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I. Εισαγωγικές Σκέψεις – Η «δύσκολη» συνάντηση της Νοµικής µε την Ιατρική Επιστήµη. 

II. Η αναισθησιολογική ευθύνη ως ιατρική ευθύνη – Η µέχρι τώρα θεωρητική προσέγγιση. 

III. Άποψη της Πολιτείας δεν µπορεί να είναι µόνον η άποψη του Εισαγγελέα. (Ο Νόµος –ο Εισαγγελέας– το 

Ποινικό ∆ικαστήριο). 

IV. Τα αδικήµατα ιατρικής ευθύνης από αµέλεια. (ανθρωποκτονία από αµέλεια, σωµατική βλάβη από 

αµέλεια). 

V. Η εισαγγελική παρέµβαση. 

VI. Προϋποθέσεις (ουσιαστικές) για την άσκηση της ποινικής δίωξης. 

VII. Πρόοδος και περάτωση της προδικασίας. 

VIII. Προϋποθέσεις (ουσιαστικές) για την παραποµπή του κατηγορουµένου ιατρού στο ακροατήριο του ποινι-

κού δικαστηρίου. 

IX. Η ιδιαιτερότητα της ιατρικής ευθύνης από αµέλεια και η δυσχέρεια κατάφασης των «επαρκών ενδείξεων». 

X. Ο βαθµός βεβαιότητας για την αλήθεια της κατηγορίας στο ακροατήριο (δικανική πεποίθηση για την 

ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης). 

XI. Ενδιαφέροντα θέµατα από την πρόσφατη Νοµολογία των ∆ικαστηρίων. 

XII. Η αναγκαιότητα της κριτικής των δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις ιατρικής αµέλειας (ή πώς θα 

αποφύγουµε τη σύγκρουση Νοµικής και Ιατρικής Επιστήµης). 

XIII. Επίλογος. 
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Η αναισθησιολογία είναι ειδικότητα που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες.  

Η θεωρητική κατάρτιση, η τεχνική δεξιότητα και η τεχνολογική εξοικείωση που διαθέτει ο αναισθησιο-

λόγος, δοκιµάζονται και τεκµηριώνονται από το αποτέλεσµα: την «εξασφάλιση» του χειρουργικού ασθενούς.  

Η «άρρηκτη» αυτή διασύνδεση του αναισθησιολόγου µε τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ πράξη και το χειρουργό, ιδίως 

στη σηµερινή ιατρική εποχή, εποχή οµαδικής εργασίας και συνεργασίας, εντάσσει την ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ στη συνυπευθυνότητα µε το χειρουργό και στην συλλογική ευθύνη.  

Παρά το γεγονός πως η εργασιακή σχέση του αναισθησιολόγου τον διαφοροποιεί σηµαντικά στην καθηµε-

ρινή πρακτική, στον κύριο κοινό παρονοµαστή -στο κλινικό έργο-  η ευθύνη και συνυπευθυνότητα του αναισθη-

σιολόγου «περιορίζεται» συνήθως στην χρονική περίοδο/διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης και της αφύπνι-

σης και αποσυνδέεται από την λοιπή περιεγχειρητική περίοδο.  

Στην διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης η ευθύνη του αναισθησιολόγου θεωρείται και είναι περίπου 

ισοµερής µε την ευθύνη του χειρουργού, µε διακριτή βέβαια την επί µέρους ευθύνη σε αναισθησιολογικούς 

χειρισµούς, στους οποίους περιλαµβάνεται και η αφύπνιση του ασθενούς.  

Το «ειδικό»/νοσοκοµειακό περιβάλλον βιώνοντας την υπάρχουσα πραγµατικότητα αναγνωρίζει πλήρως 

τόσο τη συνυπευθυνότητα όσο και τη διακριτή ευθύνη και την κατανοµή αντίστοιχα σε σχέση µε την πορεία 

(εξέλιξη, επιπλοκές) και τελική έκβαση του ασθενούς.  

