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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι επαγγελµατίεσ υγείασ σήµερα δίνουν µάχη για να κρατήσουν στη ζωή έναν ασθενή. Σε κάθε
εποχή ο διάλογοσ για τισ αποφάσεισ στο τέλοσ τησ ζωήσ επικεντρώνεται στο αν το άτοµο έχει δικαίωµα να
αποφασίσει για το τέλοσ του.
Σκοπόσ: Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκοπικήσ εργασίασ είναι η παράθεση νοµικών και ηθικών ζητηµάτων που
ανακύπτουν σχετικά µε το θάνατο.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίασ: ∆ιενεργήθηκε εκτενήσ και συστηµατική ανασκόπηση σε διεθνείσ βάσεισ δεδοµένων (MeSH, Pubmed), ανακτήθηκαν πληροφορίεσ από τισ επιτροπέσ βιοηθικήσ διαφόρων χωρών (Ελλάδασ, Κύπρου, Βρετανίασ, Γαλλίασ, Αυστρίασ, Βελγίου) και τη ∆ιευθύνουσα επιτροπή βιοηθικήσ του συµβουλίου τησ Ευρώπησ και µελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία τησ τελευταίασ δεκαετίασ µε λέξεισ κλειδιά όπωσ:
θεραπευτικό όφελοσ, ανακουφιστική φροντίδα υγείασ, τελικό στάδιο, αυτονοµία.
Η συστηµατική ανασκόπηση κατέδειξε ότι ο θάνατοσ αποτελεί µείζον θέµα δηµόσιασ υγείασ λόγω των πολλών παραµέτρων του που σχετίζονται µε τισ αρχέσ άσκησησ του ιατρονοσηλευτικού λειτουργήµατοσ, τισ ανισότητεσ στο χώρο τησ υγείασ καθώσ και τισ κοινωνικοηθικέσ και θρησκευτικέσ αντιλήψεισ. Η τεχνητή υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του ανθρώπου, οδήγησε στον εντοπισµό ιδιόµορφων συνδρόµων όπωσ του
εγκεφαλικού θανάτου και τησ εξακολουθητικήσ φυτικήσ κατάστασησ, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηθικών
διληµµάτων περί εφαρµογήσ, συνέχιση ή απόσυρση τησ υποστήριξησ τησ ζωήσ.
Συµπέρασµα: Γίνεται αντιληπτό ότι κάθε συζήτηση γύρω από το θέµα, δεν µπορεί να βρει απαντήσεισ ή λύσεισ
που να είναι οµόφωνα αποδεκτέσ. Όσο περισσότερο και αν υποστηρίζεται ένα δικαίωµα στο θάνατο, στο όνοµα τησ όποιασ «αξιοπρεπούσ λύτρωσησ», ο ρόλοσ του ιατρού και των νοσηλευτών είναι να προσπαθούν να
θεραπεύσουν και αν αυτό δεν σταθεί δυνατό, να απαλύνουν τον πόνο και να ανακουφίσουν µέχρι το τέλοσ.
Λέξεισ Κλειδιά: Ανακουφιστική φροντίδα υγείασ, αυτονοµία, θεραπευτικό όφελοσ, περιορισµόσ θεραπείασ,
τελικό στάδιο
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ήµερα γίνεται ολοένα και περισσότερο λόγοσ για
την έννοια των αποφάσεων στο τέλοσ τησ ζωήσ
και του περιορισµού τησ θεραπείασ, ιδίωσ όταν
αυτή θεωρείται µάταιη (futile). Ο προβληµατισµόσ για
το τέλοσ τησ ζωήσ υπάρχει από την αρχαιότητα, ωστόσο η ανάγκη επιλογήσ ανάµεσα στην υποστήριξη τησ
ζωήσ µε τη χρήση τησ τεχνολογίασ ή την απρόσκοπτη
κατάληξη του ασθενούσ από τη νόσο και τισ επιπλοκέσ
τησ ανέκυψε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ΄60 όταν
η τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε στουσ θεράποντεσ τη
δυνατότητα να διατηρήσουν στη ζωή ακόµη και ασθενείσ που ήταν σε µη αναστρέψιµη κωµατώδη κατάσταση. Το αποτέλεσµα ήταν ο καθηµερινόσ προβληµατισµόσ και η δηµιουργία ηθικών διληµµάτων περί εφαρµογήσ,
συνέχισησ ή απόσυρσησ τησ υποστήριξησ τησ ζωήσ.
To 20% των θανάτων στισ ΗΠΑ και την Ευρώπη συµβαίνουν στο χώρο τησ µονάδασ εντατικήσ θεραπείασ
(ΜΕΘ) ενώ για το 8-10% των ασθενών λαµβάνονται
αποφάσεισ τέλουσ ζωήσ. Στοιχεία πρόσφατησ µελέτησ έδειξαν ότι το 36% των θανάτων στισ ΜΕΘ επέρχεται µετά από λήψη αποφάσεων τέλουσ ζωήσ, οι οποίεσ συνήθωσ αφορούν την απόσυρση ή τον περιορισµό
τησ θεραπείασ, που πιθανώσ παρατείνει τη ζωή, καθώσ
και την εφαρµογή τησ ανακουφιστικήσ αγωγήσ (Randal,
2007). Για τη χώρα µασ δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, ωστόσο φαίνεται ότι η πλειονότητα των ανθρώπων πεθαίνουν νοσηλευόµενοι και ειδικότερα στισ
ΜΕΘ (Magina, 2009). Ο περιορισµόσ ή η απόσυρση
τησ υποστήριξησ των ασθενών τησ ΜΕΘ, προηγείται
του θανάτου τουσ πάνω από τισ µισέσ φορέσ τόσο στισ
ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Σε µελέτη που έγινε σε
17 χώρεσ τησ Ευρώπησ για τισ πρακτικέσ που αφορούν τισ αποφάσεισ των γιατρών στο τέλοσ τησ ζωήσ
των ασθενών, βρέθηκε ότι είχε ληφθεί απόφαση περιορισµού τησ υποστήριξησ ή απόσυρσήσ τησ στο 72,6%
των ασθενών που απεβίωσαν. Στισ ΗΠΑ η συχνότητα
είναι µεγαλύτερη και φαίνεται πωσ συνεχώσ αυξάνει.
Άξιο λόγου είναι το γεγονόσ ότι οι αποφάσεισ περιορισµού τησ θεραπείασ, από 51% που ήταν το 1987
άγγιξαν το 90% το 1993. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
επί 5910 θανάτων σε ΜΕΘ που µελετήθηκαν στισ ΗΠΑ
στο 14% είχε προηγηθεί περιορισµόσ τησ υποστήριξησ, στο 36% είχε προηγηθεί απόσυρση θεραπείασ,
στο 24% είχε χορηγηθεί πλήρησ υποστήριξη και είχε
περιοριστεί µόνο η καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση και τέλοσ µόνο στο 26% είχε χορηγηθεί υποστήριξη µέχρι την έλευση του θανάτου (Grubb et al, 2012).
Αποτελέσµατα ερευνών στην Ελλάδα δείχνουν ότι ,
ένα σηµαντικό ποσοστό γιατρών έχει έµµεση αντίληψη συγκεκριµένων περιπτώσεων ενεργητικήσ και
παθητικήσ ευθανασίασ (18,5% και 32,1% αντίστοιχα).
Επιπλέον, οι µισοί περίπου από τουσ ερωτηθέντεσ
γιατρούσ αναφέρουν ότι τουσ έχει ζητηθεί από συγγενείσ ασθενούσ να προβούν σε ενεργητική ή παθη-

Σ

τική ευθανασία, παρόλο που η πλειοψηφία δηλώνει
πωσ ποτέ δεν ανταποκρίθηκε θετικά σε σχετικό αίτηµα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν επίσησ ότι οι αποφάσεισ που αφορούν το τέλοσ τησ ζωήσ, είναι ιδιαίτερα
δύσκολεσ και συχνέσ, γεγονόσ που αποδεικνύει πωσ
το θέµα αυτό υπάρχει, προβληµατίζει και κυρίωσ διχάζει, καθώσ τα ποσοστά των απαντήσεων µοιράζονται.
