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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χ.Θ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Από την Αίθουσα του Χειρουργείου
στην Αίθουσα του Δικαστηρίου
(εισήγηση σε στροΊγυλή τράπεζα του 5ου Συνεδρίου Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής)
Είχα την τιμή να συντοντ(σω την στροyyυλ1j τράπεζα <<Από την αίθουσα του χεtρουρ
γε(ου στην α(θουσα του Δοωστηρ(ου» που έγινε την 5η Ιουν(ου 1998 στα πλα(σια του 5οιJ
Συνεδρίου Αναισθησωλογ(ας και Εντατικ1jς Ιατρικ1jς ::του οργανώθηκε απc5 την Εταιρε(α
Αναισθησιολογ(ας και Εντατιιοjς Ιατρι;υjς της ΒορειΌυ Ελλάδος. Οι εκλεκτοί εισηγητές ,
κ. Δηιυjτρως Παπαγεωργ(ου Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καβάλας, κ. Μαρ(α Καϊάφα
Γκμπάντι Καθηγ1jτρια του Ποινικού Δ ικα(ου στο Νομικό Ίμιjιια του Α. Π Θ. και κ. Γεώρ
γως Μπατζαλέξης Εφέτης Θεσσαλονίκης, παραθέτουν και εyyράφως τις σκέψεις τους ως
απόσταγμα μακράς θητεία στα «νομικά πράγματα» (με ότι ευγενέστερο εμπεριέχεται
στον περιληπτικό αυτό όρο).
Η άσκηση της ποινικ1jς δίωξης και η προδικασία που ακολουθείται σε υποθέσεις

ιατρικής ευθύνης από αμέλεια, η παρουσίαση των εννοιών της ποινικ1jς ευθιJνης του
αναισθησωλόγου κατά την συμμετοχή του σε χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και η
παρουσίαση της κύριας διαδικασ(ας που αποτελεί η δίκη στο ακροατήρω για υποθέσεις
ιατρικής ευθύνης είναι θέματα που αφορούν άμεσα κάθε μαχόμενο συνάδελφο αναισθη
σωλόγο. Η βαριJτητα και η οξύτητα ορισμένων συμβαμάτων, οι κοινωνικές επιπτώσεις,
η συναισθηματική φόρτιση δεν πρέπει να είναι οι καθοριστικοί παράγοντες του χαρα
κτηρισμοιJ και της απόδοσης ευθυνών. Η όλη διαπραγμάτευση των θεμciτων απόδοσης
δικαιοσύνης από δικαστικούς εγνωσμένης εντιμότητας, επιστημονικής πληρότητας, «συ
νειδησιακής αυτοβασciνοιΜ και προσήλωσης στους θεσμούς που υπηρετοιJν, πιστεύουμε
ότι εξασφαλι?;ουν την απαραίτητη ηρεμία και νηφαλιότητα ματεξιJ των συναδέλφων
αναισθησιολόγων που απαιτείται στην καθημερινή άσκηση του δύσκολου λειτουργήμα
τός μας. Παράλληλα η εισήγηση, από εκλεκτό μέλος της Πανεπιστημιακής μας κοtνότη
τας, διαφωτι?;ει και ενημερώνει ακόμη και τον πιο αμέτοχο των νομικών διαστάσεων
της ειδικότητάς μας, συμπληρώνοντας την επιστημονικής ανάγκη γtα διαρκή ενημέρωση
και πληροφόρηση.
Μια μικρή προσθήκη περί την ορωθέτηση του ιατρικοιJ απορρήτου από το Νομικc5
Συμβούλιο του Κράτους ακολουθε( ως υπενθύμιση σε όλους όσους συντάσσουν ιατρικές
? ουν στη ροή και έκβαση μιας δίκης
γνωματεύσεις, οι οποίες τόσο σημαντικό ρόλο παι;
για απόδοση ευθυνών σε ιατρούς. Το έγγραφο αυτό

εισάγεται κατάλληλα από άλλο

έγγραφο (σε φωτοτυπ(α) του οποίου το περιεχόμενο πρέπει να προβληματ(σει ιατρι
κούς και νομικούς κύκλους.