Το «ευρύτερο»/εξωνοσοκοµειακό - κοινωνικό περιβάλλον διαφοροποιεί συνήθως την ευθύνη του αναισθη-

σιολόγου, ουσιαστικά και νοµικά, κατά περίπτωση: 

- την ελαχιστοποιεί, περιορίζοντας την στους αναισθησιολογικούς χρόνους 

- την µεγιστοποιεί, αποδίδοντας το σύµβαµα στους αναισθησιολογικούς χειρισµούς  

παρά τη δεδοµένη και υπαρκτή συνυπευθυνότητα και του χρόνου που σε όλη την περιεγχειρητική περίοδο.  

Το περιβάλλον, στενό και ευρύτερο, συσχετίζει την αναισθησιολογική ευθύνη µε την ευσυνείδητη ιατρική 

συµπεριφορά.  

Ευθύνη και υποχρέωση του αναισθησιολόγου είναι «να παράσχει τις ευσυνείδητες και ειδικές υπηρεσίες του, 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τις προόδους της ιατρικής επιστήµης, τα διατιθέµενα σ’ αυτόν µέσα και όργανα 

υπό τις δεδοµένες κάθε φορά συνθήκες».  

Και η ευθύνη αυτή δεν είναι µόνο τυπική/νοµική ευθύνη. Είναι πρώτιστα ηθική που υπακούει σε απαράβα-

τες και διαχρονικές αρχές και αξίες, σύµφυτες µε το ιατρικό λειτούργηµα.  

Αυτή την ευθύνη επιδεικνύει κατά τεκµήριο ο αναισθησιολόγος και αυτήν την ευθύνη και υπευθυνότητα του 

αναγνωρίζει το περιβάλλον, παρότι το «στενό»/εργασιακό περιβάλλον την συναρτά µε την προσπάθεια ενώ το 

«ευρύτερο»/κοινωνικό την συσχετίζει µε το αποτέλεσµα.  
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� Η άποψη του ασθενούς και της κοινής γνώµης 

Α] 1.  Αναµφίβολα, είναι χρήσιµη η θεµατολογία του 9
ου
  Συνεδρίου Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής. 

Η άποψη του ασθενούς και της κοινής γνώµης στις µέρες µας έχει ξέχωρη σηµασία. Και τούτο διότι 

πολλαπλά χρησιµοποιείται. 

  2.  Θεωρώ αναγκαίο να δηµοσιοποιήσω το περιεχόµενο των όρων που χρησιµοποιώ: 

� Άποψη = Προσωπική γνώµη για κάτι, τρόπος θεώρησης ενός θέµατος 

� Γνώµη = Αυτό που πιστεύει κανείς για συγκεκριµένο ζήτηµα 

� Κοινή γνώµη = Η άποψη που επικρατεί σε µεγάλο µέρος των µελών µιας κοινωνίας για συγκεκριµένο 

κοινωνικό θέµα. 

    (βλ. λεξικό Γ. Μπαµπινιώτη) 



 159 

Β] 1. Το ερώτηµα: Μπορεί ο ασθενής να έχει άποψη για τον αναισθησιολόγο; Κι’ αν έχει, η άποψη είναι υποκει-

µενική ή αντικειµενική; 

Κι’ άλλο ερώτηµα: Ποιοι όροι καθορίζουν την όποια άποψη του ασθενούς; Τους καθορίζει ο ίδιος; 

Τελευταίο ερώτηµα: Η άποψη του συγκεκριµένου ασθενούς έχει ενδιαφέρον; 

2.  Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα: 

Ο αναισθησιολόγος είναι η αθέατη πλευρά της ιατρικής. Ο ασθενής δεν τον επισκέπτεται και δεν το γνωρί-

ζει. Οπωσδήποτε δε συνδέεται µαζί του. Είναι αναγκαίος για να πραγµατοποιήσει ο χειρουργός την επέµβαση. 

∆ε γνωρίζει, ο ασθενής, το έργο του και ούτε µπορεί να το κατανοήσει. Ξέρει ότι τον κοιµίζει (ναρκώνει), για να 

µην καταλαβαίνει. Ξέρει ότι τον βοηθά να ξυπνήσει (ανανήψει). Ότι ήταν στην απόλυτη επιστηµονική «εξουσία» 

του αναισθησιολόγου δεν το γνωρίζει. Κι’ αν του το πουν, θα πρόκειται για διηγηµατικό λόγο κι’ όχι βιωµατικό 

κι’ έτσι εµπειρικό. Θα πρόκειται για µη συνειδητοποιηµένη κατάσταση, µε την έννοια της πρόσληψης και της 

κατανόησης. Η νάρκωση είναι κατάσταση µη λειτουργίας της νόησης. Όλα αυτά συντελούν στο να µην έχει ο 

ασθενής άποψη για τον αναισθησιολόγο. 

