασία των
ασθενών, µε την προσπάθεια κωδικοποίησησ των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τουσ.
Οι νόµοι για την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών, είναι συγκεκριµένεσ πράξεισ, µε συγκεκριµένα µέτρα και σαφείσ
πρόνοιεσ, που παρέχουν νοµικά δικαιώµατα και νοµικέσ θεραπείεσ στουσ
ασθενείσ, που πιστεύουν ότι αγνοούνται ή παραβιάζονται τα δικαιώµατά
τουσ.
∆ικαιώµατα όπωσ, η προστασία τησ υγείασ, η αξιοπρεπήσ µεταχείριση
στην παροχή υπηρεσιών υγείασ, η απαγόρευση δυσµενών διακρίσεων, η
κατοχύρωση των δικαιωµάτων τησ ενηµέρωσησ, το δικαίωµα τησ ενηµερωµένησ συναίνεσησ, το δικαίωµα στην εχεµύθεια και προστασία τησ
ιδιωτικήσ ζωήσ, το δικαίωµα τησ ελευθερίασ επιλογήσ, το δικαίωµα τησ
πρόσβασησ στο ιατρικό απόρρητο, απαντούν σε κρίσιµα ζητήµατα τησ
εποχήσ µασ, διασφαλίζοντασ, παράλληλα, ευαίσθητεσ πτυχέσ των προσωπικών δεδοµένων του κάθε πολίτη.
Τα ανωτέρω δικαιώµατα, αποτελούν θεµελιώδη ηθικά ζητήµατα για την
δηµιουργία µιασ ισότιµησ σχέσησ γιατρού-ασθενή, η οποία θεωρείται ωσ
απαραίτητη προϋπόθεση για µια ουσιαστική επικοινωνία των δύο πλευρών, µε κύριο στόχο τησ, την επιτυχία τησ θεραπευτικήσ διαδικασίασ, την
µεγιστοποίηση τησ ικανοποίησησ του ασθενή, την συµµόρφωση µε την
προτεινόµενη θεραπεία, την µείωση τησ ανησυχίασ του, καθώσ και την
ταχύτερη ανάρρωσή του.
Η εργασία αναδεικνύει τα δικαιώµατα των ασθενών και αναλύει το δικαίωµα του ασθενή στην ενηµέρωση και συναίνεση στην ιατρική πράξη.
Λέξεισ Κλειδιά: υγεία, ασθενήσ, δικαίωµα, δικαιώµατα ασθενή, ιατρική
ευθύνη, ενηµερωµένη συναίνεση, σχέση γιατρού-ασθενή.
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ΕΙΣΑΓΩΓH
Τα δικαιώµατα του ασθενή, συνιστούν ολοένα και περισσότερο, τα τελευταία έτη, σηµαντικό πεδίο ανάπτυξησ
νοµοθετικών πρωτοβουλιών σε πολλέσ χώρεσ. Η εφαρµογή τουσ, συνδέεται άµεσα, µε την διασφάλιση τησ
µεγαλύτερησ δυνατήσ ποιότητασ των παρεχοµένων
υπηρεσιών στο χώρο τησ υγείασ και την µέγιστη δυνατή ικανοποίηση των χρηστών, που απευθύνονται στισ
υπηρεσίεσ αυτέσ.
Εµπνεόµενα από πανανθρώπινεσ αξίεσ και ιδανικά, συµπορεύονται µε τισ σύγχρονεσ απαιτήσεισ του
ασθενή, ο οποίοσ στισ µέρεσ µασ, είναι πιο ενηµερωµένοσ και συχνά πιο κατηγορηµατικόσ, σε αποφάσεισ
που άπτονται τησ υγειονοµικήσ του φροντίδασ.
Ο ασθενήσ, όσο αδαήσ και αν είναι, έχει το δικαίωµα, να ακουστεί η άποψη του, να ενηµερωθεί για
όλεσ τισ σχετικέσ παραµέτρουσ αναφορικά µε την υγεία
του, να κάνει τισ επιλογέσ του, να νιώθει ασφαλήσ σε
ζητήµατα που αφορούν την υγειονοµική του φροντίδα και να λάβει διαβεβαιώσεισ, ότι η θεραπεία που
ακολουθεί, είναι η κατάλληλη και η αποτελεσµατικότερη. ∆εν διστάζει όταν θεωρεί, ότι η φροντίδα που
λαµβάνει δεν είναι η καλύτερη, να αλλάξει γιατρό ή
ακόµα σε περίπτωση ιατρικών λαθών, να προσφύγει
στην δικαιοσύνη.
Ο ιατρόσ οφείλει, να συνδράµει τον ασθενή στη
λήψη τησ σωστήσ απόφασησ, ενηµερώνοντάσ τον πλήρωσ για τη φύση, τουσ κινδύνουσ, αλλά και την ωφέλεια τησ συγκεκριµένησ ιατρικήσ πράξησ.
Το δικαίωµα στην υγεία- Συνταγµατική θεµελίωση
Το «δικαίωµα», αποτελεί νοµικό θεσµό, µε τον οποίο,
το δίκαιο συστηµατοποίησε την ιδιωτική σχέση των
µελών τησ κοινωνίασ µεταξύ τουσ. Είναι η εξουσία,
που παρέχει το σύστηµα του δικαίου, σε πρόσωπο ή
κατηγορίεσ προσώπων, για την ικανοποίηση ενόσ συµφέροντοσ, στο οποίο και δίνει νοµική υπόσταση (Τσάτσοσ ∆, 1988).
Ένα από τα βασικότερα δικαιώµατα, είναι το δικαίωµα στην υγεία, δικαίωµα που αποτελεί βασική θεµελιακή αρχή και υποχρέωση που το κράτοσ οφείλει να
παρέχει στουσ πολίτεσ του, µέσα από ένα αποτελεσµατικό και αποδοτικό σύστηµα υγείασ, το οποίο να
αντανακλά ανθρώπινεσ αξίεσ, να είναι κοινωνικά δίκαιο
και να παρέχει καθολική κάλυψη στον πληθυσµό.
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ∆ιεθνούσ Συµφώνου
για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (ICESCR), το δικαίωµα στην υγεία, ορίζεται ωσ
«το δικαίωµα κάθε ατόµου σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο σωµατικήσ και ψυχικήσ υγείασ». Αφορά αρχικά το δικαίωµα στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την ελεύθερη πρόσβαση του ατόµου, στην
υγειονοµική περίθαλψη, και έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον για τα «µειονεκτούντα» άτοµα, καθώσ και για
εκείνουσ που ζουν σε συνθήκεσ φτώχειασ. (Universal
Declaration of Human Rights,1948).
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Ωστόσο, αν και σηµαντικέσ κατακτήσεισ έλαβαν
χώρα, τα τελευταία χρόνια, προσ αυτήν την κατεύθυνση, η υγεία δεν µπορεί, ακόµα, να θεωρείται ένα κεκτηµένο και αδιακρίτωσ προσφερόµενο αγαθό.
Είναι απαραίτητη η αναφορά στισ ισχύουσεσ συνταγµατικέσ διατάξεισ. Η απλή ανάγνωση των διατάξεων
για τα δικαιώµατα του πολίτη πείθει για την απόλυτη
ισχύ τουσ στο χώρο των υπηρεσιών υγείασ, είτε αυτέσ
είναι δηµόσιεσ, είτε ιδιωτικέσ.
Το Σύνταγµα προστατεύει αντικειµενικά το αγαθό
τησ υγείασ στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2 και 2 παρ. 3.
