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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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ΕΓΚΕΦΜΙΚΟΣ Θtι.Ν.ι'.,ΤCΣ 
Βaσιι<cς rροuποθάJcι� προ τη::: αvαlηιηση� τοu ι;·1��ψαλ.ι�οu θοvοιου 
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�υνηδηση rίνω to LΠ.'νο/.α τuw ψυχικι:Jν αδηλ.<.Jσεuιν 
τη; κιiθι m,yιιΙjς t<Ju C!1ύfω1! στrν πλJ.η�ιηιχlrι τοιις 
(χllτtιtονκαΟηγητή Βορε"α1. 

Κατά το χ�"ιμα η ιιπώJ.εια υι.οvειδησης ε{;·αι :tλ�
ρης, ο ασθενής Οεν αvτιδρη χrιθι:iλου στα r;,ω·ηρικrί 
ξρεθίσμcπΩ, δεν επικοινωνιί U.E το ;ιεριβάλλον και 11 
αφt::τνω•i τσu είναι αδύνατη (1·. Κρικέλης). Β απώ
λrι.ιι ιτυνε\δησης εινιιι α:τι)lέλεσμα δ\ισλrιω"('γίας 
tι.J'' εγχεψαλι.κuΊν ημιcιqχχιρ(ων καθώς κιι� τοu δικτννι· 
τοι•σ-ι;.rμrn:ωμιηί>ο1.'εy:-ι.εφσ.λι:.ιmί<πΕλέχσιι; 

Η διατc({)αχή του επιπέδuυ σι•νείbηση;; παρουσιά
";ιι δια�αt!μωεις nι Ωποίες χαρακτηρίζονται ως βυ
tJιστητα, σιίγχυιπι. �tupor. λήιJαργο;, προχ�Jμιι, κιίιμα. 

\iπα!:ί• uι'Ι!.ο>ν ιων EWO ων δεν ι•;τάρ-.(Οlιν uι..ιψιi χρι
τηQΙrι .για :ο διαχωQωμό τοι'ς · F.τσι για τον κuθορι· 
cη:ιό χαι την <'>ια�άθμιση ωv ε:ιι.τέδου συνtίδησης �
χει ιωΟι.ριιιΟεί η κλίμα:-ι.α Γλ.ασκώβης (OCS .= 
GJ.:ιsccw Curτιa Sca)E) tωv Tea�dale χαι Jenneιt (Πιν. 
2KJ) η a:ιοία αρχιχά nι,χ.ιτιiιtrr..;ε σης χρανιneγ:.ιεφα 
λιχΕ'ς ιι.αχώσιι.:; ·�ιιι έχcι πλ[οv yενικευθfί ιJε όλι:<; τις 
κωιιaτώδεις 1<Q1<.Ι<.ΠάιJει.ι:;. 

ΓΕ�ΊΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

λλΙΕΣΙΙΣ ΑΝτιΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΣΘΕΝΙlΝ 

ΣΕ ΚΩrνΙΑ ΑΓΝΩΣΤUΥ ΑΙ'ΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 

0� βασιr.{ζ γενικΕς θερα."Ιt\'ΗΛές ενέργηtς, yια την 

,_pι::;τOTE.\[JU !Ιλ.'ΙΕΠ�ΤΗ>ΙΙΟ Θf:�\O,'I!Κle; 

Τ�ΙΗ.\L\ !ATPIIC.If:!: 

