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Η «Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος» έχει ως στόχο τη διάδοση και 
εφαρμογή των Αρχών του Ιπποκρατικού Πνεύματος, την ευαισθητοποίηση των γιατρών 
και την επιβράβευση των βέλτιστων.

Στο 6ο Συμπόσιο με θέμα «Σύγκρουση Συμφερόντων» θα αναπτυχθούν, για πρώτη 
φορά στη χώρα μας, θέματα που έχουν σχέση με την Ηθική και οικονομική διάσταση 
της Σύγκρουσης Συμφερόντων (Conflict of Interest, COI). Το ενδιαφέρον για τη COI 
έχει αναζωπυρωθεί τελευταία, όπως φαίνεται από την πληθώρα των δημοσιευμάτων, 
οι οποίες υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει ο Ιατρικός κόσμος αλλά και η κοι-
νωνία στο θέμα.

Όταν οι γιατροί και οι ερευνητές συνεργάζονται με τις εταιρείες παρασκευής φαρμά-
κων, ιατρικών μηχανημάτων και βιοτεχνολογικού υλικού, οι άρρωστοι ωφελούνται από 
τους καρπούς της έρευνας. Αυτή είναι η καλή πλευρά της συνεργασίας γιατρών - εται-
ρειών, γιατί ταυτόχρονα αναδύεται και μια άλλη διάσταση, η οποία επηρεάζει αρνητικά 
τους Ηθικούς κανόνες της συνεργασίας αυτής. Είναι η συναλλαγή των εταιρειών με τους 
γιατρούς, η οποία τροποποιεί σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική κρίση και αλλοιώνει 
το λειτουργικό τους έργο, που είναι το κύριο μήνυμα του Ιπποκρατικού Όρκου. Η COI 
απειλεί την ακεραιότητα της επιστημονικής έρευνας, την αντικειμενικότητα της ιατρικής 
εκπαίδευσης, την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και τελικά την εμπιστοσύνη του κοινού 
στο σύνολο της Ιατρικής. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η COI διαταράσσει το αίσθημα 
ευθύνης που πρέπει να περιβάλλει την ιατρική και την έρευνα και δημιουργεί αμφισβη-
τήσεις για την εντιμότητα των γιατρών, των ερευνητών αλλά και των Ιατρικών Σχολών.

Το Συμπόσιο θα εστιάσει το ενδιαφέρον στις συγκρούσεις που αναφέρονται στις 
Ηθικές, Δεοντολογικές και οικονομικές παραμέτρους, όπως αυτές εκφράζονται στην 
έρευνα, στην εκπαίδευση και στην κλινική πράξη, γιατί αυτές αποτελούν το κέντρο του 
προβλήματος και δημιουργούν τις αντιθέσεις στη CΟΙ.

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
Φεβρουάριος 2011
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η ΙπποκρατΙκη ηθΙκη καΙ η ΣχεΣη τηΣ με τη Σύγχρονη ΙατρΙκη ηθΙκη

Η Ιπποκρατική Ηθική  
και η Σχέση της με  
τη Σύγχρονη Ιατρική Ηθική

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης, Σιμέλα Προβατοπούλου

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η Σύγχρονη Κοινωνία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με πολλές και συ-
χνά επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες κρίσεως που 
επηρεάζουν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτές μπορεί να είναι κρίσεις οικονομικές, 
αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, Ηθικής, αλληλοεκτίμησης, αλλά και μερικής ή παντελούς 
έλλειψης αγάπης, σεβασμού, αλληλοκατανόησης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Φαίνεται ότι η σύγχρονη κοινωνία ζει και κινείται χωρίς ταυτότητα και αποφλοιωμένη 
από τα στοιχεία εκείνα που θα τις εξασφάλιζαν μια ταχεία επαναφορά στον πρότερο 
ήρεμο, έντιμο, Ηθικό και ασφαλή βίο της.