Υπάρχει κι’ ένα καθοριστικό στοιχείο, που αποκλείει από τον ασθενή την άποψη για την όποια αναισθησιο-

λογική ευθύνη. Το στοιχείο είναι τούτο: 

Αν όλα εξελιχθούν καλά, ο ασθενής χαίρεται και ευχαριστεί το χειρουργό. Αν τα πράγµατα εξελιχθούν 

αρνητικά, από τυχόν ευθύνη του αναισθησιολόγου, ο ασθενής περιέρχεται σε κατάσταση που αποκλείει τη λει-

τουργία του νου. ∆εν προσλαµβάνει τίποτε κι’ αν προσλαµβάνει, δε µπορεί να εκφραστεί κι’ έτσι να δηλοποιηθεί 

η όποια άποψη για τον αναισθησιολόγο. Η βλάβη, που έχει υποστεί, το αποκλείει. Αν αποκατασταθεί η βλάβη, 

θα καταστεί δέκτης πληροφόρησης της κρισιµότητας στην οποία βρέθηκε. Να συνειδητοποιήσει τα αίτια και να 

αξιολογήσει την τυχόν ευθύνη (από πράξη ή παράλειψη) του αναισθησιολόγου δε µπορεί, για λόγους αντικειµε-

νικούς – η κατάσταση, στην οποία ήταν, δεν το επιτρέπει. Κι’ αν ακόµα ήταν σε θέση να προσλάβει κάτι, η 

άγνοιά του για το έργο του αναισθησιολόγου τον εµποδίζει να αξιολογήσει και να καταλήξει σε άποψη. 

Αυστηρά µιλώντας, ο ασθενής δε µπορεί να έχει άποψη για τον αναισθησιολόγο. Κι’ αν τυχόν εξωτερικεύσει 

άποψη, θα είναι εξωγενής κατάσταση, την οποία την προσλαµβάνει και κατανοεί µε τους όρους που τρίτοι, αυτοί 

που διηγούνται, θέτουν. 

Ο λόγος και βέβαια η άποψη του όποιου ασθενούς και για την τυχόν ευθύνη του αναισθησιολόγου µπορεί να 

είναι και υποβολιµιαίος. Το υποβολιµιαίο δεν προϋποθέτει, κατ’ ανάγκη, κακότητα ή σκοπιµότητα. Η έλλειψη 

αυτή µπορεί να προσδώσει κύρος στην άποψη, που µε τον τρόπο αυτό (από λόγο άσχετων τρίτων) σχηµατίζεται. 

Το κύρος όµως της όποιας άποψης θα είναι αληθοφανές. Θα είναι πλάσµα κι’ όχι κατάσταση. Θα είναι κάτι που 

έχει αφορµή, η οποία απλά επέτρεψε τη συσσώρευση και δι’ αυτής γενίκευση, που καταλήγει στο ανάθεµα του 

αναισθησιολόγου.  

Γ]  Η κοινή γνώµη, ως λογική συνέπεια όσων εκτέθηκαν, δε µπορεί να έχει άποψη για την αναισθησιολογική 

ευθύνη. 

Αναµφίβολα, η αναισθησιολογία και το έργο καθ’ εαυτό του αναισθησιολόγου δε συνιστά κοινωνικό θέµα. Το 

λογικό θα ήταν να µην υπάρχει άποψη. Η άποψη προϋποθέτει, µ’ έναν οποιονδήποτε τρόπο, συµµετοχή σε κάτι, ότι 

αυτό το κάτι αντικειµενοποιείται και επηρεάζει τον καθηµερινό βίο των ατόµων κι’ έτσι καθίσταται κοινωνικό 

θέµα. Το αποτέλεσµα είναι να απασχολεί τους ανθρώπους και να διαµορφώνεται γνώµη. Πώς διαµορφώνεται; 

Σίγουρα λειψά και στρεβλά, αν αναλογιστούµε ότι υπάρχουν, πια, και διαµορφωτές της κοινής γνώµης. Οι 

διαµορφωτές της κοινής γνώµης εκκινούν από κάπου και στοχεύουν κάπου. Να ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα, που έχει 

να κάνει και µε την εικονική πραγµατικότητα και πώς εντάσσεται σ’ αυτήν το θέµα του συνεδρίου σας. 