Όλα αυτά τονίζουν την ανάγκη ενηµέρωσησ, εκπαίδευσησ και αποσαφήνισησ ορισµένων σκοτεινών σηµείων, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι αυτό το στενά συνδεδεµένο µε πολλέσ προκαταλήψεισ θέµα δεν πρέπει
να αποτελεί µια "λύση", αλλά θέµα διαλόγου και προβληµατισµού, καθιστώντασ αναγκαία την ύπαρξη κατευθυντηρίων γραµµών (Garani et al, 1996). Μία άλλη
έρευνα δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών των µονάδων εντατικήσ θεραπείασ (ΜΕΘ) δεν µπορούν να συµµετάσχουν στη λήψη τησ απόφασησ µη κλιµάκωσησ ή απόσυρσησ τησ αγωγήσ. Οι προγενέστερεσ
οδηγίεσ προβάλλουν ωσ πιθανόσ τρόποσ διεύρυνσησ
τησ αυτονοµίασ του ασθενούσ. Η ευθύνη τησ απόφασησ µοιράζεται ανάµεσα στη θεραπευτική οµάδα και
τουσ συγγενείσ. Μέσω µιασ διαδικασίασ συζήτησησ
και ανταλλαγήσ πληροφοριών, καθορίζονται οι στόχοι
τησ αγωγήσ. Όταν η αγωγή δεν µπορεί να εκπληρώσει
τουσ στόχουσ που τέθηκαν, κρίνεται ανώφελη και δεν
κλιµακώνεται ή αποσύρεται. Τυχόν συγκρούσεισ αντιµετωπίζονται αρχικά µέσω τησ επανάληψησ του διαλόγου και τησ εµβάθυνσησ τησ επικοινωνίασ. Σε ανεπίλυτη διαφωνία, το θέµα παραπέµπεται στην επιτροπή
δεοντολογίασ του νοσοκοµείου. Μελέτεσ παρατήρησησ που έγιναν σε διάφορεσ χώρεσ και ηπείρουσ έδειξαν ότι, σε ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών που πεθαίνουν στη ΜΕΘ, έχει προηγηθεί µη κλιµάκωση ή απόσυρση
τησ αγωγήσ, και ότι η απόφαση σχετίζεται µε ποικίλουσ κλινικούσ παράγοντεσ. Η συχνότητα του περιορισµού τησ αγωγήσ καθώσ και ο βαθµόσ συµµετοχήσ των
συγγενών στη λήψη τησ απόφασησ επηρεάζονται από
το πολιτισµικό πλαίσιο (Margaritis, 2011).
Σκοπόσ
Σκοπόσ τησ παρούσασ βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ
είναι η παράθεση νοµικών και ηθικών ζητηµάτων που
ανακύπτουν σχετικά µε το θάνατο, όπωσ και η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζεται το θέµα
του περιορισµού µιασ µάταιησ θεραπείασ, ιδιαίτερα
στισ µονάδεσ εντατικήσ θεραπείασ.
Προκειµένου λοιπόν να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απάντηση στον προβληµατισµό για το ποιόσ αποφασίζει το τέλοσ τησ ζωήσ ασθενούσ τελικού σταδίου, διενεργήθηκε εκτενήσ και συστηµατική ανασκόπηση
σε διεθνείσ βάσεισ δεδοµένων (MeSH, Pubmed), ανακτήθηκαν πληροφορίεσ από τισ επιτροπέσ βιοηθικήσ
διαφόρων χωρών (Ελλάδασ, Κύπρου, Βρετανίασ, Γαλλίασ, Αυστρίασ, Βελγίου) και τη ∆ιευθύντρια επιτροπή βιοηθικήσ του συµβουλίου τησ Ευρώπησ, έγινε
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περιήγηση σε ιστοσελίδεσ και µελετήθηκε η σχετική
βιβλιογραφία τησ τελευταίασ δεκαετίασ µε λέξεισ κλειδιά όπωσ θεραπευτικό όφελοσ, ανακουφιστική φροντίδα υγείασ, τελικό στάδιο, αυτονοµία.
Αποφάσεισ στο τέλοσ τησ ζωήσ
Σήµερα κερδίζει έδαφοσ η έννοια των αποφάσεων στο
τέλοσ τησ ζωήσ (Medical Decisions at the End of Life).
Ο όροσ υποδηλώνει τισ περιπτώσεισ κατά τισ οποίεσ
γίνεται συζήτηση σχετικά µε τισ αποφάσεισ που πρέπει να ληφθούν από τον ασθενή, τουσ συγγενείσ και
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, όταν η κατάσταση
του ασθενούσ καθιστά οποιαδήποτε περαιτέρω παρέµβαση µάταιη. Οι περιπτώσεισ αυτέσ αφορούν:
Την καρδιοαναπνευστική ανάνηψη: Με βάση τη συµφωνία του Appleton (1849), οι γιατροί έχουν την υποχρέωση να σέβονται την επιθυµία του ασθενούσ για
εφαρµογή καρδιοαναπνευστικήσ ανάνηψησ και παράτασησ τησ θεραπείασ, όχι όµωσ όταν αυτά θεωρούνται
µάταια. Μάταιη θεωρείται η θεραπεία όταν δεν µπορεί να µαταιώσει την επέλευση του θανάτου, να παρατείνει τη ζωή για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο
και να διατηρήσει µια αποδεκτή ποιότητα ζωήσ.
Το δόγµα του διπλού αποτελέσµατοσ: Θεωρείται αποδεκτή ιατρική πράξη, η οποία ορίζεται ωσ παροχή
θεραπείασ που µπορεί να οδηγήσει στη συντόµευση
τησ ζωήσ, χωρίσ όµωσ αυτή να είναι ο στόχοσ τησ.
Τισ προγενέστερεσ επιθυµίεσ του ασθενούσ: Οι οδηγίεσ αυτέσ αποτελούν έκφραση τησ συναίνεσησ ή τησ
άρνησησ του ασθενούσ στισ ιατρονοσηλευτικέσ πράξεισ, στην περίπτωση που σε µεταγενέστερο χρόνο
καταστεί ανίκανοσ να αντιληφθεί την κατάσταση τησ
υγείασ του και να εκφράσει τη βούλησή του. Οι βασικέσ αρχέσ οι οποίεσ διέπουν αυτέσ τισ επιθυµίεσ είναι
ο σεβασµόσ τησ ελευθερίασ του πολίτη και ο σεβασµόσ του δικαιώµατοσ τησ αυτοδιάθεσησ.
Στο ερώτηµα αν έχει νόηµα η διατήρηση του ασθενούσ στη ζωή µε «κάθε µέσο», θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι: «Η σύγχρονη τεχνολογία υποστήριξησ τησ ζωήσ στοχεύει στη διασφάλιση καθηµερινήσ
υποστήριξησ σε ασθενείσ µε δυνητικά αναστρέψιµη
ανεπάρκεια οργάνου και όχι στο αναµέτρηµα µε το
θάνατο» (Garani, 2010; National Bioethics Committee,
2006).Ο Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ (Π.Ο.Υ.) το
2000, στο πλαίσιο τησ αξιολόγησησ των συστηµάτων
υγείασ διεθνώσ, χρησιµοποίησε σαν βασικό κριτήριο
την «υπευθυνότητα» (World Health Organization,
2000).Το κριτήριο αυτό περιλαµβάνει το σεβασµό τησ
αξιοπρέπειασ των προσώπων και των οικογενειών
τουσ, και την προστασία τησ αυτονοµίασ τουσ στη λήψη
αποφάσεων για την υγεία τουσ. Με τον τρόπο αυτόν,
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ο Π.Ο.Υ. θέτει την αυτονοµία του ασθενούσ και τον
ιατρικό ανθρωπισµό στο επίκεντρο των συστηµάτων
υγείασ (World Health Organization, 2000). Στην ιατρική πράξη, ο σεβασµόσ τησ αυτονοµίασ έχει ωσ στόχο
την καλύτερη δυνατή εφαρµογή τησ σύγχρονησ ιατρικήσ επιστήµησ, µε τρόπο όµωσ που γίνονται σεβαστέσ
οι ανάγκεσ και επιθυµίεσ των ασθενών. Τα ηθικά διλήµµατα του τέλουσ τησ ζωήσ πρέπει να εξετάζονται µε
βάση τα συγκεκριµένα κατά περίπτωση δεδοµένα και
να αποφεύγονται οι γενικέσ αφοριστικού χαρακτήρα
θεωρήσεισ. Πρωταρχικόσ στόχοσ είναι η καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και
υλικών µέσων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκεσ των
πολιτών. Η λειτουργία του συστήµατοσ υγείασ δεν είναι,
εκ πρώτησ όψεωσ, άµεσα συνδεδεµένη µε τη συναίνεση στη σχέση ιατρού-ασθενούσ.