Στη δύνη αυτών των διαταραχών της κοινωνικής και Ηθικής ισορροπίας, η διαπραγ-
μάτευση ενός θέματος ηθολογικού χαρακτήρα χωρίς μια υπόμνηση της ανατομίας του 
Ηθικού ενεργήματος (Γνωσιακή αναγνώριση, Αισθητική απελευθέρωση) δεν είναι εύκολη 
υπόθεση, όπως υποστηρίζει ο Τάσιος (2007).1 Αυτό γιατί το Ηθικό ενέργημα έχει να 
κάνει με την ηδονή, ή να συν-αισθάνομαι τη χαρά του Άλλου -μια ευχαρίστηση που την 
προκαλώ με την Πράξη μου, θυσιάζοντας το “Εγώ, Εδώ και Τώρα”, για το “Εσύ, Εκεί και 
Ύστερα”.1 Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα μας θυμίζει 
ότι όλοι μπορούν να ωφεληθούν αν αφήσουν για λίγο τη βάρβαρη πραγματικότητα ενός 
πολιτισμού και, προσθέτω, και μιας Ηθικής σε κρίση και αν αναβαπτιστούν στα νάματα 
μιας άλλης εποχής, όπου ο ατομισμός δεν είχε διαβρώσει τις συνειδήσεις και η συμμε-
τοχική διαδικασία στη ζωή είχε περισσότερο ιδεαλιστικά κίνητρα. Σύγχρονοι διανοητές 
όπως ο Αλ Νεχαμάς υποστηρίζουν ότι οι Ηθικές αξίες βασίζονται στις ομοιότητές μας, 
στο τι έχουμε κοινό, ενώ οι αισθητικές ή προσωπικές βασίζονται στις διαφορές μας.2 Από 
την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο Τσουκαλάς,3 η ισότητα λησμονείται ως δύναμη 
Ηθικής και συνοψίζεται πια στο αίτημα της ισότητας των ευκαιριών. Αυτό γιατί όλες 
οι μεγάλες ιδέες, τα κοσμοθεωρητικά προστάγματα χαρακτηρίζονται από μια αχλή η 
οποία τα συσκοτίζει. Εάν δεν είναι ασαφή δε μπορούν να γίνουν αντικείμενο κριτικής 
αντιμετώπισης.3

Στο χώρο των κοινωνικών ομάδων οι μακροχρόνιες αξίες που διέπουν ένα επάγγελμα 
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ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων

(ή και ένα λειτούργημα) είναι σημαντικότερες από την “καλή ή κακή εικόνα” που τους 
αποδίδεται από την κοινωνία. Η εικόνα είναι καλή, όπως παρατηρεί ο Άνταμ Σμιθ, όταν 
ο επαγγελματίας (ή ο λειτουργός) διεκπεραιώνει με “ευπρέπεια” το ρόλο του, όταν το 
“πάθος” του συμπίπτει με το “πάθος” που θα είχε ένας αμερόληπτος θεατής αν ήταν στη 
θέση του. Τότε ο ορίζοντας ενός επαγγελματία δεν εξαντλείται σε εκείνον των ιδιοτελών 
συμφερόντων του, αλλά συναντά το ευρύτερο κοινό αίσθημα. Όταν ο επαγγελματίας 
παγιδεύεται στο κοινωνικώς κατασκευασμένο είδωλο των ριζών του, τόσο συρρικνώνεται 
ο Ηθικός του ορίζοντας.4 Όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε κοινωνικό γεγονός 
έχει μέσα του έναν πυρήνα αβεβαιότητας. Έτσι, η επίτευξη της κοινωνικής ισορροπίας 
περνάει, σε κάθε περίπτωση, μέσα από τις Ηθικές αξίες που λειτουργούν σε κάθε κοι-
νωνική ομάδα και εκφράζονται από την ευαισθητοποίηση, τη δράση και την προσφορά 
υπηρεσιών από τα άτομα ή τις κοινωνικές ομάδες.

Αν τώρα εξετάσουμε το πρόβλημα μέσα από το πρίσμα της Ιατρικής Ηθικής, δι-
απιστώνουμε ότι η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών προς την κοινωνία αναβαθμίζεται 
τα μέγιστα όταν οι γιατροί προσανατολίζονται προς τη λειτουργία του κοινού καλού, 
θυσιάζοντας το “εγώ” για το “εσύ”. Όταν η υπερτροφική ανάπτυξη του “εγώ” επανέλθει 
στα επίπεδα της γονιδιακής καταγραφής της, εκεί που η φύση την έχει τοποθετήσει να 
λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας της ατομικής επιβίωσης. Την αποκατάσταση αυτής 
της κοινωνικής Ηθικής ισορροπίας είχε στο κέντρο της Διδασκαλίας της η Ιπποκρατική 
Ιατρική και τη διατηρεί πάνω από δυόμιση χιλιετίες.