Παθογένεια της εποχής µας θεωρώ την επίκληση της κοινής γνώµης. Σκεφτείτε το ευµετάβλητό της. Η 

εικονική πραγµατικότητα, που επιβάλλεται στη συνείδηση ως πραγµατικότητα, για να υπάρχει και να επιφέρει 

αποτέλεσµα, πρέπει συνεχώς ν’ αλλάζει, για να µην αποκαλυφθεί. 

Ελάχιστος όρος για να υπάρξει γνώµη για κάτι, είναι αυτό το κάτι να έχει στοιχεία, που προκαλούν γενικό-

τερο ενδιαφέρον. Είναι ακόµη η δυνατότητα κατανόησης των όρων που προκάλεσαν το ζήτηµα, µε αποτέλεσµα 

την διατύπωση γνώµης. Η ενοποιηµένη γνώµη για κοινωνικό θέµα ονοµάζεται κοινή γνώµη. Κοινή γνώµη, 

βέβαια, που µπορεί και να ποδηγετείται. Το ζήτηµα, που µ’ ευκαιρία τούτης της εισήγησης θίγεται, δεν είναι 
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αντικείµενο, βέβαια, του συνεδρίου σας. Συνέχεται, όµως, µε το θέµα της εισήγησής µου και αποτελεί όρο για 

την κατανόησή της. 

Κοινή γνώµη δε µπορεί να υπάρξει για την αναισθησιολογική ευθύνη. Και τούτο διότι: 

i. Η ασθένεια του ανθρώπου και η αντιµετώπισή της από την ιατρική, µ’ εµπλοκή και αναισθησιολόγου, δεν 

θα πάψει να είναι ατοµική, προσωπική υπόθεση, ως κατάσταση κι’ όχι ως παροχή υπηρεσιών υγείας, που συ-

νιστά κοινωνικό θέµα και κατ’ επέκταση πολιτικό. 

ii. Η ανεπιτυχής αντιµετώπιση της ασθένειας ενός ατόµου, µ’ εµπλοκή και αναισθησιολόγου, είναι οδυνηρή 

κατάληξη για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του ασθενούς, οι οποίοι, όσο πολλοί κι’ αν είναι, δεν είναι 

τόσοι που να καθίσταται η ενιαιοποιηµένη γνώµη τους κοινή γνώµη. Αν όµως το αρνητικό αποτέλεσµα επήλθε 

για λόγους που ανάγονται στο σύστηµα υγείας, η γνώµη, επειδή έχει να κάνει µε κοινωνικό ζήτηµα, και εξόχως 

πολιτικό, σχηµατοποιείται και καθίσταται κοινή γνώµη, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

iii. Ο ασθενής, αν εξελιχθεί αρνητικά το αναισθησιολογικό έργο, παύει να υπάρχει ή να σκέφτεται κι’ έτσι 

δεν έχει γνώµη. 

Υπάρχει «κοινή γνώµη» για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών; Η απάντηση είναι ναι, αλλά όχι αυστηρά για 

το έργο των γιατρών και ειδικότερα των αναισθησιολόγων. Η καταφατική, βέβαια, απάντηση έχει να κάνει µε τα 

εισαγωγικά που τέθηκαν στον όρο «κοινή γνώµη». Η δηµοσιότητα, η κατασπάραξη από τις T.V, προπαντός, και 

τις φυλλάδες, το ανάθεµα που εκτοξεύεται, προκαλούν θέαση, η οποία, τι ειρωνεία, υπηρετεί, αντικειµενικά, τη 

θέαση, που µε την σειρά της αυξάνει την τιµή του χρόνου διαφήµισης, όσο αυτή (η θέαση) υψηλότερη είναι. Το 

µόνο που µένει είναι η αρνητική εικόνα, η οποία οδηγεί, αν επαναλαµβάνεται, µε όποιες διαφοροποιήσεις, σε 

πλασµατική αντίληψη των πραγµάτων, µε αποτέλεσµα την ποδηγέτηση της κοινής γνώµης και διάσωσης, έστω 

και προσωρινά, του συστήµατος υγείας. 