Εκτόσ από την εξατοµίκευση τησ ιατρικήσ φροντίδασ µε βάση τισ ανάγκεσ και προτιµήσεισ του ατόµου
µια άλλη διεθνήσ τάση στην άσκηση τησ ιατρικήσ, άµεσα συνδεδεµένη µε τισ επιδιώξεισ των συστηµάτων
υγείασ, είναι η «τεκµηριωµένη ιατρική» (Timmermans
et al, 2005). Η τεκµηριωµένη ιατρική είναι η «ευσυνείδητη, σαφήσ και συνετή χρήση των καλύτερων και
πιο πρόσφατων (επιστηµονικών) στοιχείων στη λήψη
αποφάσεων για τη φροντίδα συγκεκριµένων ασθενών» (Sackett et al, 1996). Για την εφαρµογή αυτού
του είδουσ τησ ιατρικήσ πρακτικήσ απαραίτητη είναι
η κατάρτιση συγκεκριµένων κατευθυντήριων οδηγιών.
Η τεκµηριωµένη ιατρική δεν φαίνεται, σε πρώτη ανάγνωση, να έρχεται σε σύγκρουση µε την εξατοµικευµένη ιατρική που έχει ωσ κέντρο τησ το πρόσωπο,
εφόσον οι οδηγίεσ υπάρχουν για την καθοδήγηση στη
λήψη αποφάσεων ωσ προσ την επιστηµονικά καλύτερη θεραπεία σε ένα συγκεκριµένο ασθενή και µια
συγκεκριµένη πάθηση και όχι για την επιβολή συγκεκριµένων θεραπειών ή ορίων. Όµωσ σε κάποιεσ από
τισ χώρεσ όπου η τεκµηριωµένη ιατρική ήδη εφαρµόζεται, συµβαίνει να λειτουργεί περιοριστικά στην
άσκηση τησ ιατρικήσ, καθώσ οι οδηγίεσ επιβάλλονται
και σε κάποιεσ περιπτώσεισ οι ιατροί δεν µπορούν να
τισ παραβούν ακόµα και εάν πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο
θα ωφελούσε τον ασθενή τουσ (Timmermans et al,
2005; Sackett et al, 1996).
Αντίθετα, στη χώρα µασ, δεν έχουν καθιερωθεί τέτοιου είδουσ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ ή και περιορισµοί.
Η συγκεκριµένη έλλειψη µπορεί να οδηγεί τόσο σε
θεραπείεσ που δεν είναι οι ενδεδειγµένεσ, σύµφωνα
µε τισ πιο πρόσφατεσ επιστηµονικέσ ανακαλύψεισ,
αλλά και ενδεχοµένωσ σε κατασπατάληση πόρων. Η
δίκαιη και αποτελεσµατική αξιοποίηση των συγκεκριµένων και περιορισµένων πόρων που διαθέτει το σύστηµα υγείασ είναι ένα βασικό ζητούµενο, εξαιρετικά επίκαιρο για τη χώρα µασ. Η αξιοποίηση των διεθνών
εµπειριών και η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και προβληµάτων που έχουν παρατηρηθεί σε συστήµατα υγεί-
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ασ άλλων χωρών, µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για
την καλύτερη δυνατή εφαρµογή τησ τεκµηριωµένησ
ιατρικήσ, παράλληλα µε το σεβασµό τησ αυτονοµίασ
του ατόµου (Garani et al, 1996; Margaritis, 2011).
Νοµοθετική Προσέγγιση του ζητήµατοσ στο ∆ιεθνέσ
∆ίκαιο
Κατά το Αγγλικό δίκαιο η αφαίρεση ζωήσ είναι έγκληµα, ανεξάρτητα από τα κίνητρα του δράστη (Grubb,
2006). Στην περίπτωση, όµωσ, που ο γιατρόσ χορηγεί
φαρµακευτική αγωγή που ενδέχεται να έχει ωσ αποτέλεσµα το θάνατο του ασθενούσ, αν αποδειχθεί ότι ο
κύριοσ στόχοσ ήταν να ανακουφίσει τουσ πόνουσ του
ασθενούσ, τότε ο γιατρόσ δεν διώκεται (Androulidaki,
1993). Η αγγλική νοµοθεσία όσον αφορά την προστασία τησ ζωήσ θεωρείται πολύ αυστηρή, καθώσ έχει
υποστεί µεγάλη επίδραση από τη θρησκεία και για το
λόγο αυτό η ζωή θεωρείται ιερή και η προστασία τησ
εκτείνεται µέχρι και στο θάνατο. Ωστόσο, προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχει σύγκρουση του δικαιώµατοσ στη ζωή και εκείνου που δίνει σε όλουσ τουσ
ασθενείσ που έχουν πλήρη συνείδηση, το δικαίωµα να
αποφασίζουν οι ίδιοι για τη θεραπεία τουσ, ωσ ειδικότερη εκδήλωση του δικαιώµατοσ έκφρασησ τησ
αυτονοµίασ του ασθενούσ (Liatsa, 2009; Panagou,
2010; Garani, 2010).
Η βρετανική νοµολογία ήδη από το 1965 αναγνώρισε το δικαίωµα του ασθενή να αρνηθεί κάθε θεραπεία, έστω και αν η άρνηση αυτή ενδέχεται να επιφέρει το θάνατο. Τα δικαστήρια αναγνωρίζουν επίσησ τισ
λεγόµενεσ «προγενέστερεσ οδηγίεσ» των ασθενών,
δηλαδή οι γιατροί είναι υποχρεωµένοι να σεβαστούν
την τελευταία βούληση του ασθενούσ, έστω και αν
αυτόσ δεν είναι πλέον σε θέση να την επαναβεβαιώσει. . Στην περίπτωση αυτή, γίνεται σεβαστή η απόφασή του, ακόµη και αν είναι προφανέσ σε όλουσ,
συµπεριλαµβανοµένου του ασθενούσ, ότι είναι δυνατόν να προκληθούν αρνητικέσ συνέπειεσ ή ακόµη και
ο θάνατόσ του (Liatsa, 2009; Panagou, 2010; Garani,
2010).
Η Γαλλική νοµοθεσία όµωσ, από το 2005 εµφανίζεται πιο ελαστική καθώσ επιτρέπει στισ οικογένειεσ
των ασθενών σε τελικό στάδιο να ζητήσουν το κλείσιµο των µηχανηµάτων που υποστηρίζουν τεχνητά τη
ζωή. Ο Γάλλοσ πρωθυπουργόσ Laurent Fabius πρότεινε νοµοσχέδιο που επιτρέπει σε ασθενείσ σε πολύ
ειδικέσ περιπτώσεισ να λάβουν βοήθεια για να πεθάνουν. Η πρόταση αναγνωρίζει το δικαίωµα των προσώπων που πάσχουν από ανίατη ασθένεια και βιώνουν ωσ ανυπόφορη την κατάστασή τουσ, σωµατικά ή
ψυχικά, να ζητούν από τον θεράποντα ιατρό τουσ την
ενεργητική του συµµετοχή στον τερµατισµό τησ ζωήσ
τουσ. Ο ασθενήσ πρέπει να εκφράζει γραπτώσ την επιθυµία του, η οποία θα συνυπογράφεται από δύο µάρτυρεσ παρουσία εκπροσώπου τησ δικαστικήσ εξου-

σίασ, ενώ παράλληλα διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι η
πράξη του δεν επισύρει ποινικέσ ή επαγγελµατικέσ
κυρώσεισ (Liatsa, 2009; Panagou, 2010).
Στη Γερµανία, παλιότεροι ποινικολόγοι υποστήριξαν ότι η πρακτική τησ ευθανασίασ δεν αποτελεί άδικη πράξη. Επίσησ η πλειονότητα των νεώτερων και
σύγχρονων ποινικολόγων τησ Γερµανίασ τάσσεται εναντίον τησ απαλλαγήσ από κάθε ποινή του δράστη τησ
ανθρωποκτονίασ που γίνεται µε συναίνεση. Από το
1971, δεν υπάρχουν κυρώσεισ για την αυτοκτονία ή
την υποβοηθούµενη αυτοκτονία ενώ από το 2005 υπάρχει παράρτηµα τησ Ελβετικήσ κλινικήσ Dignitas µε
σκοπό αποκλειστικά την ενηµέρωση των ασθενών για
την διαδικασία υποβοηθούµενησ αυτοκτονίασ (Liatsa,
2009; Panagou, 2010).