Η Ηθική στην ιστορία της Ιατρικής εκφράζεται από τον Όρκο του Ιπποκράτη, ο οποίος 
αποτελεί τον Ηθικό κώδικα της ταυτότητας του γιατρού. Η Ηθική ως πρακτική έχει τις 
ρίζες της πολύ βαθιά στο χρόνο. Από την εποχή του Ιπποκράτη, αλλά και πολύ πριν, η 
Ηθική βασίστηκε σε ορισμένους κανόνες που στον πυρήνα τους περιείχαν την ανθρωπιά, 
τη μεγαλοψυχία, την ευσπλαχνία, την αφοσίωση, την αφιλοκέρδεια. Οι παραβιάσεις 
των κανόνων και εκείνη την εποχή δεν ήταν άγνωστες· οι γιατροί όμως σέβονταν τους 
Ηθικούς κανόνες και τους κληρονομούσαν από γενιά σε γενιά.5 Η κληρονομιά της Ιππο-
κρατικής Ιατρικής και των Ιπποκρατικών Ηθικών κανόνων έχει αποτελέσει πηγή όχι μόνο 
θέσεων-πληροφοριών, αλλά και έμπνευσης για δημιουργία και έκφραση νέων ιδεών. 
Εξακολουθεί δε να προσφέρει λύσεις σε πολλά Ιατρικά θέματα, ακόμη και σε προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Η κατανόηση των Ιπποκρατικών κανόνων και η 
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Ιπποκρατικής και της Σύγχρονης Ιατρικής 
Ηθικής, ως πράξη και σκέψη, μπορεί να δώσει εποικοδομητικές λύσεις και διεξόδους 
σε μείζονος σημασίας Ιατρο-κοινωνικά θέματα Ηθικού χαρακτήρα.

Στην προοπτική αυτή θα περιγράψουμε τις αρχές που διέπουν την Ιπποκρατική και 
τη Σύγχρονη Ιατρική Ηθική, θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε σε ποια σημεία 
συγκλίνουν και σε ποια όχι τα αρχαία και τα σύγχρονα κείμενα στη διαχρονική εξέλιξή 
τους, ενώ θα έχουμε παράλληλα τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε τους λόγους των 
σημερινών αποκλίσεων και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις.

ΟρΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Προκειμένου να προσεγγίσουμε και να αναλύσουμε τις σχέσεις μεταξύ της Ιπποκρα-
τικής και της Ιατρικής Ηθικής του 21ου αιώνα, θα πρέπει να ξεπεράσουμε δυο βασικά 
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εμπόδια, τα οποία είναι οι ορισμοί της έννοιας της Ηθικής της κοινωνίας και εκείνης της 
Ιπποκρατικής και της σημερινής Ιατρικής Ηθικής. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί 
ότι δεν υπάρχει αρχαίο ή πρόσφατο κείμενο με κοινά αποδεκτό ορισμό της Ηθικής στον 
κοινωνικό και Ιατρικό χώρο. Αυτό συμβαίνει γιατί, από την εποχή του Ιπποκράτη έως 
σήμερα, ο κόσμος ζει και κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς, σκέπτεται και λειτουργεί 
με διαφορετικό τρόπο, ενώ παράλληλα έχει αλλάξει και ο τρόπος που αισθάνεται και 
βιώνει τις πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές αλλαγές. Από την άλλη 
πλευρά, η Ιατρική ως επιστήμη αλλά και ως επάγγελμα έχει έντονο τον κοινωνικό χαρα-
κτήρα, με συνέπεια πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πορεία της 
άσκησής της να έχουν πέρα από την Ηθική και βαθύτερη κοινωνική διάσταση.

Η Ηθική, για κάθε εποχή και για κάθε κοινωνία, εμπεριέχει στον πυρήνα της μια 
δυναμική εξέλιξη, η οποία λειτουργεί με την επίδραση του χρόνου και διαμορφώνει συ-
μπεριφορές ατόμων και κοινωνιών, με στόχο την επίτευξη του ιδεατού (ιδανικού) τρόπου 
συμπεριφοράς απέναντι στον άρρωστο, αλλά και απέναντι σ’ όλες τις κοινωνικές ομάδες. 
Παράγοντες, που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη διαμόρφωση της κοινωνίας, όπως 
πολιτικοί, πολιτισμικοί, θρησκευτικοί, πόλεμοι, είναι δυνατό να επαναπροσδιορίσουν τη 
συμπεριφορά της κοινωνίας και την Ηθική της. Η κοινωνία, η οποία αξιολογεί και ρυθ-
μίζει ή και καθορίζει τη συμπεριφορά των ατόμων, είναι η σταθερή παράμετρος στον 
πυρήνα του ορισμού της Ηθικής. Οι μεταμορφώσεις όμως της κοινωνικής συμπεριφο-
ράς στη διαδρομή του χρόνου είναι πολλές και σημαντικές και χαρακτηρίζονται από τη 
δημιουργία νέων ή την τροποποίηση εγκατεστημένων ιδεών, αρχών, κανόνων. Μέσα σ’ 
αυτό το πλέγμα των συγκρούσεων και των αντιπαραθέσεων ιδεών, αρχών και κανόνων 
προέχει η αναζήτηση των πηγών εκείνων που τις πυροδοτούν και τις διαμορφώνουν. 
Η ικανοποίηση, από την άλλη πλευρά, που σου δίνει η δυνατότητα να γνωρίσεις την 
ιστορία της Ιατρικής του αρχαίου κόσμου και τη διαχρονική πορεία και εξέλιξή της σε 
συγκερασμό με τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να 
έλθεις σε άμεση επαφή και να γνωρίσεις φιλοσοφίες, οι οποίες πυροδότησαν τη δη-
μιουργία ιδεών, αρχών και κανόνων και από τις οποίες ξεκίνησαν οι όποιες μεταβολές 
στις Ηθικές αρχές.