Η υγεία κατοχυρώνεται όχι µόνο ωσ αγαθό, αλλά και
ωσ δικαίωµα. Το άρθρο 4, παρ 1 ορίζει πωσ «οι Έλληνεσ είναι ίσοι ενώπιον του νόµου». Στο άρθρο 9Α καθορίζεται ότι «καθένασ έχει δικαίωµα προστασίασ από
τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίωσ µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπωσ
ο νόµοσ ορίζει» (2472/1997).
Αν αποβλέψουµε όµωσ και στισ συνταγµατικά κατοχυρωµένεσ «υποχρεώσεισ» του κράτουσ να παίρνει
µέτρα προστασίασ τησ ζωήσ και τησ υγείασ (άρθρα 5
παρ. 2 και 21 παρ. 3 Συντ.), σε συνάρτηση µάλιστα και
µε τισ συνταγµατικέσ αρχέσ προστασίασ τησ ανθρώπινησ αξίασ και τησ ελεύθερησ ανάπτυξησ τησ προσωπικότητασ (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Συντ.), θα
µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε θεµελιώδεσ και
κοινωνικό δικαίωµα. ( Παπαδηµητρίου Γ, 2005).
Για να υπάρχει υψηλό επίπεδο υγείασ για όλουσ,
θα πρέπει τα κράτη να θέσουν σε ισχύ, το δικαίωµα
µέσα από την συγκρότηση εθνικού σχεδίου, για την
υγειονοµική περίθαλψη και προστασία τησ υγείασ,
µέσα στα πλαίσια των διαθέσιµων πόρων τουσ, µε στόχο το δικαίωµα αυτό, να γίνει κοινό κτήµα για όλα τα
άτοµα, ανεξαρτήτωσ διακρίσεων (ΒΜΑ, 2006).
Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο
Ωσ πρώτοσ χάρτησ δικαιωµάτων του ασθενή στην ιστορία τησ πολιτισµένησ ανθρωπότητασ µπορεί να θεωρηθεί ο όρκοσ του Ιπποκράτη (460-370 πΧ). «Όσα
κατά την διάρκεια τησ θεραπείασ θα δω ή θα ακούσω ή, πέρα από τισ ασχολίεσ µου στην καθηµερινή
ζωή ,όσα δεν πρέπει ποτέ να κοινολογούνται στουσ
έξω, θα τα αποσιωπώ,θεωρώντασ ότι αυτά είναι µυστικά».
Από την εποχή του Ιπποκράτη ωσ τα µέσα του 20ου
αιώνα µΧ δεν πραγµατοποιήθηκε κάποια πρόοδοσ ωσ
προσ το συγκεκριµένο θέµα. Αντίθετα, τα δικαιώµατα
του ασθενούσ ατόµου συµµερίστηκαν τισ περιπέτειεσ
των υπόλοιπων ανθρώπινων δικαιωµάτων, κατά τισ
χιλιετίεσ τησ βαρβαρότητασ που ακολούθησαν το τέλοσ
του αρχαίου ελληνικού κόσµου. (Κουτσελίνησ Α., 1999).
Η κατάσταση αυτή εξακολούθησε µέχρι το τέλοσ
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Το 1948 µε την ∆ιακήρυξη τησ Γενεύησ, ορίζεται η υποχρέωση του γιατρού,
να παρέχει τισ υπηρεσίεσ του στουσ ασθενείσ ανεξαρτήτωσ φύλου, εθνικότητασ κοινωνικήσ ή πολιτικήσ
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θέσησ, φυλήσ, ασθένειασ, ισότιµα να σέβεται τα µυστικά του ασθενή και να διαφυλάσσει όσα του έχει εκµυστηρευτεί, ακόµα και µετά τον θάνατό του (Declaration
of Geneva, 1948).
Για τον σεβασµό των απόρρητων στοιχείων του
ασθενή, για τα δικαιώµατα των ασθενών στην ενηµέρωση και τον σεβασµό τησ ανθρώπινησ ζωήσ και αξιοπρέπειασ, γίνεται λόγοσ στον ∆ιεθνή Κώδικα Ιατρικήσ
Ηθικήσ, ένα χρόνο αργότερα.
Οι πολιτικέσ και κοινωνικέσ διεργασίεσ είχαν ωσ
πρώτο αποτέλεσµα, στα 1973, την ψήφιση από την
Αµερικανική Νοσοκοµειακή ΄Ενωση, των ΗΠΑ, του
«Κώδικα ∆ικαιωµάτων του Ασθενούσ».
Από τισ Ευρωπαϊκέσ χώρεσ πρωτοπόρησε η Γαλλία, το 1974, µε τον «Χάρτη ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων των Ασθενών». Την ίδια χρονιά (1974) η Νοσοκοµειακή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ψήφισε τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα ∆ικαιώµατα των
Ασθενών».
Αρκετέσ δεκαετίεσ αργότερα, έρχεται η ∆ιακήρυξη τησ Λισσαβόνασ, το 1981. Η Ελλάδα είναι τυπικά η
πρώτη χώρα στην Ευρώπη που διατύπωσε σε νόµο (N.
2071/92, άρθρο 47) τα «∆ικαιώµατα του Νοσοκοµειακού Ασθενούσ», µε επόµενη χώρα την Ιρλανδία. Το
περιεχόµενο του Νόµου, επηρεάστηκε σαφώσ από την
∆ιακήρυξη τησ Λισσαβόνασ. (Σπυράκη Χ., Φραγκιαδάκη Ε.,2006).
Με τισ ρυθµίσεισ του Ν. 2071/1992 για τον “εκσυγχρονισµό και την οργάνωση του συστήµατοσ υγείασ”
αντικαταστάθηκε µια σειρά διατάξεων των νόµων ,που
καθιέρωσαν το Εθνικό Σύστηµα Υγείασ και µεταβλήθηκαν οι γενικέσ κατευθύνσεισ και ο ιδεολογικόσ προσανατολισµόσ του πλέγµατοσ των νοµοθετικών κανόνων οι οποίοι, εξειδικεύοντασ τη σχετική συνταγµατική
επιταγή (άρθρ. 21§3 Συντ.), προστατεύουν το δικαίωµα στην υγεία.
Το 1997 µε το Νόµο 2519 καθιερώνονται τα Όργανα Προστασίασ ∆ικαιωµάτων των Ασθενών και αρχίζει η προώθηση και διάδοση του θεσµού.
Σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείασ και Πρόνοιασ:
α) Η Αυτοτελήσ Υπηρεσία Προστασίασ των ∆ικαιωµάτων των Ασθενών η οποία υπάγεται απ' ευθείασ
στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου και
β) Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίασ ∆ικαιωµάτων
των Ασθενών που έχουν την κεντρική ευθύνη παρακολούθησησ και ανάπτυξησ του θεσµού.
Σηµαντικόσ σταθµόσ στη νοµοθεσία ήταν η κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο (N.2619/98) τησ «Σύµβασησ του Συµβουλίου τησ Ευρώπησ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τησ αξιοπρέπειασ
του ατόµου σε σχέση µε τισ εφαρµογέσ τησ βιολογίασ
και τησ ιατρικήσ (Convention on Human Rights and
Biomedicine, Oviedo 1997).
Το 1999 µε το Νόµο 2716/99, δηµιουργήθηκαν και
λειτουργούν σε κάθε Νοσοκοµείο:

α) Γραφείο Επικοινωνίασ µε τον Πολίτη και
β)Επιτροπή Προάσπισησ ∆ικαιωµάτων του Πολίτη
Εάν επιχειρήσουµε, να αξιολογήσουµε την δηµιουργία των οργάνων αυτών σε επίπεδο Νοσοκοµείου
θα δούµε, ότι ήταν σηµαντικά για την αλλαγή τησ νοοτροπίασ των επαγγελµατιών τησ υγείασ.
Με τα όργανα αυτά, ο ασθενήσ σταµάτησε να είναι
αδύναµοσ και έγινε συνείδηση όλων, και αυτό είναι
το κέρδοσ, το δικαίωµα στην υγεία, ο σεβασµόσ που
οφείλεται ,η τήρηση τησ νοµιµότητασ και η καταπολέµηση τησ κακοδιοίκησησ. Ποιοτικά στοιχεία που
άρχισαν σιγά-σιγά να αποτελούν στοιχεία τησ διοίκησησ και τησ οργάνωσησ των Νοσοκοµείων (Κοντιάδησ
Ξ, 1995).
Μια πρώτη προσέγγιση του προβλήµατοσ
Ένα από τα βασικά προβλήµατα λειτουργίασ των Νοσοκοµείων κατά το παρελθόν ήταν η έλλειψη ενόσ καταστατικού χάρτη των δικαιωµάτων του πολίτη νοσοκοµειακού ασθενούσ και η προστασία αυτών.
Όπωσ είδαµε το θέµα των δικαιωµάτων των ασθενών απασχολούσε έντονα όλεσ τισ κοινωνίεσ. Προσπαθούσαν όµωσ το κενό αυτό να το καλύψουν µέσα από
τουσ κανονισµούσ λειτουργίασ του προσωπικού των
Υπηρεσιών Υγείασ, θεσπίζοντασ κατά τρόπο έµµεσο τα
θεµελιώδη δικαιώµατα των νοσοκοµειακών ασθενών.
Πράγµατι, η έλλειψη αυτών των δικαιωµάτων προκαλούσε στισ Υπηρεσίεσ Υγείασ σοβαρή δυσλειτουργία, εξαιτίασ του ότι ,ο µεν ασθενήσ έθετε τουσ προβληµατισµούσ του πάνω σε καίρια ζητήµατα που τον
αφορούσαν, οι δε Υπηρεσίεσ υγείασ αδυνατούσαν να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα αυτά, λόγω έλλειψησ
ενόσ ειδικού νοµικού πλαισίου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των ασθενών, µε αποτέλεσµα τισ διαρκείσ
συγκρούσεισ και τριβέσ στο χώρο τησ Υγείασ. Το αποτέλεσµα αυτήσ τησ κατάστασησ ήταν η ύπαρξη ενόσ
κλίµατοσ ανασφάλειασ για τουσ ασθενείσ των Νοσοκοµείων και των λοιπών µονάδων Υγείασ, για δε τα
Νοσοκοµεία µια διαρκήσ αναταραχή (Αλεξιάδησ Α.∆,1999).
Κανείσ αρµόδιοσ υπηρεσιακόσ παράγοντασ των
ιδρυµάτων αυτών δεν γνώριζε µέχρι πού θα έπρεπε
να φθάνουν οι απαιτήσεισ των νοσηλευόµενων ασθενών και ποια θα ήταν ενδεχοµένωσ τα δικαιώµατά τουσ
επί των ζητηµάτων τησ Υγείασ.
Παράλληλα δε, οι ασθενείσ, µη γνωρίζοντασ τα
δικαιώµατά τουσ, έθεταν αρκετέσ φορέσ παράλογεσ
αξιώσεισ, απαιτώντασ την άµεση ικανοποίησή τουσ,
δηµιουργώντασ έτσι σοβαρά προβλήµατα δυσλειτουργίασ.
Η Πολιτεία, έκρινε σκόπιµο ότι θα έπρεπε να καλύψει τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα τησ Υγείασ και να
καθορίσει ένα πλαίσιο αρχών, το οποίο θα αποτελούσε τον καταστατικό χάρτη των δικαιωµάτων του νοσοκοµειακού ασθενούσ.
Προσ το σκοπό αυτό θέσπισε το νοµικό πλαίσιο
προστασίασ αυτών, έτσι ώστε κάθε νοσοκοµειακόσ
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ασθενήσ να µπορεί να απευθύνεται, όταν κρίνει σκόπιµο, στην αρµόδια υπηρεσία προστασίασ του νοσοκοµειακού ασθενούσ, ζητώντασ προστασία και διευθέτηση των προβληµάτων του. Με αυτόν τον τρόπο
δόθηκε λύση σε ένα πρόβληµα του τοµέα τησ Υγείασ.
Μακροπρόθεσµα, κρίνεται απαραίτητη η νοµοθετική κατοχύρωση των δικαιωµάτων, µε λύση όλων των
ασαφειών, η εκπαίδευση- ευαισθητοποίηση όλων των
λειτουργών υγείασ, η ανάγκη βελτίωσησ του επιπέδου
τησ κοινωνίασ µασ, µε την βελτίωση τησ παιδείασ και
τησ ουσιαστικήσ ενηµέρωσησ των πολιτών, ώστε οι
πολίτεσ και οι ασθενείσ, να γνωρίζουν τα δικαιώµατά
τουσ και να απαιτούν από κάθε λειτουργό υγείασ, τον
απαιτούµενο σεβασµό σ’αυτά, κατά την χρήση των υπηρεσιών υγείασ. (Ακινόσογλου, κ.α 2007).
Τα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθενούσ
(Ν.2071/1992 )
Ο ασθενήσ έχει το δικαίωµα προσεγγίσεωσ στισ
υπηρεσίεσ του νοσοκοµείου, τισ πλέον κατάλληλεσ για τη φύση τησ ασθένειασ του.
Ο ασθενήσ έχει το δικαίωµα τησ παροχήσ φροντίδασ σ΄ αυτόν µε τον οφειλόµενο σεβασµό στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαµβάνει όχι µόνο την εν γένει άσκηση τησ ιατρικήσ
και τησ νοσηλευτικήσ, αλλά και τισ παραϊατρικέσ υπηρεσίεσ, την κατάλληλη διαµονή, την κατάλληλη µεταχείριση και την αποτελεσµατική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
Ο ασθενήσ έχει το δικαίωµα να συγκατατεθεί ή να
αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη
που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούσ µε µερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώµατοσ γίνεται από το
πρόσωπο που κατά νόµο ενεργεί για λογαριασµό του.
Ο ασθενήσ δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
Το συµφέρον του ασθενούσ είναι καθοριστικό και
εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των
πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του
ασθενούσ πρέπει να του επιτρέψει να σχηµατίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονοµικών
παραµέτρων τησ καταστάσεωσ του και να λαµβάνει
αποφάσεισ ο ίδιοσ ή να µετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη µετέπειτα
ζωή του.
Ο ασθενήσ ή ο εκπρόσωπόσ του σε περίπτωση
εφαρµογήσ τησ παρ. 3, έχει το ∆ικαίωµα να πληροφορηθεί, πλήρωσ και εκ των προτέρων, για τουσ
κινδύνουσ που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορµήσ εφαρµογήσ σε αυτόν ασυνήθων
ή πειραµατικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρµογή των πράξεων αυτών στον ασθενή
λαµβάνει χώρα µόνο ύστερα από συγκεκριµένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή µπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγµή.