Στην Ιταλία το 1984, πρόταση νόµου που κατατέθηκε προέβλεπε το ατιµώρητο του γιατρού όταν παραλείπει να πάρει µέτρα διατηρήσεωσ τησ ζωήσ ενόσ
ασθενούσ τελικού σταδίου. Η δεύτερη πρόταση, το
1985, επεκτάθηκε πέρα από την παθητική και στην
ενεργητική ευθανασία και προέβλεπε ότι όταν αυτή
εφαρµόζεται σε ασθενείσ που πάσχουν από ανίατη
ασθένεια ή έχουν σοβαρέσ σωµατικέσ ή πνευµατικέσ
επιβαρύνσεισ, τότε ο δράστησ τιµωρείται πάντοτε,
όµωσ, µε την µειωµένη ποινή που προβλέπει ο ιταλικόσ ΠΚ για την ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση.
Άξιο λόγου είναι ότι Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (τον
Νοέµβριο του 2008), για πρώτη φορά στην Ιταλία αναγνώρισε το «δικαίωµα στο θάνατο» και επέτρεψε την
αποσύνδεση. Πρόκειται για την υπόθεση τησ Ελουάνα Ενγκλάρο, η οποία βρισκόταν σε κωµατώδη κατάσταση από το 1991, όταν υπέστη σοβαρό τροχαίο ατύχηµα. Η άτυχη γυναίκα διατηρούνταν στη ζωή µε ιατρικά
µηχανήµατα για 17 χρόνια, χωρίσ να υπάρχει αποδεδειγµένα καµία πιθανότητα ανάκαµψησ (Liatsa, 2009;
Panagou, 2010).
Στην Ολλανδία, η ευθανασία νοµιµοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα, µετά από σχετική πρόταση το Νοέµβριο
του 2000, η οποία υπερψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2001
(Henk, 2003). Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα
που προέβη στη νοµιµοποίηση. Προ τησ νοµιµοποίησησ
τησ ευθανασίασ είχε προηγηθεί µεγάλη εκστρατεία ενηµέρωσησ, αλλά και έλεγχοσ τησ γνώµησ τησ ολλανδικήσ
κοινωνίασ και εµπλοκή πολλών παραγόντων (εκκλησίασ
και ιατρικού συλλόγου). Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον ολλανδικό νόµο δεν αποτελεί έγκληµα η πράξη του ιατρού, η
οποία µπορεί να γίνεται µε παροχή των καταλλήλων φαρµάκων ή µε κάποια άλλη µέθοδο, εάν συντρέχουν σωρευτικά ορισµένεσ προϋποθέσεισ που απαριθµεί ο νόµοσ.
Συγκεκριµένα, ο ασθενήσ πρέπει να υποβάλει µε τη δική
του βούληση το σχετικό αίτηµα κατόπιν σοβαρήσ σκέψησ, να βιώνει αφόρητουσ πόνουσ και η κατάσταση του
να µην επιδέχεται βελτίωση, να έχει πλήρη γνώση τησ
κατάστασήσ του και τησ επιθυµίασ του να πεθάνει (Liatsa,
2009; Panagou, 2010).
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Το Βέλγιο ακολούθησε λίγο αργότερα το παράδειγµα τησ Ολλανδίασ, η οποία έγινε η δεύτερη χώρα που
νοµιµοποίησε την ευθανασία, στα τέλη Σεπτεµβρίου
του 2002. Με το νόµο αυτό δίνεται το δικαίωµα στουσ
ανθρώπουσ, άνω των 18 χρονών, που πάσχουν από
ανίατη ασθένεια να πεθάνουν. Και στη βελγική νοµοθεσία αναφέρονται ρητά οι προϋποθέσεισ σύµφωνα
µε οποίεσ η διαδικασία τησ ευθανασίασ είναι νόµιµη.
Απαραίτητη είναι η γραπτή δήλωση του ασθενή που
εκφράζει, ένα µήνα τουλάχιστον πριν τη διαδικασία,
την επιθυµία του να τερµατίσει τη ζωή του, να πάσχει
τούτοσ από ανίατη ασθένεια και να υποφέρει από αβάσταχτουσ πόνουσ, η κατάστασή του να είναι µη αναστρέψιµη, να γίνει γνωµάτευση τησ κατάστασησ του
και από δεύτερο γιατρό και τέλοσ πρέπει ο γιατρόσ να
δώσει µια γραπτή λεπτοµερειακή αναφορά για την διαδικασία τησ ευθανασίασ για να την εξετάσει µια Επιτροπή. Πολύ πρόσφατα µάλιστα, θεσµοθετήθηκε η
δυνατότητα να γίνεται ευθανασία και σε ασθενείσ µικρότερουσ από 18 χρόνων. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται µόνο για τουσ Βέλγουσ και δεν καλύπτει πολίτεσ
άλλων χωρών (Liatsa, 2009; Panagou, 2010).
Στο Λουξεµβούργο, σύµφωνα µε την πρόσφατη αλλαγή τησ νοµοθεσίασ, οι ασθενείσ τελικού σταδίου µπορούν να δώσουν τέλοσ στη ζωή τουσ µε τη σύµφωνη
γνώµη δυο γιατρών και επιτροπήσ ειδικών (National
Bioethics Committee, 2006). Μετά την ισχύ νόµου, "η
πράξη ενόσ γιατρού να ανταποκριθεί σε ένα αίτηµα
για ευθανασία ή υποβοηθούµενη αυτοκτονία δεν τιµωρείται ποινικά και δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αγωγήσ για αποζηµίωση ή ηθική βλάβη" (Liatsa,
2009; Panagou, 2010).
Η νοµοθεσία τησ Ελβετίασ προβλέπει ότι σε περίπτωση που µπορεί να αποδειχθεί πωσ κάποιοσ βοήθησε ασθενή µε ανίατη ασθένεια να τερµατίσει τη ζωή
του, και δεν το έκανε βάσει εγωιστικών κινήτρων, τότε
αυτόσ δεν έχει να αντιµετωπίσει ποινικέσ κυρώσεισ
(Papacharalambous, 1997). Στη χώρα µάλιστα υπάρχει µια ιδιάζουσα κλινική, η §Dignitas§ (από τη λέξη
dignity = αξιοπρέπεια), η οποία είναι παγκοσµίωσ γνωστή και καταφεύγουν εκεί ασθενείσ βαρύτατων και
ανίατων ασθενειών από όλο τον κόσµο (καθώσ δεν
υπάρχει στην ελβετική νοµοθεσία κώλυµα σχετικά µε
την ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου) που επιθυµούν να
τερµατίσουν τη ζωή τουσ (Liatsa, 2009; Panagou, 2010).
Στην Πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ, επιτρέπεται η ιατρικά υποβοηθούµενη αυτοκτονία, αρκεί η πράξη να αφορά τουσ πολίτεσ τησ συγκεκριµένησ πολιτείασ εφόσον
είναι ενήλικεσ και διανοητικά υγιείσ (Niemeyer, 2006).
Πρόσφατα (2008) και οι πολιτείεσ τησ Ουάσινγκτον και
τησ Μοντάνα προστέθηκαν στισ χώρεσ που επιτρέπεται υπό προϋποθέσεισ η διενέργεια τησ ευθανασίασ.
Με αφορµή την υπόθεση Terri Schiavo, εµπλέκεται
και ο Νόµοσ που ψηφίστηκε στην Πολιτεία του Texas
το 1999, όταν ακόµη ο πρώην Πρόεδροσ Bush ήταν
Γερουσιαστήσ τησ Πολιτείασ. Ο νόµοσ αυτόσ, γνωστόσ
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ωσ «Texas Futile Care Law» (Νόµοσ τησ µάταιησ ιατρικήσ φροντίδασ) απαριθµεί µία σειρά διατάξεων, οι
οποίεσ σήµερα περιγράφουν το άρθρο 166 του Κώδικα Υγείασ και Ασφάλειασ του Τέξασ. Ο Νόµοσ αυτόσ
επιτρέπει σε ένα κέντρο υγείασ να αποσυνδέσει τα µηχανήµατα που διατηρούν στη ζωή ακόµη και ενάντια στισ
επιθυµίεσ του ασθενούσ ή των συγγενών, παρέχοντασ
πλήρη ποινική απαλλαγή των ιατρών που προβαίνουν
σε αυτή την πράξη (Liatsa, 2009; Panagou, 2010).