Ας δούμε όμως, καταρχήν, ποιός είναι ο ορισμός της Ηθικής στη διαχρονική πορεία 
της ανθρώπινης διανόησης, τόσο από τη φιλοσοφική όσο και από την Ιατρική της σκοπιά.

Η αφετηρία της Ηθικής φιλοσοφίας ανάγεται στον 5ο αιώνα π.Χ. και αναδύεται μέσα 
από τις συζητήσεις μεταξύ του Σωκράτη και των Σοφιστών. Περιστασιακά, αναφορές σε 
ζητήματα Ηθικής τάξης ανευρίσκονται και στους Προσωκρατικούς στοχαστές, μια και το 
ενδιαφέρον τους ήταν επικεντρωμένο στην έρευνα της φύσης και όχι στη διερεύνηση 
του ανθρώπου όπου ανάγονται τα ζητήματα της Ηθικής συμπεριφοράς. Η Πρωτογενής 
Ηθική Φιλοσοφία ως κλάδος της Φιλοσοφίας προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα 
“τι πρέπει να πράττω”, ως άτομο αλλά και ως κοινωνία για να θεωρηθούν οι πράξεις 
Ηθικά αποδεκτές, με άλλα λόγια ποιο είναι το κριτήριο της Ηθικής συμπεριφοράς μας, 
ή όπως αναφέρει ο Πελεγρίνης (2004),6 σε τι συνίσταται το “αγαθό” και σε τι το “κακό”.

Τα κριτήρια της Hθικής συμπεριφοράς ερμηνεύονται ανάλογα με την οπτική γωνία 
μέσα από την οποία βλέπει η κάθε φιλοσοφική σκέψη την κοινωνία. Οι εισηγητές της 
θεωρίας του Hδονισμού υποστήριξαν ότι κριτήριο της Ηθικής συμπεριφοράς των ανθρώ-
πων είναι η ηδονή, ενώ οι υποστηρικτές της θεωρίας του Ενστίκτου της Αυτοσυντήρησης, 
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εξάρτησαν την Ηθική συμπεριφορά από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Οι φιλόσοφοι 
της θεωρίας του Ωφελιμισμού υποστήριξαν ότι πρέπει να κάνει κανείς οτιδήποτε συμ-
βάλει στην Ευδαιμονία του ανθρώπου. Ο Πλάτων και ο Μουρ υποστήριξαν ότι το αγαθό 
είναι μια υπεραισθητή οντότητα. Κατά τη Δευτερογενή Ηθική Φιλοσοφία, το πρωταρχικό 
ζήτημα είναι ο προσδιορισμός του νοήματος των Ηθικών όρων6 τους οποίους χρησιμο-
ποιούμε για να υποστηρίξουμε ή να εκφράσουμε τις Ηθικές πεποιθήσεις. Το ερώτημα 
κατά τους φιλοσόφους της Δευτερογενούς Ηθικής Φιλοσοφίας δεν είναι “τι πρέπει να 
πράξω”, ή “τι είναι αγαθό”, αλλά τι οφείλω να εννοώ με τους Ηθικούς όρους “πρέπει”, 
“αγαθό” και πώς θα πρέπει να τους μεταχειρίζομαι.