ΓΕ'ΙΙΙ\0 ΠΕΡΙΦΕrΕΙΑΚΟ "0ΣΟ1<0:0./[!0 .\ΧΗ1Ι 
.c� .. 'I.\I:Θte:JO,\QΓ!A 

.Διtν� ..... p«:ι: .ινι:ιJΙl. 1\�&.rrιμρια 'rl . .... r�ιdJ..a 

�RJS"rOHLI.ι.'l ι 'liγER.SIT� OF TIIE.>S ΙLQ',Jk_) 
SCHOOLOf \I[DIC:i'>E 

�Ι![Ι' . .ι l":"Ι ... [RS;ΓY HU�PIT.ι:. 
DEJ' ΙRΤ�ΙΕ.'Π Ο r .\,'IEsτHtSIOLCCY 

H<>d 11f)•�ιcιm;nι: -\»O<.I'rof<,OI Η. �1. G"J> 

5�0 og nr•ιtJ�ΛikJ GRΣECE • Tc[.(()JI) 9'19J�Ι.999J�&. F..<."( �J\·9�9JJI SCHOOL OF \ΙΕ:ιΙC[)'Ι'[ T(l. [0JΙΙ99�86.�.Η416ι. F,-\.."( 0)1-9'\1�"0 ΙΗ!Ι'.\ !J;IιfYEίtSΠY HCSPΠ \L 
(·Jεσσαλο•·ίκη. �ο 2 Ι99R. 

A.JJ.: Λ60ι'1� lf f�_::__ ___ _ 

Προς τuu.:; κ κ. Αναισθησωλογους 
Κλινικής Λναισθησωλσγία..:-ΜΕt-)·\ 
ΛΓΗ:J Ι ΠΓΝΘ ΑΧFΠΑ 

. 

Κύpωι Συvα6ελφοι. 

Σχε�!Cίι με n;ν συμμετοχη μας στη Ωιrtόικuσία εγκεφαλι..:οiι θαγάτου (ΚΘ.J επιtJ�ιιω να yνωρίζr.π: την α�όφσση ;ωυ ομοφω\•α ;rήpαμc ση;..ιεpα ω ;φωι. κιιι Π]'.' ;ταρακληση μσu yια εφαρμογη -cης 

I, �-ια_ πr.ρ�rtτflτιΚ<ί τη.; Κιιμόιu;ι:ειρουp'fι..:τjς και Καpόιολογιι.:τj.; Κλι-.·ιι.:η.; σtτ1 ι�
_
ιι.ιbι

.
"ασια Ε.Θ. tlιι συμμετεχοvν σι :\ >ηωθησω/ ι.ι·fο� ττ]•: σιωι\α. hαρόιοχεφουpγικ-iς. 

. 

2. ι·ιιι πr.pιιττατικά της Μ.Ε.Θ.Α. οι ΑναισUησιcλόyοι τη,;: \!.Ε.Θ .. \ Κατά τις
. 

αργiες. θα συμμετέχει ο;:c.ι.< Ανrιιrη)r]σωλ�yυc n1..; Οfιύ.Cω" �ω\ ι.εφουργειων. κα!:Ιώς Ο εφημερεύων της .\1.Ε.Θ.Α θα συμμετέχει ω.; ο �ι:rαπω\" fατρος 
3. Για περιστατικά της Α. Χ και ΙΙΡΧ υι 

Χcιρουpycίων (8 μηvες.)και οι της .\I.F.Θ Α (o.i 
ΟΗ καΟοpισθn1"ιν ..:-rηΩπιν συνηυησεως 

rης ομαόα� 

. 
Παpαιι:uJ.ώ ν� λάβι::τε υπ' ?ψιν δn ο_ αpιθμος τω\" Α\"αιc01σιοίωγωΙ' n1.:: •Jμαόο.:; 

::ειpοupγειωι· 
_
η�αι F.λοιηωμεvος ιcαι σ-::ι απασχολοιινrω επι .τι.i:οΙ" μι; ι'>r.1:� τι� 

ι..ζωχ�cψuuργ:κ:ες Οpαστηρωτητε.:; tO"J Τμημαrα.:;. 

Ο ΑvαισΟησιολ.όγσς ;ωιι θα συμμετεzr.ι στη dιuSι,.ασιιι Ε(-) Υα CΙΗ.:.ι !.! f;φημεοεύων. 

Uικ:.κ:. "'!Ι!J!ΙΙΙΙ•• 
διαδιιι:ασία, Θ 

,\[ε rιμη. 

���--
Μ Μ Γκιαλα 
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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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