Νοµοθετική Προσέγγιση του ζητήµατοσ στην Ελλάδα
Η ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε τισ ιατρικέσ αποφάσεισ για το τέλοσ τησ ζωήσ, µπορεί να υπαχθεί σε
διατάξεισ του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), (όπωσ αναφέρονται στο κεφ. Α΄ παρ. 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1 και
2.4.3.)175, χωρίσ ωστόσο καµία από αυτέσ να µπορεί
να θεωρηθεί ότι ρυθµίζει εξ ολοκλήρου τισ µορφέσ
τησ. Έτσι, η ανθρωποκτονία µε συναίνεση (άρθρο 300
του ΠΚ) είναι συναφήσ διάταξη, όχι όµωσ και ταυτόσηµη µε την ευθανασία, επίσησ και η διάταξη του
άρθρου 301 του ΠΚ που ορίζει τα σχετικά µε τη συµµετοχή σε αυτοκτονία, θα αξιώσει εφαρµογή π.χ. σε
µία ιατρικά υποβοηθούµενη αυτοκτονία. Και βέβαια
εφαρµογή διεκδικούν ανάλογα µε την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, οι διατάξεισ για την ανθρωποκτονία
µε πρόθεση (άρθρο 299 του ΠΚ) ή από αµέλεια (άρθρο
302 του ΠΚ).
Αυτό έχει τη σηµασία ότι ο νοµοθέτησ παραδέχεται
ότι όταν µία ασθένεια αποδεικνύεται ιατρικά σοβαρή
και µη αναστρέψιµη, καθώσ καµία ιατρική θεραπεία
δεν µπορεί να ωφελήσει τον ασθενή (ανώφελη θεραπεία), τότε ο γιατρόσ οφείλει να φροντίζει για την ανακούφιση των ψυχοσωµατικών πόνων του ασθενή, να
του προσφέρει δηλαδή µία παρηγορητική αγωγή και
να συνεργαστεί µε τουσ οικείουσ του ασθενή προσ
αυτήν την κατεύθυνση, εγκαταλείποντασ ουσιαστικά
την προσπάθεια µίασ ανώφελησ προσπάθειασ να τον
σώσει. Η επικέντρωση του ενδιαφέροντόσ του στρέφεται λοιπόν σε έναν άλλο στόχο. Σε κάθε περίπτωση, στη συµπαράσταση στον ασθενή µέχρι το τέλοσ
τησ ζωήσ του και στην φροντίδα ώστε να διατηρεί την
αξιοπρέπεια του µέχρι το σηµείο αυτό. Με αυτόν τον
τρόπο ο έλληνασ νοµοθέτησ φαίνεται να νοµιµοποιεί
την παθητική ευθανασία καθώσ επιτρέπει στο γιατρό
να εγκαταλείψει την ανώφελη θεραπεία και να προβεί στην παρηγορητική αγωγή, αποδεχόµενοσ έτσι την
έλευση του επικείµενου θανάτου, χωρίσ πάντωσ να την
επιδιώκει.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Ν. 3418/2005,
στο άρθρο 29 του Κώδικα Ιατρικήσ ∆εοντολογίασ (ΚΙ∆),
ο γιατρόσ σε περιπτώσεισ ανίατησ ασθένειασ τελικού
σταδίου οφείλει να φροντίζει για την ανακούφιση των
ψυχοσωµατικών πόνων ακόµη και όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα θεραπευτικά περιθώρια, να του προσφέρει
παρηγορητική αγωγή.
Επιπλέον, ο γιατρόσ οφείλει να γνωρίζει ότι η επι-
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θυµία ενόσ ασθενή να πεθάνει, όταν αυτόσ βρίσκεται
σε τελικό στάδιο, δεν συνιστά νοµική δικαιολόγηση
πράξεων, οι οποίεσ στοχεύουν στην επίσπευση του
θανάτου (Garani, 2010; National Bioethics Committee,
2006).
Με την κύρωση τησ Σύµβασησ του Οβιέδο για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική, το ελληνικό δίκαιο µε το Ν. 2619/1998, κατοχυρώνει την προστασία των δικαιωµάτων και τησ αξιοπρέπειασ του
ατόµου σε σχέση µε τισ εφαρµογέσ τησ βιολογίασ και
τησ ιατρικήσ. Tο κύριο χαρακτηριστικό τησ είναι ότι
προβλέπει έµµεσα τη διακοπή τησ θεραπείασ που κρατά στη ζωή έναν ασθενή ευρισκόµενο σε κωµατώδη
κατάσταση, µε την προϋπόθεση τησ προηγούµενησ
συγκατάθεσήσ του (Varka et al, 2008).
Οι κυριότερεσ διατάξεισ τησ Σύµβασησ του Οβιέδο
σε σχέση µε το δικαίωµα του ασθενούσ στο θάνατο
αφορούν την υποχρεωτική συναίνεση του ασθενούσ
σε κάθε ιατρική ενέργεια που τον αφορά (άρθρο 5) και
το σεβασµό στην προγενέστερα εκπεφρασµένη βούλησή του όταν ο ίδιοσ δε θα είναι σε θέση να την εκφράσει πια (Garani, 2010).
Ο νέοσ Κώδικασ Ιατρικήσ ∆εοντολογίασ (ΚΙ∆) λοιπόν, εισήγαγε µια σοβαρή καινοτοµία στα δύσκολα
ζητήµατα που αφορούν ιατρικέσ αποφάσεισ κοντά στο
«τέλοσ τησ ζωήσ». Υιοθετώντασ σύγχρονουσ προβληµατισµούσ καθιέρωσε στην παρ. 1 του άρθρου 29 τον
κανόνα που δεσµεύει τον γιατρό να ακολουθεί «παρηγορητική» αγωγή, όταν «εξαντληθούν όλα τα ιατρικά
θεραπευτικά περιθώρια», αναφέροντασ: «Ο ιατρόσ,
σε περίπτωση ανίατησ ασθένειασ που βρίσκεται στο
τελικό στάδιο, ακόµη και αν εξαντληθούν όλα τα ιατρικά θεραπευτικά περιθώρια, οφείλει να φροντίζει για
την ανακούφιση των ψυχοσωµατικών πόνων του ασθενή. Του προσφέρει παρηγορητική αγωγή και συνεργάζεται µε τουσ οικείουσ του ασθενή προσ αυτή την
κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, συµπαρίσταται στον
ασθενή µέχρι το τέλοσ τησ ζωήσ του και φροντίζει
ώστε να διατηρεί την αξιοπρέπειά του µέχρι το σηµείο
αυτό». Αυτό σηµαίνει δύο παραδοχέσ του νοµοθέτη:
α) µια ασθένεια µπορεί να είναι τόσο σοβαρή και µοιραία, ώστε αντικειµενικά καµία ιατρική αγωγή – συµβατική ή πειραµατική – να µην είναι ικανή να ωφελήσει τον ασθενή (ανώφελη θεραπεία) και β) αφού ισχύει
η παραδοχή αυτή, ο γιατρόσ δεν έχει δικαίωµα να περιµένει ίσωσ ένα «θαύµα» για να τον σώσει: έχει υποχρέωση να εγκαταλείψει την ανώφελη αγωγή και να
στραφεί προσ την ανακούφιση του πόνου και των ταλαιπωριών του ασθενούσ του, αποδεχόµενοσ έτσι την
έλευση του θανάτου, χωρίσ πάντωσ και να την επιδιώκει. Με τη διάταξη αυτή, το κοινό µασ δίκαιο φαίνεται ότι αποδέχθηκε τη λεγόµενη «παθητική» ευθανασία, το να αφήνεισ δηλ. κάποιον να πεθάνει, όταν ό,τι
και να κάνεισ είναι µάταιο (Garani, 2010).
Ωστόσο, αυτό που δηµιουργεί προβληµατισµούσ σχε-

τικά µε την «νοµιµοποίηση» αυτήσ τησ µορφήσ ευθανασίασ είναι η υπενθύµιση που υπάρχει στην παρ. 3
του άρθρου 29 του ΚΙ∆, ότι δηλαδή ο γιατρόσ οφείλει
να γνωρίζει ότι η επιθυµία ενόσ ασθενή να πεθάνει,
όταν αυτόσ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, δεν συνιστά νοµική δικαιολόγηση για τη διενέργεια πράξεων
οι οποίεσ στοχεύουν στην επίσπευση του θανάτου.