Ποιο είναι όμως το βαθύτερο νόημα της Ηθικής; Η Ηθική είναι έρευνα και μάθηση που 
ασχολείται με τα άτομα και τις κοινωνίες, στην προσπάθειά της να εξετάσει αν οι πράξεις 
τους υπακούουν σε κανόνες προς τους οποίους οφείλει ο άνθρωπος να προσαρμόσει τη 
ζωή του. Ο ορισμός αυτός επιδέχεται ανάλυση και διευκρίνιση. Έρευνα και μάθηση είναι 
η Ηθική γιατί εξετάζει τους λόγους και τις πράξεις των ανθρώπων για να ορίσει κανόνες 
και αρχές σύμφωνα με κριτήρια. Το κριτήριο αξιολόγησης μιας πράξης είναι η αξία της. 
Κάθε πράξη που είναι φορέας αξίας προάγει θετικά την ενεργητικότητα της βούλησης 
και ονομάζεται αγαθό, ενώ εκείνη που συνεπάγεται απαξία προκαλεί αποστροφή της 
βούλησης και θεωρείται κακή. Το σύνολο των ιδεών και των αρχών στο επίπεδο της 
πράξης ονομάζεται Ηθική συνείδηση ή Ηθικός νόμος. Η σταθερή προσήλωση σ’ αυτές, 
η οποία εκφράζει την εσωτερική ποιότητα του πράττοντος, ονομάζεται Αρετή.7 Η λέξη 
προέρχεται από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. O όρος “Ηθική” ανάγει την καταγωγή του 
στον Αριστοτέλη, ο οποίος χρησιμοποιεί τις εκφράσεις “Ηθική θεωρία”, “Ηθική αρετή” 
και “Ηθικοί λόγοι”. Η λέξη Ηθική παράγεται από τη λέξη Ήθος, που και αυτή προέρχεται 
και συνδέεται με τη λέξη Έθος. Ήθος και Έθος λέγεται, κυρίως, η συνήθεια. Παρόλο ότι 
Ήθος κατά τον Όμηρο σημαίνει τη διαμονή ή την κατοικία του ανθρώπου και των ζώων, 
η λέξη αυτή αποδίδεται στον Αριστοτέλη. Ο Σενέκας χρησιμοποιεί τον όρο “Philoso-
phia moralis”. Στις νεότερες γλώσσες, οι όροι που προέρχονται από την ελληνική λέξη 
“Ηθικοί” εναλλάσσονται με τους όρους που προέρχονται από τη λατινική λέξη “moralis” 
(Γερμανικά Ethik, Αγγλικά ethics, moral philosophy).

Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι οι αρετές βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση από τη συνή-
θεια και την άσκηση, υποστήριζε δε ότι δυο είναι τα είδη της αρετής, η διανοητική και η 
Ηθική……. η Ηθική είναι αποτέλεσμα του Έθους ………. καμία Ηθική αρετή δεν υπάρχει 
μέσα μας εκ φύσεως.8 Η Ηθική του Αριστοτέλη εκφράζεται κυρίως στα Ηθικά Νικομά-
χεια, στα οποία αναφέρεται: “Η φύσις μας έκαμε επιδεκτικούς στις αρετές, τέλειοι όμως 
γινόμαστε με τη διαδικασία του Έθους”.9 Αποφασιστικό σημείο, αν και αναμενόμενο, 
είναι η κριτική της “Ιδέας του Αγαθού”, που ο Πλάτωνας, αλλά και άλλοι φιλόσοφοι, 
τοποθετούσαν στη βάση του συστήματός τους. Όμως αυτό το υποθετικό υπερβατικό 
ιδανικό είναι κενό νοήματος. Ο Αριστοτέλης δεν αρέσκεται σε αφαιρέσεις, έτσι ανα-
γκάζεται να διασαφηνίσει τι ακριβώς εννοεί με τον όρο “Ηθική”. Η Ηθική τελειοποιεί 
τον εαυτό μας και μας οδηγεί στην πληρότητα της ύπαρξης, στην Ευδαιμονία. Η Ηθική 
του Αριστοτέλη σχετίζεται με άμεσο τρόπο με την πρακτική ζωή. Για τον Αριστοτέλη, 
αναγκαία προϋπόθεση της Ευδαιμονίας είναι η Αρετή. Όπως υποστήριξε στη θεωρία 
του της μεσότητας, η Αρετή ορίζεται ως το μέσο ανάμεσα σε δυο άκρα: την υπερβολή 
και την έλλειψη. Η αρχή της μεσότητας είναι η αναζήτηση της ισορροπίας. Η Ηθική 
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του Αριστοτέλη αιτιολογεί αλλά και επιβεβαιώνει την κεντρική θέση της φιλοσοφίας 
του: την ένωση της ιδέας με αυτό που την ενσαρκώνει, να λαμβάνουμε δηλαδή υπόψη 
μας τόσο το ιδεατό όσο και το υλικό. Αυτό εξηγεί γιατί ο Αριστοτέλης αναπτύσσει μια 
πρωτότυπη θέση για την ηδονή. Στοχασμός, μεσότητα, ευτυχία, ηδονή: η αριστοτελική 
Ηθική στο σύνολό της επικεντρώνεται στην ιδέα της τάξης που ενυπάρχει στον κόσμο, 
διατηρώντας το μέτρο και χωρίς να στερούμαστε την ηδονή που συνοδεύει τη δράση.9,10 
Συνήθως, η Ευδαιμονία, ή η Ευτυχία, συγχέεται με την έννοια της ηδονής. Μεταξύ των 
εννοιών αυτών υπάρχουν βασικές διαφορές, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ταύτισή τους.

