r

12

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΉΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
(Εγκρίθηκε από το Σώμα των Αντιπροσώπων την 8η Νοεμβρίου 1950
και τελευταία τροποποιήθηκε την 30η Οκτωβρίου 1991)
Η Αμερικανική Αναισθησιολογική Εταιρεία είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση ευυπόληπτων ιατρών ή οστε
οπαθητικών ασχολούμενων με την εξάσκηση ή ενδιαφερόμενων καθ' οιονδήποτε τρόπο για την αναισθησιο
λογία.
Όπως προκύπτει από το Καταστατικό της, η Εταιρεία επιδιώκει τους παρακάτω σκοπούς:
- Να προάγει την επιστήμη και τέχνη της αναισθησιολογίας, και
- Να διεγείρει το ενδιαφέρον και να προάγει κάθε επιστημονική, εκπαιδευτική και οικονομική πλευρά της
ειδικότητας της αναισθησιολογίας.
Αποτελεί επίσημη θέση της Αμερικανικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, ότι κάθε αναισθησιολόγος
είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε ρύθμιση επιθυμεί σχετικά με την αποζημίωσή του για τις επαγ
γελματικές του υπηρεσίες. Η Εταιρεία δεν θεωρεί την κατ' αυτό τον τρόπο επιλεγόμενη αποζημίωση ως
αντικείμενο επαγγελματικής ηθικής. Επιπρόσθετα, ο διακανονισμός της αποζημίωσης ενός αναισθησιο
λόγου δεν επηρεάζει την καταλληλότητά του (τη;) για την επίτευξη ή διατήρηση του τίτλου του μέλους
της Εταιρείας ή οποιασδήποτε Συνιστώσας Εταιρεία;.

Η Εταιρεία υποστηρίζει τις παρακάτω αρχές και πιστει:'ει ότι τα μέλη της θα πρέπει να είναι ειδικά ενήμερα
γι' αυτές:

Ι. Η εξάσκηση της αναισθησιολογίας από μέλος τη; Εταιρεία αποτελεί άσκηση της ιατρικής και όχι ιδρυμα
τική «υπηρεσία». Συμβόλαιο 1j εργασιακό; διακανονισμό; δεν είναι δυνατό να περιορίσουν την πρόσβα
ση του ασθενούς σε παροχ1j αναισθησιολογικcόν υπηρεσιcόν ποιότητας, 1j να περιορίσουν τον τελικό έλεγ
χο της παροχής αυτών των υπηρεσιών από τον ιατρό, 1j να αποτρέψουν έγκριτους ιατρούς οι οποίοι ίσως
θα το επιθυμούσαν ή θα ήσαν αποδεκτοί, να προσφέρουν τι; υπηρεσίες τους στο συγκεκριμένο ίδρυμα, με
σκοπό την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας κατά την και για την άσκηση της αναισθησίας.

Π. Κανένα πρόσωπο φυσικό ή νομικό δικαιούται να προκαλέσει τεχνητή έλλειψη αναισθησιολόγων για να
δικαιολογήσει διακανονισμό επιβλέποντος. Σε κάθε νοσοκομείο, όπου παρέχονται αναισθησιολογικές
υπηρεσίες από μη ιατρικό προσωπικό, η αναισθησιολογική στελέχωση δεν πρέπει να είναι κλειστή σε
ειδικούς αναισθησιολόγους που άλλως πως θα το επιθυμούσαν ή θα ήταν αποδεκτοί για προσφορά υπη
ρεσιών στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

ΠΙ. Το επαγγελματικό εισόδημα μέλους της Εταιρείας πρέπει να προέρχεται από τις ιατρικές υπηρεσίες τού
μέλους προς τον ασθενή ή από εκείνες που παρέχονται από την άμεση προσωπική και συνεχή ιατρική του
καθοδήγηση. Αποζημίωση γίνεται αποδεκτή ως προερχόμενη από διοικητικά ή εκπαιδευτικά καθήκοντα.

IV. Εκμετάλλευση αναισθησιολόγου από αναισθησιολόγο είναι απαράδεκτη. Για παράδειγμα, στην άσκηση
επαγγέλματος καθ' ομάδες, μετά από μια λογική δοκιμαστική περίοδο για τον καθορισμό της αποδοχής
του, κάθε αναισθησιολόγος θα πρέπει να λαμβάνει σε γενικές γραμμές το εισόδημα που του αναλογεί
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην ομάδα.

Η παρούσα Δήλωση Θέσεων περιέχει αρχές που υιοθετήθηκαν επίσημα και υποστηρίζονται σθεναρά από
την Εταιρεία. Η αποδοχή ή η προσκόλληση στην Δήλωση Θέσεων δεν αποτελούν προϋπόθεση για το προνό
μιο τού τίτλου του μέλους στην Εταιρεία, και η υιοθέτηση και δημοσίευση της Δήλωσης Θέσεων δεν αποσκο
πούν σε παρέμβαση κατά την άσκηση τής ανεξάρτητης κρίσης οποιουδήποτε μέλους. Οπωσδήποτε, όμως,
κάθε μέλος τής Εταιρείας ενθαρρύνεται στο να θεωρήσει τις αρχές αυτές, όπως δηλώνονται εδώ, ως εφαρμό
σιμες στην δική του άσκηση τής ιατρικής.