Αυτό σηµαίνει ότι ο γιατρόσ δεν πρέπει να διενεργήσει «πράξη» και ότι δεν πρέπει να επιδιώκει την επίσπευση του θανάτου. Στην έννοια όµωσ τησ πράξησ
κατά το δίκαιο µασ εµπεριέχεται και η παράλειψη µε
τισ προϋποθέσεισ του άρθρου 15 του ΠΚ (δηλαδή ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση). Επίσησ, και η έννοια τησ
επίσπευσησ του θανάτου δηµιουργεί πρόβληµα καθώσ,
όταν δεν λαµβάνονται ιατρικά µέτρα, ανώφελα έστω,
για την τελική βελτίωση τησ κατάστασησ του ασθενούσ, τότε δεν επιβραδύνεται η διαδικασία προσ το
θάνατο, πράγµα που θα µπορούσε να γίνει.
Σηµαντικότατεσ κρίνονται και οι διατάξεισ του άρθρου
11 όπου αναβαθµίζεται ρητά ο ρόλοσ τησ ενηµέρωσησ και τησ συναίνεσησ (παρ. 12) του ασθενούσ (Voultsos
et al, 2008).
Αναφορά θα πρέπει να γίνει στο άρθρο 300 του ΠΚ
- ανθρωποκτονία µε συναίνεση: «Όποιοσ αποφάσισε
και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία
και επίµονη απαίτηση του θύµατοσ και από οίκτο, γι΄
αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια, τιµωρείται µε
φυλάκιση». Ο έλληνασ νοµοθέτησ, λοιπόν, δεν θέλησε να αφήσει εντελώσ ατιµώρητη τη θανάτωση ενόσ
ασθενή που ζητά (εκούσια) τη θανάτωση του από τρίτον και παρά το γεγονόσ ότι ο δράστησ κινείται από
οίκτο. Πολύ περισσότερο, δεν θέλησε, η παραπάνω
ηπιότερη ποινή, να ισχύει για εκείνον που θανατώνει
από οίκτο κάποιον που πάσχει από ανίατη ασθένεια,
ακόµη και αν είναι βέβαιοσ ο θάνατόσ του λόγω τησ
ασθένειασ, αν δεν υπάρχει η επίµονη και σπουδαία
απαίτηση του ασθενή.
Επίσησ όµοια αναφορά στο άρθρο 301 του ΠΚ - συµµετοχή σε αυτοκτονία: «όποιοσ µε πρόθεση κατέπεισε άλλον να αυτοκτονήσει, αν τελέσθηκε αυτοκτονία
ή έγινε απόπειρά τησ, καθώσ και όποιοσ έδωσε βοήθεια κατ’ αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση». Στην προαναφερόµενη διάταξη τυποποιούνται ωσ αυτοτελή
εγκλήµατα ορισµένεσ συµπεριφορέσ που συνιστούν
συµµετοχικέσ πράξεισ στην αυτοκτονία άλλου, είτε
επειδή τον πείθουν να αυτοκτονήσει, είτε επειδή του
παρέχουν βοήθεια κατά την τέλεση τησ αυτοκτονίασ.
Και στισ δυο περιπτώσεισ ο συνεργόσ τιµωρείται µε
φυλάκιση (Anapliotou, 2003). Η διαφορά τησ παρούσασ διάταξησ από εκείνη του άρθρου 300 του ΠΚ είναι
ότι στην ανθρωποκτονία µε συναίνεση η πράξη τησ
θανάτωσησ γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό του
θανατωθέντοσ, ενώ στη συµµετοχή στην αυτοκτονία η
κύρια υλική πράξη είναι έργο του ίδιου του θύµατοσ,
ο δράστησ παρέχει µόνο τη συνδροµή του.
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Συζήτηση
Η συζήτηση περί θανάτου είναι πάντα παρούσα κι αν πλέον µετατρέπεται σε συζήτηση περί ευθανασίασ είναι γιατί η έπαρση του µοντέρνου ανθρώπου επιβάλλει πλέον
αυτόσ να έχει λόγο και δικαίωµα σε έναν περήφανο, ελεύθερα και συνειδητά επιλεγµένο θάνατο.
Ο τεχνολογικόσ εξοπλισµόσ σήµερα δεν πρέπει να
µετατρέπεται σε εργαλείο παράτασησ τησ διαδικασίασ
του θανάτου. Η θεραπεία δεν πρέπει να καθίσταται χειρότερη από την ασθένεια. Η µη κλιµάκωση και η απόσυρση τησ υποστηρικτικήσ τησ ζωήσ αγωγήσ, σε ασθενείσ που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία που ήδη
εφαρµόστηκε και των οποίων η πορεία προσ το θάνατο
είναι µη αναστρέψιµη, συνιστούν ιατρικά δόκιµεσ, ηθικά αποδεκτέσ και παγκόσµια διαδεδοµένεσ πρακτικέσ,
ενώ δεν πρέπει να συγχέονται µε την ευθανασία.
Το θεραπευτικό αποτέλεσµα τησ τεχνητήσ παράτασησ
άλλοτε δεν αναµένεται και άλλοτε πιθανολογείται ελάχιστα. Επιπλέον συνεπάγονται πολύ χαµηλή ποιότητα
ζωήσ για τον ασθενή ενώ τίθενται και ευρύτερα ζητήµατα κατανοµήσ σπανίων πόρων υγείασ, όπωσ οι µονάδεσ
εντατικήσ θεραπείασ. Τίθεται το ερώτηµα εάν είναι
δεσµευτικέσ οι οδηγίεσ του ασθενή για τη διακοπή αυτήσ
τησ µορφήσ θεραπείασ και εύλογα υποστηρίζονται διάφορεσ απόψεισ.
Σε µια µελέτη ασθενών που επέζησαν µετά από παρατεταµένο µηχανικό αερισµό, τα 2/3 αυτών θυµόταν τη
νοσηλεία τουσ στη ΜΕΘ και την παρουσία του τραχειοσωλήνα και είχαν την ανάµνηση µιασ ποικιλίασ ψυχικών
και σωµατικών ενοχληµάτων: πόνο, φόβο, αγωνία, διαταραχέσ του ύπνου, αδυναµία οµιλίασ/επικοινωνίασ, δίψα,
δυσκολία κατάποσησ, εφιάλτεσ, µοναξιά (Rotondi et al,
2002). Σε άλλη µελέτη, καταγράφονταν σε πραγµατικό
χρόνο τα βιώµατα καρκινοπαθών νοσηλευοµένων στη
ΜΕΘ που είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Οι ασθενείσ αυτοί παραπονούνταν, επιπλέον όσων αναφέρθηκαν προηγουµένωσ, και για τα εξήσ: πείνα, κατάθλιψη,
δύσπνοια, περιορισµοί στο επισκεπτήριο, δυσφορία προκαλούµενη από το ρινογαστρικό σωλήνα, τισ ενδοτραχειακέσ αναρροφήσεισ και τισ αρτηριοκεντήσεισ. Κοινέσ
τεχνικέσ, όπωσ η τοποθέτηση καθετήρα σε κεντρική φλέβα και η αφαίρεση παροχέτευσησ τραύµατοσ ή θηκαρίου µηριαίασ αρτηρίασ, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά
επώδυνεσ για τουσ ασθενείσ (Puntillo et al, 2004).
Με αφορµή λοιπόν τα παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συζητήσεισ γύρω από συγκεκριµένεσ περιπτώσεισ λήψησ αποφάσεων, όπωσ του ασθενούσ σε τελικό στάδιο, σε µη τελικό στάδιο και µε αβάστακτο πόνο.
Αναµφισβήτητο όφελοσ του ασθενούσ τελικού σταδίου παραµένει η ανακούφισή του από τουσ πόνουσ και
την ταλαιπωρία. Σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση τησ
Εθνικήσ Επιτροπήσ Βιοηθικήσ εάν δεν υπάρχει ελπίδα
ίασησ του ασθενή αλλά η επιδείνωση τησ κατάστασησ
του είναι αργή και είναι αβέβαιοσ ο χρόνοσ επέλευσησ
του θανάτου, ο γιατρόσ αφού ενηµερώσει τον ασθενή και
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τουσ οικείουσ του µπορεί να διακόψει την παράταση και
να περιοριστεί στην ανακουφιστική αγωγή του ασθενή.