Αντίθετα, ο Σωκράτης πίστευε στην παντοδυναμία του λογικού στοχασμού και στη 
δύναμη της κριτικής διανόησης. Ο Γιανναράς (2002)11 στο βιβλίο του “H ελευθερία του 
ἥθους” γράφει: “Στη γλώσσα του σημερινού πολιτισμού – του τρόπου ζωής μας σήμε-
ρα – το ήθος είναι μια έννοια αντικειμενικού μέτρου για την αξιολόγηση του ατομικού 
χαρακτήρα, της ατομικής συμπεριφοράς. Είναι η αντικειμενική αξιολόγησή του με βάση 
την κλίμακα των αρετών που έχει αποδεχθεί το κοινωνικό σύνολο”.

Ο όρος Ηθική πρέπει, συνεπώς, να καλύπτει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Έχει όμως, 
με την πάροδο του χρόνου, υποστεί τις επιδράσεις των φιλοσοφικών θεωριών και από-
ψεων σε άλλοτε άλλο βαθμό. Συνεπώς, ο ορισμός της τροποποιείται ανάλογα με την 
οπτική (κοινωνική) γωνία από την οποία αντιμετωπίζεται. Η Ηθική εξετάζει κατά πόσον οι 
πράξεις των ανθρώπων χαρακτηρίζονται από αξία ή απαξία, ενώ διατυπώνει αρχές και 
κανόνες προς τους οποίους οφείλει να συμμορφώσει τη ζωή του ο άνθρωπος. Φαίνεται, 
ότι η Ηθική από το ένα μέρος διαπιστώνει (περιγραφικός φιλοσοφικός κλάδος) και από 
το άλλο ορίζει κανόνες (κανονιστικός φιλοσοφικός κλάδος).7

Ο προσδιορισμός της έννοιας της Ηθικής είναι μια συνεχής αναζήτηση. Αυτό φαίνεται 
και από τις πολλές προσπάθειες που γίνονται, με απώτερο στόχο να διασυνδεθεί η Ηθική 
με τους πυλώνες της κοινωνικής δράσης του πολιτικού και του πολιτισμού γίγνεσθαι ώστε 
να δώσει διέξοδο ή και λύση στα προβλήματα που ταλαιπωρούν το σύγχρονο άνθρωπο. 
Παρόλα αυτά, στη συλλογική μνήμη και την ιστοριογραφία της Ηθικής, η διαδρομή της 
εξέλιξης των Ηθικών θέσεων είναι ανεπαρκώς φωτισμένη.

Μπορούμε, συνεπώς, να πούμε ότι η Ηθική περιγράφει τη ζωή κάθε ανθρώπου, όταν 
αυτή είναι σύμφωνη με τις αρχές της κοινωνίας. Η Ηθική κρίνει τις σχέσεις μέσων και 
σκοπών, καθώς και την τέχνη ελέγχου των μέσων ώστε να υπηρετούν τους ανθρώπινους 
σκοπούς.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΘρΗΣΚΕΙΑ

Ένα άλλο ερώτημα που αναδύεται αφορά στη σχέση της Ηθικής με τη θρησκεία. 
Τη σημερινή Ηθική στην Ιατρική θα την αναγνωρίσουμε μόνο μέσα από τα χριστιανικά 
κείμενα; Αναμφισβήτητα όχι. Όλες οι θρησκείες μιλάνε για Ηθική και εμπεριέχουν στη 
διδασκαλία τους Ηθικούς κανόνες. Οι τρεις μεγάλες θρησκείες της Δύσης δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στο καθήκον του γιατρού να φροντίζει τον πτωχό και τον άρρωστο. Η Ηθική της 
Χριστιανικής θρησκείας είναι οι εντολές του Χριστού, οι οποίες αποτελούν τους Ηθι-
κούς κανόνες. Στις τέσσερις αρετές του αρχαίου κόσμου (ανδρεία, σωφροσύνη, σοφία, 
δικαιοσύνη), η Χριστιανική θρησκεία προσέθεσε την ελπίδα, την πίστη και την Αγάπη. 
Κατά το μεσαίωνα, το μόνο Ηθικό πρόβλημα που απασχόλησε τους φιλοσόφους ήταν η 
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ελευθερία της βούλησης. Κατά την αναγέννηση, γίνεται προσπάθεια χειραφέτησης της 
Ηθικής από τη χριστιανική θρησκεία, ώστε να αποτελέσει ανεξάρτητο φιλοσοφικό κλάδο.