1
2

3
4
5
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πρέπει να αισθάνεται τελείωσ ελεύθεροσ
7 Οστηνασθενήσ
απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε

συνεργασία του µε σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή.
Η συγκατάθεσή του για τυχόν συµµετοχή του, είναι δικαίωµά του και µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή.
Ο ασθενήσ έχει το δικαίωµα στο µέτρο και στισ
πραγµατικέσ συνθήκεσ που είναι δυνατόν, προστασίασ τησ ιδιωτικήσ του ζωήσ. Ο απόρρητοσ χαρακτήρασ των πληροφοριών και του περιεχοµένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών
σηµειώσεων και ευρηµάτων, πρέπει να είναι εγγυηµένοσ.
Ο ασθενήσ έχει το δικαίωµα του σεβασµού και τησ
αναγνωρίσεωσ σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
Ο ασθενήσ έχει το δικαίωµα να παρουσιάσει ή
να καταθέσει αρµοδίωσ διαµαρτυρίεσ και ενστάσεισ και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσµάτων.

8

9
10

Το δικαίωµα τησ ενηµέρωσησ του ασθενή στην ιατρική
πράξη (INFORMED CONSENT)
Η έννοια τησ συναίνεσησ µετά από ενηµέρωση
Το δικαίωµα συναίνεσησ του ασθενή στην ιατρική πράξη, αποτελεί βασικό κανόνα τησ ιατρικήσ δεοντολογίασ, νοµιµοποιώντασ κάθε επικείµενη επέµβαση στον
ασθενή (Φουντεδάκη Κ, 2006).
Ο όροσ «συναίνεση» στην ιατρική πρακτική, σηµαίνει την σύµφωνη γνώµη και αποδοχή εκ µέρουσ του
ασθενούσ, τησ θεραπείασ που προτείνεται από τον γιατρό, η οποία έχει ωσ στόχο, την βελτίωση τησ υγείασ
και τησ ποιότητασ τησ ζωήσ του.
Μέχρι τα µέσα σχεδόν του 20ου αιώνα η έννοια τησ
συναίνεσησ ήταν άγνωστη. Στην ιατρική πρακτική την
επηρεασµένη από την Ιπποκρατική παράδοση, ο ιατρόσ
ήταν εκείνοσ που, είχε την υπερεξουσία και ταυτόχρονα την ηθική υποχρέωση να καθορίσει το συµφέρον
του αδαούσ ασθενούσ και να αποφασίσει για την πορεία
τησ υγείασ του και την ποιότητα τησ ζωήσ του.
Μόλισ από τη δεκαετία του 1960 και πέρα αρχίζει,
να δηµιουργείται έντονοσ προβληµατισµόσ ωσ προσ
το ηθικά επιτρεπτό, αλλά και τα νοµικά ερείσµατα
αυτήσ τησ υπερεξουσίασ του ιατρού, που θίγει την
αυτονοµία και την αυτοδιάθεση τησ ανθρώπινησ προσωπικότητασ (Βάρκα-Αδάµη, 2008).
Μετά τη ∆ιακήρυξη τησ Λισσαβόνασ το 1981, θεσµοθετήθηκε το δικαίωµα ενηµέρωσησ του ασθενούσ για
την υγεία του ωσ προϋπόθεση τησ συναίνεσησ ή τησ
διαφωνίασ του στην προτεινόµενη θεραπεία.
Στην ελληνική έννοµη τάξη το δικαίωµα αυτό θεµελιώνεται στισ διατάξεισ των άρθρων 2 παρ. 1, 5 και 7,
παρ.2 του Συντάγµατοσ, που προστατεύουν την αξία
του ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη τησ προσωπικότητάσ του και απαγορεύουν οποιαδήποτε σωµατική κάκωση ή βλάβη τησ υγείασ του και γενικά κάθε
προσβολή τησ αξιοπρέπειάσ του.
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Ο κοινόσ νοµοθέτησ για πρώτη φορά µε το Ν 2071/92
στο άρθρο 4 αναφέρθηκε στο δικαίωµα του νοσοκοµειακού ασθενούσ να πληροφορηθεί από τουσ νοσοκοµειακούσ ιατρούσ την κατάσταση τησ υγείασ του,
αλλά και τουσ κινδύνουσ που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην υγεία του εξ αφορµήσ εφαρµογήσ σ’ αυτόν,
πειραµατικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών µεθόδων (Βούλτσοσ,Χατζητόλιοσ,2008) .
Το δικαίωµα ενηµέρωσησ επεκτάθηκε σε όλουσ
και όχι µόνο στουσ νοσοκοµειακούσ ασθενείσ µε το Ν
2619/98,µε τον οποίο κυρώθηκε η Σύµβαση του Συµβουλίου τησ Ευρώπησ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τησ αξιοπρέπειασ του ατόµου
σε σχέση µε τισ εφαρµογέσ τησ Βιολογίασ και τησ Ιατρικήσ. Το άρθρο 10 του νόµου αυτού, καθιερώνει το
δικαίωµα όλων να ενηµερώνονται για την κατάσταση
τησ υγείασ τουσ, ενώ παράλληλα υποχρεώνει να γίνονται σεβαστέσ οι επιθυµίεσ των ανθρώπων που επιλέγουν να µην ενηµερώνονται σχετικά (Βάρκα-Αδάµη, 2008).
Επίσησ, µε το άρθρο 5 του Ν 2619/98 καθιερώνεται ρητά η ελεύθερη συναίνεση του ασθενούσ ωσ προϋπόθεση κάθε επέµβασησ και η ενηµέρωση του προσώπου που θα υποστεί την επέµβαση για το σκοπό και
τη φύση τησ, καθώσ και για τα επακόλουθα και τουσ
κινδύνουσ που αυτή συνεπάγεται.
Εάν η πλήρησ απoκάλυψη τησ αλήθειασ µπoρεί να
έχει δυσµενή αντίκτυπo στην ψυχoλoγία τoυ ασθενή
και των οικείων τoυ, µε φόβo να υπάρξει απoτρoπή
τησ επιβεβληµένησ θεραπείασ ή επέµβασησ, τότε o
ιατρόσ πιθανόν να µην είναι και τόσo σαφήσ και κατηγoρηµατικόσ και να απoκρύψει oρισµένα περιστατικά
(Ανδρουλιδάκη-∆ηµητριάδη Ι., 1993).
Σε επείγουσεσ περιπτώσεισ o ιατρόσ δύναται και
άνευ συναινέσεωσ να αναλάβει µια θεραπεία ή να πραγµατoπoιήσει επέµβαση. Σε αυτέσ τισ περιπτώσεισ µιλάµε περί τησ εικαζoµένησ βoύλησησ τoυ ασθενή.
Τα πρόσωπα πoυ συναινoύν είναι: o ίδιoσ o ασθενήσ, oι oικείoι τoυ µόνoν όταν λόγω τησ κατάστασησ
τoυ ασθενoύσ δεν µπoρεί o ίδιoσ. Ελλείψει oικείων
και σε επείγoυσεσ περιπτώσεισ oφείλει o ιατρόσ να
ενεργήσει βάσει τησ άνω εικαζoµένησ βoυλήσεωσ.
Εκτόσ από τουσ Ν 2071/92 και 2619/98, η υποχρέωση έγκυρησ και έγκαιρησ ενηµέρωσησ του ασθενούσ
θεµελιώνεται και στο άρθρο 8 του Ν 2251/94 . Με βάση
τισ διατάξεισ αυτέσ, ο παρέχων υπηρεσίεσ ιατρόσ ευθύνεται για κάθε ζηµιά που προκάλεσε υπαίτια στον
ασθενή, τον οποίο δεν ενηµέρωσε νόµιµα και έγκαιρα. (Μητροσύλη Μ. ,2000).
Πλήρωσ εναρµονισµένοσ µε τισ ανωτέρω διατάξεισ είναι και ο νέοσ Κώδικασ Ιατρικήσ ∆εοντολογίασ
(Ν 3418/2005), ο οποίοσ αναφέρεται στα άρθρα 11 και
12 στην υποχρέωση ενηµέρωσησ και στη συναίνεση
του ενηµερωµένου ασθενούσ, ωσ προϋπόθεση εκτέλεσησ οποιασδήποτε ιατρικήσ πράξησ.
Εκτόσ από τισ ανωτέρω διατάξεισ, το δικαίωµα ενη-