Ο γιατρόσ οφείλει να λάβει υπόψη την ήδη εκφρασθείσα συναίνεση του ασθενή του. Εάν υπάρξουν διαφωνίεσ
µεταξύ του ιατρού και των οικείων του ασθενή ή µεταξύ συγγενών του ασθενή πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίεσ επίλυσησ τουσ, όπωσ η διαµεσολάβηση τησ Επιτροπήσ δεοντολογίασ και η παρέµβαση των κοινωνικών
λειτουργών τησ µονάδασ. Σε περίπτωση αδυναµίασ επίλυσησ τησ σύγκρουσησ προτείνεται η παραίτηση του γιατρού ή η παράταση τησ ζωήσ του ασθενή (National
Bioethics Committee, 2006).
Η τεχνητή παράταση των βιολογικών του λειτουργιών,
χωρίσ ελπίδα θεραπείασ, θεωρείται βλάβη που βιώνεται από τουσ ίδιουσ τουσ ασθενείσ. Άρα ο θεράπων έχει
την υποχρέωση να προτείνει τη συγκέντρωση των προσπαθειών στην ανακούφιση του ασθενούσ µε κατάλληλη αγωγή, αποδεχόµενοσ τον επικείµενο θάνατο, στοχεύοντασ όµωσ στην κατά το δυνατόν ήρεµη επέλευσή
του.
Υπάρχουν, όµωσ, φορέσ που η βούληση του ασθενή
και η συναίνεση του σε πράξη που συνιστά το τερµατισµό τησ ζωήσ του δεν είναι δυνατόν να δοθεί, διότι εκλείπει πλέον η ικανότητα αυτή (όπωσ π.χ. επειδή βρίσκεται σε κώµα, ή σε κατάσταση σοβαρήσ άνοιασ, ή σε φυτική
κατάσταση). Εφόσον δεν υπάρχει ελπίδα ίασησ του ασθενούσ, η τεχνητή παράταση των βιολογικών του λειτουργιών συνιστά «βλάβη», αφού παρατείνει τον πόνο και
την προθανάτια αγωνία και δεν σέβεται την αυτονοµία
του ασθενούσ. Όταν ο ασθενήσ έχει χάσει κάθε δυνατότητα επικοινωνίασ και ο γιατρόσ δεν είναι πια υποχρεωµένοσ να διατηρήσει απλά µία βιολογική λειτουργία του
σώµατοσ, κάτι που το χαρακτηρίζει ο Η. Otto ωσ «απάνθρωπη διατήρηση» ενόσ «αντικειµένου» εξαιτίασ τησ
οποίασ στερείται από τον άνθρωπο η δυνατότητα αξιοπρεπούσ θανάτου. Εποµένωσ ο θεράπων γιατρόσ έχει
και πάλι νοµική και ηθική υποχρέωση να προτείνει την
επιλογή τησ ανακουφιστικήσ αγωγήσ (Garani, 2010).
Στην περίπτωση ανίατησ και θανατηφόρασ ασθένειασ
που συνοδεύεται από αφόρητουσ πόνουσ µετατίθεται ο
σκοπόσ τησ ιατρικήσ πράξησ, καθώσ η αρχή ωφέλειασβλάβησ αφορά µόνο τα συµπτώµατα και όχι την ασθένεια. Το πρόβληµα είναι ότι στην πραγµατικότητα τα αναλγητικά φάρµακα επισπεύδουν τον θάνατο που όµωσ θα
επέρχονταν ούτωσ ή άλλωσ. ∆ηµιουργείται ένα τραγικό
δίληµµα, πρέπει να γίνει επιλογή µεταξύ µακρότερησ
ζωήσ που όµωσ συνεπάγεται µεγάλη ταλαιπωρία και
συντοµότερησ που εξασφαλίζει στοιχειώδη αξιοπρέπεια.
∆υστυχώσ ο ΚΙ∆ δεν διευκολύνει την δύσκολη αυτή επιλογή. Ναι µεν νοµιµοποιεί την ανακουφιστική αγωγή
αλλά απαγορεύει την επίσπευση του θανάτου, µε το ίδιο
άρθρο. Αντιλαµβάνεται όµωσ κανείσ ότι η νοσοκοµειακή πρακτική αναγκάζει την ιατρική οµάδα να αποφασίζει στην πράξη πότε η οδύνη του ασθενή νοµιµοποιεί
την προσπάθεια ανακούφισησ του χωρίσ κανένα όριο.
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Είναι οι περιπτώσεισ που οι γιατροί έρχονται αντιµέτωποι µε το επίµονο αίτηµα των ασθενών να επισπεύσουν την επέλευση του θανάτου τουσ. Η αγωγή περιορίζεται στη χορήγηση ισχυρών αναλγητικών και ψυχοτρόπων
ουσιών. Οι αποφάσεισ για παράταση τησ ζωήσ ενέχουν
έντονη συναισθηµατική φόρτιση και ενίοτε οδηγούν
στην διατύπωση εκ διαµέτρου αντίθετων επιθυµιών και
αποφάσεων. Για την διακοπή τησ παράτασησ τησ ζωήσ,
θα πρέπει να υπάρχει οµοφωνία τησ απόφασησ. ∆έσµευση αποτελούν οι «προγενέστερεσ οδηγίεσ». ∆ηλαδή οδηγίεσ που διατυπώθηκαν από τον ασθενή εκ των προτέρων σε περίπτωση µελλοντικήσ αδυναµίασ έκφρασησ
τησ βούλησήσ του Εάν δεν έχει οριστεί αντιπρόσωποσ,
τότε σε περίπτωση ανεπίλυτησ διαφωνίασ µεταξύ των
οικείων, η απόφαση πρέπει να είναι υπέρ τησ τεχνητήσ
παράτασησ τησ ζωήσ, σύµφωνα µε το συµφέρον του ασθενούσ (Garani, 2010; National Bioethics Committee,
2006).
Γενικά, η ιατρική παρέµβαση, ακόµα και όταν είναι
ενδεδειγµένη και προσήκουσα, δεν είναι κατά κανόνα
επιτρεπτή αν συµβαίνει χωρίσ τη σύµφωνη βούληση του
πάσχοντοσ, όταν αυτόσ είναι σε θέση να σχηµατίσει έγκυρη βούληση.
Tο θέµα τησ βούλησησ του ασθενή να αρνηθεί µία
θεραπεία ή να µην θέλει να παραταθεί η ζωή του µε
µηχανικά µέσα υποστήριξησ, δεν αποτελεί µία ανορθολογική βούληση σε έναν αδιαφοροποίητο θάνατο, όπωσ
ίσωσ συµβαίνει µε την αυτοκτονία και ούτε πρόκειται για
νοµικό παράδοξο, αλλά για συνταγµατικό δικαίωµα του
ασθενή σε επιλογή µίασ ιατρικήσ- φαρµακευτικήσ αγωγήσ, ασκώντασ το δικαίωµά του στην αυτοδιάθεση
(Androulidaki, 1993). Ο ασθενήσ µπορεί ο ίδιοσ να αποφασίσει για την διενέργεια των ιατρικών πράξεων που
υποστηρίζουν ή συντηρούν τισ λειτουργίεσ του οργανισµού του, αφού προηγουµένωσ έχει ενηµερωθεί. Σε περίπτωση αντίθεσησ ιατρού /ασθενούσ, τον τελικό λόγο έχει
ο ασθενήσ.
Ο γιατρόσ είναι υποχρεωµένοσ να προσφέρει τη βοήθειά του, αλλά, θα πρέπει και ο ασθενήσ να συµφωνεί
σε αυτό, πράγµα που άλλωστε ορίζεται ρητά και στο αρ.
12 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικήσ ∆εοντολογίασ. Αυτή τη
θέση αποδέχτηκαν κατά πλειοψηφία και τα µέλη τησ
Εθνικήσ Επιτροπήσ Βιοηθικήσ, σε πρόσφατη εισήγησή
τουσ (2006) σχετικά µε την τεχνητή παράταση τησ ζωήσ.
Η ευθύνη του γιατρού επικεντρώνεται αποκλειστικά στην
ενηµέρωση και στήριξη του ασθενούσ ή των οικείων του
(National Bioethics Committee, 2006).