Ν’ αναρωτηθούµε, γιατί κατασπαράζονται οι γιατροί και µάλιστα αποκλειστικά οι γιατροί του Ε.Σ.Υ; Στις 

ιδιωτικές κλινικές δεν συµβαίνουν αρνητικά πράγµατα;  

Κατανοώ, έτσι, την «κοινή γνώµη» και για την αναισθησιολογική ευθύνη ως το µέσο, το οποίο, αφού κατα-

σκευαστεί, χρησιµοποιείται για την επίτευξη στόχων. Ο γιατρός χρησιµοποιείται και καθίσταται, πόσο τραγικό, ο 

αποδιοποµπαίος τράγος, στο όνοµα της «κοινής γνώµης». Το σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας, που συνιστά 

κοινωνικό ζήτηµα, µε τον τρόπο αυτό αφήνεται στο απυρόβλητο. Αναµφίβολα, εξυπηρετεί η κατάσταση αυτή, 

πρώτα – πρώτα, το σύστηµα που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας. Για την εξυπηρέτηση 

αυτή κατασκευάζεται και στη συνέχεια χρησιµοποιείται η άποψη του ασθενούς και προπαντός της κοινής 

γνώµης. Στις µέρες µας η ορθολογική θεώρηση των πραγµάτων, η γνώση των νόµων κίνησης των πραγµάτων δεν 

είναι δεδοµένα πράγµατα. Γι’ αυτό και η όποια άποψη του ασθενούς, η όποια άποψη της κοινής γνώµης, για την 

ευθύνη του αναισθησιολόγου, πρέπει να κατανοηθεί µε βάση αυτό – το ανορθολογικό, την άγνοια των νόµων 

κίνησης των κοινωνικών πραγµάτων, την παρέµβαση των όποιων διαµορφωτών της κοινής γνώµης. 
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Κάθε γιατρός στη καθηµερινή επαγγελµατική του πράξη βαδίζει µέσα σ’ ένα νοµικό ναρκοπέδιο “ως πρόβα-

το επί σφαγή”. Γιατί βέβαια καθήκον και έργο του είναι η φροντίδα και θεραπεία των ασθενών και όχι η γνώση 

των µυστικών του πολυδαίδαλου λαβύρινθου που λέγεται ιατρική ευθύνη. 

Η έννοια του ιατρικού σφάλµατος δεν ορίζεται στη νοµοθεσία. 

Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 330 εδ. 2) “αµέλεια υπάρχει οσάκις δεν καταβάλλεται η απαι-

τούµενη επιµέλεια για τις συναλλαγές”. 

Ενώ κατά τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 28) “εξ αµελείας πράττει όταν προκαλεί κάκωση ή σωµατική βλάβη 

λόγω ελλείψεως προσοχής, την οποία όφειλε εκ των περιστάσεων και µπορούσε να καταβάλει, είτε γιατί δεν 

προέβλεψε τις συνέπειες της πράξης του (ή παράλειψης), τις οποίες όφειλε και µπορούσε να προβλέψει, είτε 



 161 

διότι τις προέβλεψε, αλλά ελπίζοντας ότι δεν θα επέλθουν, δεν έλαβε τις αναγκαίες προφυλάξεις για να τις 

προλάβει”. 

Έτσι, ως ιατρικό σφάλµα χαρακτηρίζεται από την ελληνική αλλά και τη διεθνή νοµολογία, η παράβαση των 

εν γένει γνωστών ισχυόντων κανόνων της ιατρικής επιστήµης και τέχνης. ∆ηλ. ο γιατρός είναι υποχρεωµένος να 

τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήµης και τέχνης. 

Είναι φανερό ότι δεν γίνεται καµία διάκριση ανάµεσα στις ιατρικές ειδικότητες. 

Όµως η άσκηση της αναισθησιολογίας (και πολύ περισσότερο της περιεγχειρητικής ιατρικής) παρουσιάζει 

αρκετές ιδιαιτερότητες, ορισµένες µάλιστα µοναδικές, σε σχέση µε τις άλλες ιατρικές ειδικότητες και την άσκη-

ση του ιατρικού επαγγέλµατος γενικά. 