µέρωσησ ωσ προϋπόθεση τησ συναίνεσησ στη διενέργεια ιατρικών πράξεων προβλέπουν και ειδικοί νόµοι,
που ρυθµίζουν εξειδικευµένεσ επεµβάσεισ, όπωσ
µεταµοσχεύσεισ ανθρωπίνων ιστών και οργάνων ή
ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή.
Η βιοµηχανοποίηση τησ ενηµέρωσησ
Γνωρίζοντασ οι ιατροί ότι η θεραπευτική ενηµέρωση
είναι βασική υποχρέωσή τουσ, προβληµατίζονται για
το περιεχόµενο και την έκτασή τησ. Οι γενικόλογεσ
και τυπικέσ φόρµεσ συναίνεσησ που υπογράφουν πανικόβλητοι, ο ασθενήσ-ή οι οικείοι του- όταν κινδυνεύει η υγεία του, η σωµατική του ακεραιότητα και η ζωή
του, δεν αποτελούν αµάχητο τεκµήριο ενηµέρωσησ
για το δικαστήριο.
Η «βιοµηχανοποιηµένη» ενηµέρωση, που παρατηρείται ιδιαίτερα σε µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα
και δικαιολογείται από τισ συνθήκεσ λειτουργίασ τουσ,
δεν καλύπτει την, πιθανώσ, ελλιπή ενηµέρωση, ούτε
αποδεικνύει την προφορική ενηµέρωση, που ενδεχοµένωσ διαφώτισε τον ασθενή, ώστε αυτόσ να δώσει
την γραπτή συναίνεσή του.
Ο γιατρόσ οφείλει, να ενηµερώσει τον ασθενή για:
! τισ διαγνωστικέσ µεθόδουσ, τα αποτελέσµατα τησ
διάγνωσησ, το είδοσ τησ ασθένειασ, τα µέσα, την πορεία,
τα στάδια τησ θεραπείασ.
! την αναγκαιότητα τησ προτεινόµενησ θεραπευτικήσ
αγωγήσ και τισ συνέπειεσ από την τυχόν καθυστέρησή τησ (Κανελλοπούλου- Μπότη, 1999).
! τουσ κινδύνουσ και τισ τυχόν επιπλοκέσ τησ θεραπευτικήσ αγωγήσ (Αναπλιώτου-Βαζαίου Ε., 1993).
! για το κόστοσ θεραπείασ και για τισ οικονοµικέσ
συνέπειεσ τησ ασθένειάσ του.
Η πλήρησ και αντικειµενική ενηµέρωση γίνεται µε
απλέσ και κατανοητέσ λέξεισ, χωρίσ όµωσ να παραλείπονται βασικοί ιατρικοί όροι, χωρίσ υπερβολέσ,
χωρίσ να παραποιείται η αλήθεια, µε την ηρεµία και
τη σιγουριά που απορρέουν από την άρτια επιστηµονική κατάρτιση και την εµπειρία του ιατρού.
Η υποχρέωση ενηµέρωσησ και η υποχρέωση συναίνεσησ του ασθενούσ αποτελούν πλέον αυτοτελείσ διατάξεισ, εναρµονισµένεσ µε τισ σύγχρονεσ διεθνώσ αντιλήψεισ και συµβάλλουν περαιτέρω στην αυτονοµία του
δικανικού ισχυρισµού περί µη ενηµέρωσησ του ασθενούσ (Μάντη Π., 2000).
Πιθανότατα, θα ενισχύσει τισ δικαστικέσ διενέξεισ
για απουσία ενηµέρωσησ ή πληµµελή ενηµέρωση ασθενούσ. Από την άλλη πλευρά, θα θέσει δικλείδα ασφαλείασ για τισ άδικεσ καταγγελίεσ ασθενών σε βάροσ ιατρών
,ενώ επιχειρεί να προστατεύσει τον ιατρό καθ ’όλη τη
διάρκεια αστικήσ, ποινικήσ ή πειθαρχικήσ διαδικασίασ.
Το δικαίωµα τησ συναίνεσησ µετά από ενηµέρωση µέσα
από την σχέση γιατρού-ασθενή. Ηθικέσ διαστάσεισ
Η φύση τησ σχέσησ γιατρού-ασθενή, βρίσκεται στο
επίκεντρο τησ άσκησησ τησ σύγχρονησ ιατρικήσ και
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περιλαµβάνει, την αναβάθµιση του ρόλου του ασθενή, καθιστώντασ την συµµετοχή του στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του πιο ενεργή.
Η δηµιουργία µιασ ισότιµησ σχέσησ, θεωρείται ωσ
απαραίτητη προϋπόθεση για µια ουσιαστική επικοινωνία των δύο πλευρών και έχει ωσ τελικό στόχο, την
επιτυχία τησ θεραπευτικήσ διαδικασίασ και συµβάλλει, στην µεγιστοποίηση τησ ικανοποίησησ του ασθενή, την καλύτερη συµµόρφωση µε την προτεινόµενη
θεραπεία, την µείωση τησ ανησυχίασ καθώσ και την
ταχύτερη ανάρρωσή του.
Αντίθετα, µια προβληµατική σχέση είναι πολύ πιθανό να επιδράσει αρνητικά στην θεραπευτική διαδικασία µε αποτέλεσµα ο ασθενήσ να µην καρπωθεί το
µέγιστο όφελοσ.
Οι σχέσεισ που αναπτύσσονται ανάµεσα στον γιατρό και τουσ ασθενείσ του, επηρεάζονται από το θεωρητικό µοντέλο που υιοθετεί ο κάθε θεράποντασ σε
θέµατα υγείασ.
Το βιοϊατρικό µοντέλο, στο οποίο κατά κύριο λόγο
στηρίζεται η σύγχρονη άσκηση τησ ιατρικήσ, θέτει στο
επίκεντρο την βιολογική υπόσταση του ασθενή, ο οποίοσ δεν έχει κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και θεωρείται ωσ βιολογικό περιστατικό.
Η σχέση του γιατρού µε τον ασθενή, θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί απρόσωπη και σχέση ανισότητασ,
αφού ο ασθενήσ καλείται να ακολουθήσει τισ οδηγίεσ
του θεράποντοσ, χωρίσ να συµµετέχει στην λήψη αποφάσεων που τον αφορούν. (Tούντασ Γ.Κ,2007).
Στον αντίποδα, βρίσκεται το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο, στα πλαίσια του οποίου, ο ασθενήσ έχει την δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά σε όλεσ τισ διαδικασίεσ
και αποφάσεισ που αφορούν την υγεία του. Ο γιατρόσ
δίνει έµφαση, όχι µόνο στα βιολογικά του χαρακτηριστικά, αλλά και στα κοινωνικά και ψυχολογικά.Το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο βασίζεται στην ολιστική αντίληψη για την υγεία. Στο µοντέλο αυτό ο γιατρόσ θεωρεί
την σχέση του µε τον ασθενή ισότιµη, αφού υπάρχει η
διάθεση για ουσιαστική συνεργασία (Tούντασ Γ.Κ,2007).
Τα βασικά στοιχεία τησ ιδανικήσ σχέσησ
γιατρού-ασθενή
Η σχέση γιατρού-ασθενή, είναι µια άνιση σχέση. Παρόλα αυτά οι πολλοί θεωρητικοί πιστεύουν, ότι µπορεί
να υπάρξει µια σχέση αµοιβαιότητασ, αν σεβαστεί η
κάθε πλευρά τα δικαιώµατα τησ άλλησ και αναγνωρίσει τισ υποχρεώσεισ τησ.
Σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχουν κάποιεσ συνθήκεσ οι οποίεσ πληρούν τισ προϋποθέσεισ ώστε να θεωρηθεί «ιδανική» µια σχέση γιατρού-ασθενή.
Στην πραγµατικότητα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει µια ιδανική σχέση, µιασ και το είδοσ και η ποιότητά τησ επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων διαφορετικών σε κάθε περίπτωση, όπωσ είναι η προσωπικότητα