Όταν ο ασθενήσ διατυπώνει στην αρχή τη βούληση του
να µην ληφθούν µέτρα παράτασησ τησ ζωήσ του, στη
συνέχεια πέφτει σε κώµα, ενώ ο γιατρόσ ή οι οικείοι του
µπορούν ακόµη να επέµβουν, από τη στιγµή που έχει
εκδηλώσει τη βούλησή του ο ασθενήσ, δεν υφίσταται
πλέον υποχρέωση του γιατρού και υπό αυτό το πρίσµα
ερµηνεύεται και το άρθρο. 29 παρ. 2 του Κώδικα Ιατρικήσ ∆εοντολογίασ που υποχρεώνει το γιατρό στο τέλοσ

τησ ζωήσ να λαµβάνει υπόψη τισ επιθυµίεσ που έχει
εκφράσει ο ασθενήσ, ακόµη και αν κατά το χρόνο τησ
επέµβασησ, δεν µπορεί να τισ επαναλάβει. Ο ασθενήσ
µπορεί να µην βρίσκεται σε θέση να εκφράσει τισ επιθυµίεσ του. Στην περίπτωση αυτή την απόφαση αναγκαστικά θα την πάρουν τρίτοι. Για τον ανήλικο αντιπρόσωποι είναι οι γονείσ του, ενώ για τον ενήλικο ο σύζυγοσ,
οι γονείσ και τα παιδιά (Garani, 2010; National Bioethics
Committee, 2006).
Συµπέρασµα
Η αντιµετώπιση του ζητήµατοσ περιορισµού τησ θεραπείασ συνδέεται βαθύτατα µε τισ κοινωνικοηθικέσ και
θρησκευτικέσ αντιλήψεισ ενόσ λαού σχετικά µε το νόηµα τησ ζωήσ και του θανάτου, αλλά και µε την αντίληψή µασ για τον ρόλο και τισ αρχέσ άσκησησ του λειτουργήµατοσ των επαγγελµατιών υγείασ. Κάθε ένα από αυτά
τα ζητήµατα που οδηγεί σε ενδοιασµούσ για την ορθότητα των ενεργειών ή δηµιουργεί διλήµµατα για διακυβευόµενα αγαθά παίρνει το χαρακτήρα του ηθικού προβληµατισµού. Όσο και αν φαίνεται ότι οι δυτικέσ κοινωνίεσ
βαίνουν ίσωσ προσ τη νοµιµοποίηση τησ ευθανασίασ,
τα ερωτήµατα ωσ προσ τη δυνατότητα, τισ προϋποθέσεισ και την ορθότητα µιασ τέτοιασ επιλογήσ παραµένουν. Στο επίπεδο των προσπαθειών ρύθµισησ του προβλήµατοσ τησ ευθανασίασ από το δίκαιο οι δικαιοσυγκριτικέσ
προσεγγίσεισ µπορεί να είναι χρήσιµεσ, αλλά σίγουρα
δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο άκριτησ υιοθέτησησ ή να διεκδικούν έστω τον ρόλο των κατευθυντήριων οδηγιών. Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν το
θετικό δίκαιο καλείται να πράξει περισσότερα και να
δώσει απαντήσεισ σε θέµατα που έωσ τώρα δεν µπορεί µε την τυπικότητα και τη σχετικότητά του να αγγίξει. Η δυσκολία αυτή του θετικού δικαίου να αντιµετωπίσει τα διλήµµατα του τέλουσ τησ ζωήσ αποδεικνύει
εκ νέου ότι τα ζητήµατα αυτά είναι πρωτίστωσ ηθικά,
στα οποία όµωσ δεν µπορεί να απαντήσει, εφόσον οι
κοινωνίεσ που παράγουν τισ κοινωνικοηθικέσ αντιλήψεισ δεν έχουν αποφασίσει για τον τρόπο επίλυσήσ τουσ.
Είναι όµωσ γνωστό ότι και το ίδιο το δίκαιο στηρίζεται
στισ ηθικέσ αντιλήψεισ και, εφόσον αυτέσ µεταβάλλονται, επόµενο είναι µέσα από την εφαρµογή τουσ να
δηµιουργούν προϋποθέσεισ για νέεσ ρυθµίσεισ µέσω
του δικαίου. Κατά ορθότερη διατύπωση οι δύο σφαίρεσ, του δικαίου και τησ ηθικήσ τέµνονται, αλλά δεν
συµπίπτουν. Μέχρι στιγµήσ πάντωσ πρέπει να δεχθούµε ότι η αφαίρεση τησ ζωήσ, µε όλα τα κατά περίπτωση ελαφρυντικά, δεν µπορεί παρά να συνιστά έγκληµα,
του οποίου οι συνέπειεσ είναι σοβαρέσ τόσο για τον
συγγενή που το αποφασίζει όσο και για τον ιατρό και
τον νοσηλευτή που υλοποιεί αυτή την απόφαση.
Το σηµαντικό όµωσ στην περίπτωση αυτή είναι να
προσπαθεί ο καθένασ να έρθει στη θέση αυτών που
αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα. Το να βλέπει κανείσ το ζήτηµα τησ ευθανασίασ µε τα µάτια αυτού
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που υποφέρει είναι µια από τισ βασικότερεσ αρχέσ που
πρέπει να λειτουργεί ωσ κριτήριο για τη διατύπωση
οποιωνδήποτε απόψεων. Ο πόνοσ του άλλου δεν είναι
µέσο για να δικαιολογούν ορισµένοι έναν κοινωνικό
ρόλο για τον εαυτό τουσ. Όπωσ έχει ήδη πολλέσ φορέσ
αναφερθεί, µε βάση την ορθή αντιµετώπιση τησ βιοηθικήσ, ο άνθρωποσ ποτέ δεν µπορεί να είναι µέσο, αλλά
σκοπόσ. Η ουσιαστική αυτή αρχή δεν πρέπει ποτέ να
παραβλέπεται.
Συνοψίζοντασ λοιπόν, όλεσ οι αγωγέσ θα πρέπει να
έχουν ένα θεραπευτικό αποτέλεσµα, χωρίσ παράλληλα να θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή. Όταν ο θεραπευτικόσ σκοπόσ εκλείπει, κάθε περαιτέρω αγωγή εµπίπτει στην κατηγορία του «ιατρικώσ µαταίου» (medical
futility). Αυτό δεν συνεπάγεται την εγκατάλειψη του
ασθενούσ. Ο ασθενήσ συνεχίζει να υποστηρίζεται ιατρικά µε την εφαρµογή τησ «ανακουφιστικήσ ιατρικήσ».
Σκοπόσ σε αυτή τη φάση είναι η βελτίωση τησ ποιότητασ τησ ζωήσ του ασθενούσ και η απάλειψη των πάσησ
φύσεωσ πόνων και βασάνων (Garani, 2010).
Σε κάθε λοιπόν περίπτωση τα ηθικά διλήµµατα που
σχετίζονται µε το τέλοσ τησ ζωήσ πρέπει να αντιµετωπίζονται µε γνώµονα το καλό του συγκεκριµένου ασθενή. Σε καµιά περίπτωση, ο άνθρωποσ δεν µπορεί να
γίνει το µέσο για την ικανοποίηση κοινωνικών, οικονοµικών και άλλων σκοπών. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση κάποιου ανθρώπου που υποφέρει. Ο άνθρωποσ θα πρέπει να είναι αυτοσκοπόσ για
την ιατρονοσηλευτική φροντίδα και ποτέ το «µέσο».
Όσο όµωσ και αν οι κοινωνίεσ εξελίσσονται, όσο περισσότερο και αν αναγνωρίζεται ένα δικαίωµα στο θάνατο, στο όνοµα τησ όποιασ «αξιοπρεπούσ λύτρωσησ», θα
πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι ο ανίατοσ πάσχων και ο
ασθενήσ σε εµµένουσα φυτική κατάσταση παραµένουν
µέλη τησ οικογένειασ και τησ κοινωνίασ µασ, η δε λύση
δεν είναι η εύκολη απαλλαγή από αυτούσ, αλλά η ανθρώπινη σκέψη και πράξη.
Ο ρόλοσ του ιατρού και των νοσηλευτών είναι να προσπαθούν να θεραπεύσουν και αν αυτό δεν σταθεί δυνατό, να απαλύνουν τον πόνο και να ανακουφίσουν µέχρι
το τέλοσ.
Συνεπώσ η λήψη οποιασδήποτε απόφασησ θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την σκέψη ότι ανάλογα µε τισ εκάστοτε συνθήκεσ, όχι αποφασίζοντασ αλλά
επιτρέποντασ το θάνατο, οι επαγγελµατίεσ υγείασ δεν
είναι υπηρέτεσ του θανάτου αλλά τησ ζωήσ, την αξιοπρέπεια τησ οποίασ υπερασπίζονται ωσ το τέλοσ.
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