• Ο αναισθησιολόγος ασκεί την ειδικότητά του κατά µεγάλο µέρος σ’ ένα περιβάλλον υψηλής εντάσεως 

εργασίας, όπως είναι το χειρουργείο. Η σωµατική και ψυχική κόπωση είναι πολύ πιο πιθανό να συµβεί στον 

αναισθησιολόγο συγκριτικά µε άλλους εργαζόµενους στον ίδιο χώρο, που έχουν πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας. 

• Καταναλώνει το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του “συνεργαζόµενος” µε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων 

κυρίως χειρουργούς, αλλά και πολλούς άλλους, που προκύπτουν από τις πολλαπλές του δραστηριότητες 

(προεγχειρητική προετοιµασία, µετεγχειρητική αντιµετώπιση, διακοµιδή βαρέως πασχόντων, αντιµετώπιση 

επειγόντων στο ΤΕΠ και όλο το νοσοκοµείο, εξυπηρέτηση άλλων τµηµάτων κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο είναι 

υποχρεωµένος να “συµπράξει” σε ενέργειες που είτε δεν γνωρίζει αν είναι ορθές, είτε, ακόµη χειρότερα, 

γνωρίζει ότι δεν είναι αλλά δεν µπορεί να αντιδράσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν υπάρξει µια άτυχη 

έκβαση, ο αναισθησιολόγος µπορεί να εµπλακεί εκ των υστέρων (γιατί χορήγησε αναισθησία) ενώ, όπως 

είναι γνωστό πολύ λίγες φορές του αναγνωρίζεται το δικαίωµα της άρνησης, όσο και εάν τεκµηριώνει την 

άποψή του. 

• Η αναισθησιολογία είναι µια εξαιρετικά παρεµβατική ειδικότητα και µάλιστα σε ζωτικά σηµεία του 

ασθενούς, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν αποτελούν καν την αιτία που ο ασθενής προσέρχεται για 

αντιµετώπιση. Η χορήγηση αναισθησίας συνήθως αποτελεί το “µέσον” για να επιτευχθεί κάποια άλλη πράξη 

(π.χ. χειρουργική επέµβαση) που θα θεραπεύσει ή θα προσφέρει διαγνωστική βοήθεια. 

• Η ασφαλής χορήγηση αναισθησίας απαιτεί περιβάλλον µε υψηλή οργάνωση και εξελιγµένη τεχνολογική 

υποδοµή, στοιχεία για τα οποία πολύ σπάνια λαµβάνεται υπ’ όψη η γνώµη του αναισθησιολόγου. ∆εδοµένου 

δε ότι µόνο σε τέτοιους χώρους είναι δυνατόν να εργαστεί ο αναισθησιολόγος (νοσοκοµεία, κλινικές), πολύ 

συχνά επωµίζεται και τις ευθύνες της Πολιτείας. 

• Στη κοινωνική ζωή περισσότερο προβαλλόµενο είναι το έργο του “σωτήρα” χειρουργού, ο οποίος καρπώ-

νεται σχεδόν αποκλειστικά τη σωτηρία του ασθενούς, ενώ ο αναισθησιολόγος βρίσκεται στο περιθώριο της 

ιατρικής δραστηριότητας. Όταν όµως κάτι “δεν πάει καλά” υφίσταται και αυτός εξ ίσου µε τον χειρουργό το 

κόστος του ενδεχόµενου σφάλµατος. ∆ηλ. Ο αναισθησιολόγος είναι άνισος ως προς το “κέρδος” αλλά ίσος 

ως προς τη “ζηµία”. 

Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που αναφέρθηκαν αλλά και λόγω του κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί κυρίως 

από τα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια, ο αναισθησιολόγος βρίσκεται συχνά αντιµέτωπος µε ένα εχθρικό περιβάλλον 

από τη πλευρά του ασθενούς και των συγγενών του. 

∆υστυχώς, η κοινή γνώµη απαιτεί αλάνθαστους γιατρούς που οφείλουν να θεραπεύουν το 100% των ασθε-

νών που χειρίζονται, επίδοση που είναι βεβαίως εξωπραγµατική.  

Προφανώς αυτή η αντίληψη απορρέει από το γεγονός ότι η ζωή και η υγεία είναι τα πολυτιµότερα αγαθά. 