Ο Bar Hiller στην Ηθική του Ραβίνου υπογραμμίζει τη σημασία των πράξεων που 
βοηθούν το συνάνθρωπο.12 Ο Ιησούς Χριστός Είπε «όταν φροντίζεις τον πτωχό είναι ως 
να φροντίζεις Εμένα», ενώ ο Μωάμεθ έκανε το Zakat, δηλ. την προσφορά ενός μέρους 
της περιουσίας στον πτωχό, έναν από τους 5 πυλώνες του Ισλάμ. Έτσι, για έναν Χρι-
στιανό, Εβραίο, ή Μουσουλμάνο, ένας καλός γιατρός είναι πρώτα Εβραίος, Χριστιανός, 
ή Μωαμεθανός και μετά γιατρός, γράφει ο Pence (2004)12 στο έργο του “Classic Cases 
in Medicial Ethics”.

Οι Koening et al (2001)13 στο έργο τους “Handbook of religion and health” κάνουν 
πλήρη ανασκόπηση των επιχειρημάτων, υπέρ και κατά, αναφορικά με το ερώτημα πώς 
η πίστη επηρεάζει τους αρρώστους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η θρησκεία κάνει τους 
ανθρώπους παθητικούς, με αποτέλεσμα να αποδέχονται την πορεία των γεγονότων ως 
θέλημα θεού. Αναμφισβήτητα, ο κανόνας είναι ότι οι άρρωστοι αναζητούν στην πίστη 
τους παρηγοριά (βοήθεια) όταν βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές. Οι επικριτές υποστη-
ρίζουν ότι οι άρρωστοι εκχωρούν την προσωπική τους ευθύνη για επιλογές και ανάληψη 
δράσης σε μια υπέρτατη δύναμη έξω απ’ αυτούς και έτσι εξασθενίζουν το ρόλο τους σε 
μια ήδη υπέρμετρη πατερναλιστική σχέση που έχουν με τους γιατρούς. Η άποψη αυτή 
είναι απόρροια της διάσημης ρήσης του Καρλ Μαρξ ότι η θρησκεία είναι “το όπιο του 
λαού”. Αντίθετα, υπάρχει και η άποψη ότι η πίστη μπορεί να μετατρέψει τον άνθρωπο 
σε παραγωγικό εταίρο στον αβέβαιο κόσμο της Ιατρικής.14

Διαχρονικά, η κοινωνία δέχεται την επίδραση των θρησκειών, οι οποίες έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην Ιατρική Ηθική, ενώ συχνά διαμορφώνουν και την Ηθική της κοινωνίας.

ΙΣΤΟρΙΚΗ ΑΝΑΔρΟΜΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Αρχαίος Κόσμος

