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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χ.Θ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Ο Εγκεφαλικός Θάνατος
Στο πρόσωπο του πατρός Δημητρίου Βακάρου (Μ. ΠρωτοπρεσβιJτερος, Γενικός
Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης) συναντήσαμε τον άξιο
ιεράρχη και ικανό ακαδημαϊκό δάσκαλο που θα ήταν σε θέση να κάνει προσιτή την
εννοιολογική προσέγγιση του θανάτου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η άσκηση
της Αναισθησιολογίας-Εντατικής στη χώρα μας γίνεται σε ένα πληθυσμιακό περιβάλλον
το οποίο κατά 98% ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θεωρήσαμε σκόπιμο και χρήσιμο
η φιλοσοφική θεώρηση της Εκκλησίας μας επί ενός τόσο σοβαρού θέματος να αποδοθεί
από τον πλέον κατάλληλο και να γίνει προσιτή σε όλους τους συναδέλφους.
Εξίσου σημαντική κρίθηκε και η παράθεση του «ορισμού του εγκεφαλικού θανάτου»
από έναν συγγραφέα, φίλο και συνάδελφο, του οποίου η μακρά ενασχόληση -από
κάθε άποψη- με το θέμα παρέχει τα εχέγγvα ακαδημαϊκής πληρότητας και εφαρμο
σμένης κλινικής δεξιότητας. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Τάσκος, ειδικός
νευρολόγος, παρουσιάζει το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου με εξαιρετική απλότητα
και επιστημονική σαφήνεια.
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Η εγκύκλιος του Κ .Ε.Σ. Υ για την διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου έρχεται να
συμπληρώσει το θεσμικό κενό που ίσως προβληματι1;,ει, πολλούς συναδέλφους. Αξι1;,ουν
θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους της εκτελεστικής επιτροπής του Κ.Ε.Σ. Υ που
με συντονίστρια την Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας του Π.Κ. κ. Ελένη Ασκητοπrη5λου
συνέταξαν <<ΊJπηρεσιακό έγγραφο» ζηλευτής επιστημονικής πληρότητας και περιεκτικό
τητας. Η υπουργική εγκt5κλιος για δήλωση του εγκεφαλικοt5 θανάτου από Μ.Ε.Θ. και
Νευροχειρουργικές Κλινικές έρχεται να θυμίσει την αληθινά τραγική σύγχυση που επι
κρατεί στην Ελληνική Ιατρική Κοινότητα γύρω από ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Κατά συνέπεια το άρθρο της κ. Αλεξάνδρας Βάρκα-Αδάμη, αναδημοσίευση από το
περιοδικό «ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», περί του προσδιορισμού του θανriτου στην
ελληνική νομοθεσία και της υποχρέωσης για ιατρική πιστοποίηση του, έρχεται να καλύ
ψει ακόμη ένα γνωσιολογικό κενό στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής στις Μονάδες
Εντατικής Λειτουργίας, όπου συνήθως και προκι5πτουν οι υπό συζήτηση καταστάσεις
εγκεφαλικού θανάτου.
Στο σημείο αυτό θα 1jθελα να τονίσω το μέγεθος του προβλήματος παραθέτοντας
δύο φωτοτυπίες μία από το εγχειρίδιο Αναισθησιολογίας που χρησιμοποιούν οι φοιτη
τές του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. σχετικά με το τι επικρατεί στην ακαδημαϊκ7f
μας κοινότητα ως εγκt5κλια προσφερόμενη γνώση σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο,
και μια από έγγραφο του Αναισθησιολογικοι) Τμήματος του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλο
νίκης σχετικά με την πιστοπο(ηση του εyκεφαλιιαη) θανάτου.
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