Όσο όµως επιβαρύνεται το δίκαιο κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος τόσο οδηγούµαστε στην 

άσκηση αµυντικής ιατρικής, στην έλλειψη κάθε δηµιουργικής πρωτοβουλίας, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύει η 

παραδοχή των ενδεχόµενων λαθών (προκειµένου να διατηρηθεί η εικόνα του αλάνθαστου). 

Από την άλλη µεριά, η πληµµελής ενηµέρωση του ασθενή είναι συχνά η αιτία που η σχέση εµπιστοσύνης 

µεταξύ γιατρού και ασθενή διαταράσσεται και οδηγεί σε εµπλοκή µε τη δικαιοσύνη. 

Γνωρίζουµε ότι πολύ συχνά οι ασθενείς, στα πλαίσια της ενηµέρωσης ακούν για “απλή επέµβαση”, 

“ρουτίνα” κ.λπ., αποκτώντας έτσι λανθασµένες εντυπώσεις και προσδοκίες. 
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Από τη µεριά µας, θα πρέπει να παραδεχθούµε ότι στην ουσία της άσκησης του επαγγέλµατός µας ενυπάρχει 

το στοιχείο της διακινδύνευσης, που οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε επιδιώκοντας υψηλή κατάρτιση, δεοντο-

λογική συµπεριφορά και άριστη τεχνική κατάρτιση. 

Η κοινή γνώµη θα πρέπει και αυτή να καταλάβει ότι όταν δηµιουργείται κλίµα πολεµικής αντιπαράθεσης 

µεταξύ γιατρών και ασθενών δεν διευκολύνεται η σωστή αντιµετώπιση των προβληµάτων του συστήµατος 

υγείας και αυτό τελικά το πληρώνουν και οι γιατροί και οι ασθενείς. 

Τι θα µπορούσαµε να προτείνουµε για βελτίωση της κατάστασης:  

1. Κατανόηση από όλους τους ενδιαφερόµενους και κυρίως από την Πολιτεία, ότι η βασική αιτία των ιατρικών 

λαθών δεν είναι οι απρόσεκτοι άνθρωποι αλλά τα προβληµατικά συστήµατα παροχής υπηρεσιών που 

“επωάζουν” το λάθος. ∆ηλ. οι ελλείψεις στο σχεδιασµό, την οργάνωση, τη συντήρηση, στην εκπαίδευση και 

στη διοίκηση, που δηµιουργούν συνθήκες µέσα στις οποίες οι άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

κάνουν λάθη. 

2. Να σταµατήσουν τα ΜΜΕ µέσα από γενικεύσεις να σπιλώνουν ολόκληρο κλάδο, στο κυνήγι της τηλε-

θέασης, ακρόασης, αύξησης αναγνωστικού κοινού, αλλά να ασκούν δηµόσιο έλεγχο τεκµηριωµένα και 

χωρίς υπερβολές. 

3. Σωστή ενηµέρωση του κοινού ώστε να µη περιµένει από τους γιατρούς σφάλµατα. 

4. Εξασφάλιση της αναγκαίας υποδοµής και του σύγχρονου εξοπλισµού. 

5. Πρόβλεψη και συστηµατική επιδίωξη ιατρικής παιδείας υψηλού επιπέδου. 

6. Αποµάκρυνση από πρακτικές και συνθήκες που υποβαθµίζουν την εργασίας και δυσχεραίνουν τις σχέσεις µε 

τον ασθενή. 

7. Έλεγχος στις αντιδεοντολογικές συµπεριφορές και στις αµελείς νοοτροπίες και τέλος 

8. Άµβλυνση του επαγγελµατικού και επιστηµονικού ανταγωνισµού. 

Και πάνω από όλα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι το κόστος και η ποιότητα της περίθαλψης καθώς 

και η ασφάλεια των ασθενών αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν κάποιος παράγοντας ξεφεύγει, απορυθµί-

ζονται και οι άλλοι. 

Γι’ αυτό, το ενδιαφέρον της Πολιτείας (του Υπουργείου) πρέπει έγκαιρα να στραφεί στο θέµα της ασφάλειας 

των ασθενών, για να µην εµπεδωθεί ο φαύλος κύκλος των µηνύσεων, αποζηµιώσεων, αύξηση ασφαλίστρων 
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