του γιατρού, η ικανότητα κατανόησησ του ασθενή, το
µορφωτικό επίπεδο κ.α.
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Αρχικά, κάθε ιατρική πράξη και κατά συνέπεια η
σχέση γιατρού-ασθενή θα πρέπει να διέπεται από τισ
αρχέσ τισ Βιοηθικήσ οι οποίεσ µπορούν να συνοψισθούν στισ παρακάτω: αρχή τησ ωφελιµότητασ, αρχή
τησ αυτονοµίασ, αρχή τησ δικαιοσύνησ, αρχή τησ ισοτιµίασ (Ακινόσογλου, 2007).
Επιπλέον, τα βασικά στοιχεία τησ ιδανικήσ σχέσησ
γιατρού-ασθενή θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα
εξήσ:
! Απουσία σύγκρουσησ συµφερόντων
! Επικοινωνιακή ικανότητα του γιατρού
! ∆υνατότητα επιλογήσ από τον ασθενή
! Ιατρική ικανότητα
! Συµπόνια
! ∆ιάρκεια τησ σχέσησ
Η προσωπική ευαισθητοποίηση του γιατρού, η θεωρητική του εκπαίδευση σε θέΒατα βιοηθικήσ, η προσωπικότητα του ασθενή, το είδοσ τησ σχέσησ που έχουν
σε συνδυασΒό Βε το περιβάλλον Βέσα στο οποίο αναπτύσσεται η σχέση αυτή, Βπορούν να επηρεάσουν το
είδοσ, την ποιότητα τησ σχέσησ και την ισχύ τησ κάθε
πλευράσ στην σχέση αυτή, επηρεάζοντασ τον βαθΒό
αυτονοΒίασ του ασθενή στην λήψη αποφάσεων .
Η σχέση γιατρού-ασθενή τον 21ο αιώνα
Στισ αρχέσ του 210 αιώνα η σχέση γιατρού ασθενή βρίσκεται στο επίκεντρο τησ σύγχρονησ ιατρικήσ. Οι αλλαγέσ που έχουν συντελεστεί εντόσ και εκτόσ ιατρικού
χώρου, η εµφάνιση νέων ιατρικών τεχνολογιών, το διαδίκτυο, η αύξηση των χρόνιων παθήσεων, τα συνεχώσ
αυξανόµενα κόστη, καθώσ και τα µεταβαλλόµενα κοινωνικά πρότυπα, διαµορφώνουν συνεχώσ την συµπεριφορά γιατρού και ασθενή, καθιστώντασ την σχέση
του όλο και πιο σύνθετη και ταυτόχρονα προσδιόρισε
τα ουσιώδη συστατικά τησ. Τα δύο βασικά πρότυπα
που συναντάµε στη σχέση γιατρού - ασθενούσ είναι το
πατερναλιστικό και το πληροφοριακό.
Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, του εξουσιαστή γιατρού, ο γιατρόσ είναι εκείνοσ που παίρνει τισ αποφάσεισ για λογαριασµό του αρρώστου του, αφού είναι ο
µόνοσ που γνωρίζει τι είναι καλό και τι κακό γι' αυτόν
(Ζηρογιάννησ Π,2009).
Αυτό το πατερναλιστικό πρότυπο κυριάρχησε στη
διαχρονική πορεία και εξέλιξη τησ ιατρικήσ, έωσ ότου
οι κοινωνικέσ εξελίξεισ που συντελέστηκαν οδήγησαν στην εµφάνιση νέων προτύπων στη σχέση γιατρού-ασθενούσ.
Ένα πρότυπο που προτείνεται ωσ περισσότερο εφαρµόσιµο είναι το «συνεταιρικό» ή το πρότυπο µοιρασιάσ. Σύµφωνα µε αυτό, ο ασθενήσ συµµετέχει στη
λήψη ιατρικών αποφάσεων, ώστε ανάµεσα σε αυτόν
και στο γιατρό να αναπτυχθεί µια ισότιµη συνεταιρική σχέση και όχι σχέση εξάρτησησ. (Emanuel E.J.,
1992).
Οι ριζικέσ µεταβολέσ που σηµειώθηκαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ στη σχέση γιατρού - ασθενούσ, µε
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αφετηρία αλλά και στόχο το σεβασµό των δικαιωµάτων του ασθενούσ, είχαν ωσ αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του γιατρού από τον πατερναλιστικό ρόλο και
τη συµµετοχή του ασθενούσ στη θεραπευτική διαδικασία.
Ο σηµερινόσ γιατρόσ προσφέρει τη γνώση των πιο
πρόσφατων πληροφοριών για τισ διαγνωστικέσ τεχνικέσ, τα αίτια, την πρόγνωση, τισ θεραπευτικέσ επιλογέσ και τισ στρατηγικέσ πρόληψησ που αφορούν στο
πρόβληµα υγείασ του αρρώστου.
Από την πλευρά του, ο ασθενήσ καταθέτει την προσωπική του εµπειρία για τη νόσο από την οποία πάσχει,
τη στάση του απέναντι στουσ διάφορουσ κινδύνουσ και
εν τέλει, τισ δικέσ του αξίεσ και προτιµήσεισ.
Η σχέση γιατρού - ασθενούσ πρέπει να είναι σχέση αυτονοµίασ. Αυτό σηµαίνει ότι και οι δύο πλευρέσ
έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεισ και ότι αν οι ηθικέσ τουσ αξίεσ συγκρούονται, µπορεί και ίσωσ πρέπει να λύσουν τη µεταξύ τουσ σχέση, υπό την προϋπόθεση βεβαίωσ ότι προσφέρεται η δυνατότητα σύναψησ
µιασ νέασ, ευνοϊκότερησ. (Παπαδηµητρίου, Παπακώστασ, 2002).
Καθώσ η επιστήµη επιβεβαιώνει τη δύναµη µιασ
τέτοιασ θεραπευτικήσ σχέσησ, άλλεσ δυνάµεισ συνωµοτούν για να την υποβιβάσουν. Το υπάρχον σύστηµα
υγείασ αφήνει τόσο τουσ γιατρούσ όσο και τουσ ασθενείσ να νιώθουν αγχωµένοι και αποξενωµένοι ο ένασ
από τον άλλο.
Οι ανθρώπινεσ σχέσεισ χρειάζονται χρόνο, και ο
χρόνοσ δεν είναι αρκετόσ στον κόσµο τησ οργανωµένησ φροντίδασ. Το σηµερινό σύστηµα υγείασ, στη χειρότερη περίπτωση, µπορεί να µετατρέψει την επαφή
γιατρού-ασθενή σε µια εντελώσ εµπορική σχέση( Παναγοπούλου Ε., Μπένοσ Α. ,2004).
Συµπερασµατικά, οι σχέσεισ γιατρού-ασθενή βρίσκονται σε µια µεταβατική περίοδο και αναµένεται να
υπάρξουν αλλαγέσ, οι οποίεσ θα οφείλονται µεταξύ
άλλων, στην αυξανόµενη χρήση τησ τεχνολογίασ στην
ιατρική πρακτική νόσων και στην έµφαση που δίνεται
στην προαγωγή του συλλογικού επιπέδου υγείασ, έναντι του ατοµικού. Η αξία τησ σχέσησ γιατρού-ασθενή
δεν είναι εύκολα µετρήσιµη είναι όµωσ ανεκτίµητη.
Συµπέρασµα -Προτάσεισ
Η µετάβαση σε ένα µοντέλο που τοποθετεί τον ασθενή στο επίκεντρο τησ άσκησησ τησ σύγχρονησ ιατρικήσ και στοχεύει στην ενεργή συµµετοχή του στην
λήψη αποφάσεων, απαιτεί και έναν νέο τρόπο σκέψησ
τόσο από την πλευρά του ασθενή, όσο και από την
πλευρά των γιατρών.
Στην Ελλάδα, το ζήτηµα των δικαιωµάτων των ασθενών είναι σχετικά νέο, ωσ αναφορά την κατοχύρωσή
τουσ από το ελληνικό δίκαιο ενώ η υποχρέωση ενηµέρωσησ του ασθενή είναι έννοια σχεδόν άγνωστη
στον ιατρικό κόσµο αλλά και στουσ ασθενείσ.
Η συναίνεση του ασθενή µετά από ενηµέρωση,

περιορίζεται κυρίωσ σε επεµβάσεισ, που θεωρούνται
σοβαρέσ και πολλέσ φορέσ επικίνδυνεσ για την ζωή
του ασθενή και βασικόσ λόγοσ αναζήτησήσ τησ, είναι
κυρίωσ η διασφάλιση των γιατρών από την διεξαγωγή τουσ, παρά η άσκηση του δικαιώµατοσ τησ αυτοδιάθεσησ, από την πλευρά του ασθενή.
Είναι σαφέσ, ότι απαιτείται µια προσπάθεια τόσο
από την πλευρά των γιατρών, όσο και από την πλευρά
τησ πολιτείασ και των ίδιων των ασθενών, για την διασφάλισή των δικαιωµάτων τουσ στο επίπεδο τησ καθηµερινήσ πρακτικήσ.
Η εκπαίδευση των νέων γιατρών στην ιατρική ηθική και δεοντολογία, καθώσ και η δηµιουργία ενηµερωτικών σεµιναρίων θεωρείται αναγκαία για την κατανόηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων του ασθενή.
Κρίνεται επίσησ απαραίτητη η ανάγκη ουσιαστικήσ ενηµέρωσησ των πολιτών γύρω από τα δικαιώµατά τουσ ωσ ασθενείσ και την δυνατότητά τουσ να απαιτούν από οποιονδήποτε λειτουργό υγείασ, τον σεβασµό
σε αυτά κατά την χρήση υπηρεσιών υγείασ.
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να θεµελιώνονται στισ
αρχέσ για τον σεβασµό τησ ιδιαιτερότητασ του κάθε
ασθενή, καθώσ και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων
του για την διαχείριση τησ υγείασ του, θέτοντασ την
άσκηση τησ ιατρικήσ και την θέση των ασθενών σε
νέεσ βάσεισ στην αρχή του 210 αιώνα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:
1. Ακινόσογλου Κ., Αποστολάκησ Ε., ∆ουγένησ ∆.(2007): «Τα δικαιώµατα του ασθενούσ και ποιοσ τα προστατεύει», Αρχεία Ελληνικήσ
ιατρικήσ, 24(6): 605-611
2. Αλεξιάδησ Α.∆.,: «Εισαγωγή στο δίκαιο τησ υγείασ»,Εκδόσεισ Μ.
∆ηµοπούλου, Θεσσαλονίκη, 1999:15& επ.
3. Αναπλιώτου-Βαζαίου Ε. (1993): «Γενικέσ Αρχέσ Ιατρικού ∆ικαίου»,
εκδόσεισ Σάκκουλα, Αθήνα
4. Ανδρουλιδάκη-∆ηµητριάδη Ι.(1993): «Η νοµική φύση τησ συναίνεσησ του ασθενούσ, Η υποχρέωση ενηµέρωσησ του ασθενούσ»,
εκδόσεισ Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή
5. Βάρκα-Αδάµη Α.( 1993): «Το δίκαιο των µεταµοσχεύσεων», εκδόσεισ Α. Σάκκουλασ, Αθήνα:43
6. Κανελλοπούλου- Μπότη Μ. (1999): «Ιατρική ευθύνη για µη ενηµέρωση ή πληµµελή ενηµέρωση του ασθενούσ κατά το ελληνικό και
το αγγλοσαξονικό δίκαιο», Εκδόσεισ Σάκκουλασ, Αθήνα: 66-67
7. Κουτσελίνησ Α. (1999): «Βασικέσ Αρχέσ Βιοηθικήσ, ιατρικήσ ∆εοντολογίασ και ιατρικήσ Ευθύνησ», Εκδόσεισ Παρισιάνου, Αθήνα
8. Μάντη Π. (2000): « Σχέσεισ µεταξύ χρηστών υπηρεσιών υγείασ και
επαγγελµατιών υγείασ», στο Μάντη Π. Τσελέπη Χ., «Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση των Νοσοκοµείων/Υπηρεσιών Υγείασ», ΕΑΠ, Πάτρα, τ. Α
9. Μητροσύλη Μ. (2000): «Νοµικό πλαίσιο υγειονοµικού τοµέα», στο
Μάντη Π. Τσελέπη Χ., «Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση των Νοσοκοµείων/Υπηρεσιών Υγείασ», ΕΑΠ, Πάτρα, τ. Α
10. Παναγοπούλου Ε., Μπένοσ Α. (2004): «Η επικοινωνία στην ιατρική εκπαίδευση. Ζήτηµα ανάγκησ ή άκαιρη πολυτέλεια;», Αρχεία
Ελληνικήσ ιατρικήσ, 21(4):385-390
11. Παπαδηµητρίου Γ., Παπακώστασ Ι.: «Η σχέση γιατρού-αρρώστου
στην είσοδο τησ νέασ χιλιετίασ», Ιατρική 2002, 81(5):438-446
12. Σιγάλασ Ι. (1999): «Οργανισµοί και υπηρεσίεσ υγείασ», στο «Βασι-

Τόµος 3 - Τεύχος 4

[121]

TOMOS3_TEFXOS4

2/1/11

10:17 AM

Page 122

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚH ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH
κέσ Αρχέσ ∆ιοίκησησ ∆ιαχείρισησ (Management) Υπηρεσιών Υγείασ», ΕΑΠ, Πάτρα
13. Σπυράκη Χ., Φραγκιαδάκη Ε. κ. α. (2006): «Τα ∆ικαιώµατα των
Ασθενών. Ιστορική αναδροµή, Ελληνική Νοµοθεσία», Επιθεώρηση Υγείασ, τόµοσ 17, τεύχοσ 102, σ.37- 41
14. Σπυρόπουλοσ Φ.(1987): «Το δικαίωµα αντίστασησ κατά το άρθρο120,
παρ.4 του Συντάγµατοσ», Αθήνα-Κοµοτηνή,σελ.138-139
15. Τσάτσοσ ∆. (1988): «Συνταγµατικό ∆ίκαιο», Τόµοσ Γ, Θεµελιώδη
∆ικαιώµατα. Εκδόσεισ Αντώνη Ν.Σάκκουλα, Αθήνα -Κοµοτηνή
16. Χρυσόσ ∆.(2002): «Επικοινωνία ασθενούσ», Ιατρική, 81(5):438446
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:
1. Emanuel E .J. (1992): «Four Models of the Physician-Patient
Relationship», JAMA, 267:22221-22226
2. Nettleton S. (1995): «The Sociology of Health and Illness, Polity
Press», Cambridge 1995
Ελληνικά νοµικά κείµενα:
Αστικόσ Κώδικασ
1. Α. Ν. 1565/1939 «Περί Κώδικοσ Ασκήσεωσ του Ιατρικού ΕπαγγέλΒατοσ»
2. Β.∆. «Περί ιατρικήσ ∆εοντολογίασ» (ΦΕΚ 171 Α' 25-05/6-7-1955)
3. N.1397/1983 «Εθνικό Σύστηµα Υγείασ»
4. Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισµόσ και οργάνωση του Συστήµατοσ
Υγείασ»
5. Ν. 2472/1997 «Προστασία από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»
6. Ν. 2619/ 1998 «Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και την
Βιοϊατρική»
7. Ν. 2920/2001 «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείασ πρόνοιασ
και άλλεσ διατάξεισ»
8. Ν. 3418/ 2005 «Κώδικασ ιατρικήσ ∆εοντολογίασ»
Ποινικόσ κώδικασ
Το Σύνταγµα (1975, 1986, 2001)
Άρθρα και πηγέσ στο διαδίκτυο:
1. www.patient-physician.com/docs/PatientPhysician.pdf «Defining
the Patient-Physician Relationship for the 21st Century», 3rd
Annual Disease Management, Outcomes 5ummit, October 30 –
November 2, 2003 Phoenix, Arizona
2. http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=798 Tούντασ Γ.Κ, «Η
ευθύνη του βιοϊατρικού µοντέλου» τελευταία αναθεώρηση 10 /02/
2007
3. http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=783 τελευταία αναθεώρηση 10 /02/ 2007) Tούντασ Γ. Κ., «Από το βιοϊατρικό στο βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο ερµηνείασ τησ υγείασ και τησ αρρώστιασ» #2

[122]

4. www.wma.net/ethicsunit/policies.htm2nd edition 2009 (Declaration
of Geneva, 1948)
5. http://www.wma.net/e/policy/c8.htm Resource Allocation in
Healthcare: Abstract (World Medical Association International
Code of Medical Ethics, 1949)
6. www.gpapadimitriou.gr/events/2005/240505a.html (Παπαδηµητρίου Γ., Σύνταγµα και υγεία, 2005)
7. http://aitel.hist.no/~walterk/wkeim/patients.htm. Council of
Europe (1996). The fifth conference of European Health Minister s
held in Warsaw, passed under the title of Social Challenge to Health:
Equity and Patients Rights in the context of health reforms
8. http://www.conventions.coe.int. Council of Europe (1997).
«Convention for Protection of Human Rights and Dignity of the
Human Being with Regard to the Application of Biology and
Biomedicine: Convention of Human Rights and Biomedicine»
9. http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_34631
_12968734_1_1_1_37407,00.html OECD, Health Data, (2000)
10. http://www.pfc.org.uk/medical/pchrt-e1.htm. Patient's Charter
for England (1991)
11. http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=95
Η πολιτική υγείασ στην Ελλάδα ,∆ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday
October @ GTB Daylight Time ,Θεµατική Ενότητα: Υγεία
12. Presidential Valedictory Address Presidential Valedictory Address
www.bma.org.uk (ΒΜΑ, An introduction to the right to health,
June 2006)
13. http://www.contiades.gr/index.php?option=com_content&
task=view&id=114&Itemid=56. Κοντιάδησ Ξ.,Ι., Οι νέεσ ρυθµίσεισ προστασίασ του δικαιώµατοσ στην υγεία:Συνταγµατική αξιολόγηση µε άξονεσ τη φιλελεύθερη και την κοινωνική αντίληψη για
την υγεία, Νέα Κοινωνιολογία, τεύχοσ 20/1995,σελ.56-69
14. http://www.iatrikionline.gr/IB_103/07-EPIKAIROTHTA.pdf. Βούλτσοσ Π., Χατζητόλιοσ, Η συναίνεση του ασθενούσ στα πλαίσια του
νέου κώδικα ιατρικήσ δεοντολογίασ ΑΠ., Ιατρικό βήµα Ξ Απρίλιοσ
– Μάιοσ, 2006
15. http://www.iatrikionline.gr/IB_106/07%20IATPIKH%20DEONTOLOGIA.pdf
Χατζητόλιοσ Απ,∆εοντολογικά, ηθικά και νοµικά ζητήµατα στην ιατρική πράξη, Ιατρικό βήµα, Νοέµβριοσ - ∆εκέµβριοσ – Ιανουάριοσ 2007
16. http://www.nomikaxronika.gr/article.aspx?issue=36. Φουντεδάκη Κ, «Η συναίνεση του ενηµερωµένου ασθενούσ» κατά το νέο
Κώδικα Ιατρικήσ ∆εοντολογίασ (ν. 3418/2005) και η αστική ιατρική ευθύνη, Ε.ΝΟ.Β.Ε. - Εκδόσεισ Σάκκουλα, Μάρτιοσ - Απρίλιοσ
2006 - τεύχοσ 36
17. http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=03.02.2009,id=42016332.
Ζηρογιάννησ Πάνοσ .Ν ,Σχέσεισ γιατρού και ασθενούσ:Τι τισ επηρεάζει; ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 03/02/2009
18. http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (ICESCR) 3
January 1976, in accordance with article 27

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