Η Ηθική με την εμπειρική της θεώρηση αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Κομφού-
κιο (557-479 π.Χ.), το Λάο-Τσε (570-490 π.Χ.) και το Βούδα (556-480 π.Χ.). Ακολούθησαν 
οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι, οι Ιουδαίοι. Με τη φιλοσοφική της θεώρηση αναφέρεται στην 
Ελλάδα από την εποχή ακόμη του Ομήρου (9ος αιώνας π.Χ.), του Ησίοδου (8ος - 7ος π.Χ. 
αιώνας) και των Προσωκρατικών φιλοσόφων, οι οποίοι έδωσαν στους σύγχρονους και 
στους μεταγενέστερούς τους ασυστηματοποίητα Ηθικά διδάγματα. Ήδη από τον 5ο αιώνα 
είχαν τεθεί οι βάσεις και σε πολλές περιπτώσεις είχαν ολοκληρωθεί από φιλοσοφικής 
πλευράς οι προβληματισμοί σε φυσικά, Ηθικά και κοινωνικά θέματα. Την ίδια περίοδο 
αναπτύσσεται και η αντιπαράθεση του Σωκράτη με τους Σοφιστές, η οποία πυροδότη-
σε την έναρξη του Ηθικού προβλήματος σε φιλοσοφική βάση. Τον χρυσούν αιώνα, τη 
μοναδική στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδος κλασική εποχή, η Ηθική απασχόλησε τους 
φιλοσόφους. Η πληρέστερη όμως έκφραση των Ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων 
σχετίζεται ιστορικά με την παρουσία των Σοφιστών, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το αγαθό, 
το φυσικό και το Ηθικό δίκαιο και την πολιτεία. Όλοι, σχεδόν, οι προβληματισμοί που 
αποτέλεσαν τα βασικά φιλοσοφικά θέματα την περίοδο αυτή (όπως είναι το αγαθό, 
το δίκαιο, η αρετή, η ευδαιμονία, η παιδεία, η πολιτεία), μελετήθηκαν από την αρχαία 
ελληνική διανόηση, από τους χρόνους των Σοφιστών και του Σωκράτη (5ος αιώνας π.Χ.) 
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και αργότερα από τους Στωικούς και τους Επικούρειους. Οι Στωικοί, οι οποίοι ακολού-
θησαν το Σωκράτη και τον Πλάτωνα, μελέτησαν την αρετή και διέκριναν τα μέρη που 
την απαρτίζουν. Οι Στωικοί ονομάστηκαν έτσι επειδή ο Ιδρυτής της Σχολής τους, Ζήνων 
ο Κιτιεύς (Κιτίον, η σημερινή Λάρνακα της Κύπρου), δίδασκε κάτω από την Ποικίλη Στοά 
(στωικός: αυτός που ανήκει, ή αναφέρεται σε στοά). Οι Στωικοί συνέχισαν και ενέτειναν 
την κριτική του Αριστοτέλη στην πλατωνική θεωρία.15 Οι Στωικοί επεξεργάζονται τρία 
γνωστικά πεδία: λογική, φυσική και Ηθική. Για να εξηγήσουν και να αιτιολογήσουν τη 
σειρά προτεραιότητας αυτών των πεδίων καταφεύγουν σε μεταφορές. Η φιλοσοφία 
είναι σαν την εύφορη γη, η λογική θέτει τα όρια, είναι το τείχος, η περίφραξη, η φυσική 
είναι τα δένδρα και η Ηθική ή κοσμοηθική είναι τα φρούτα. Σύμφωνα με άλλη μεταφο-
ρά, η φιλοσοφία μοιάζει με αυγό, η λογική είναι το κέλυφος, η φυσική το ασπράδι και 
η κοσμοηθική ο κρόκος. Έτσι, η λογική εισάγει στη φυσική και αυτή με τη σειρά της 
στην κοσμοηθική.15

Στο κέντρο της φιλοσοφικής σκέψης των Στωικών βρίσκεται η Ηθική. Οι Στωικοί 
υποστήριζαν ότι πρέπει να ακολουθούμε τις φυσικές μας τάσεις, γιατί μέσω αυτών 
ταυτιζόμαστε με τους οικουμενικούς νόμους. Ο στόχος του ανθρώπου στη ζωή, κατά 
τη στωική φιλοσοφία, είναι η Ευδαιμονία, στην οποία φθάνει κανείς όταν εξασφαλίσει 
στην ψυχή του την ηρεμία ή τη γαλήνη. Η Ευδαιμονία μπορεί να επιτευχθεί όχι μέσω 
της Ηδονής, αλλά μέσω της Αρετής, η οποία μπορεί να υποδειχθεί στον άνθρωπο μέσω 
της μελέτης της φιλοσοφίας.

Για τους Στωικούς, υπέρτατος κανόνας του βίου είναι το “κατά φύσιν ζην” και η 
επιτέλεση του καθήκοντος.

Οι Επικούρειοι είναι γνωστοί και με το όνομα “Φιλόσοφοι του κήπου”. Όπως και οι 
Στωικοί, η Φιλοσοφική τους σκέψη περιλαμβάνει: λογική, φυσική και Ηθική. Έργο της 
Ηθικής τους είναι να μας απελευθερώσει από δυο μεγάλους φόβους, εκείνους των 
θεών και του θανάτου. Η Ηθική του Επίκουρου δε συμφωνεί σε κανένα σημείο με τις 
θεωρίες των προγενέστερων φιλοσόφων. Σκοπός του ανθρώπου κατά τους Επικούρει-
ους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την Ηθική, είναι η Ευδαιμονία, την οποία εννοούσαν ως 
πνευματική ηδονή, προερχόμενη από την ψυχική ηρεμία.

Από την άλλη πλευρά, ο Σωκράτης έχει αναγνωρισθεί ως ο πατέρας της Ελληνικής 
Ηθικής Φιλοσοφικής διανόησης. Οι Σοφιστές δίδασκαν τη σχετικότητα των αξιών και 
θεωρούσαν ότι οι αξίες της Ηθικής και κοινωνικής ζωής αντλούν το κύρος τους από 
κάποια προσωπική θέληση, ενώ το αγαθό και το κακό καθορίζονται από το νόμο και το 
Έθος.7 Συστηματικότερα εξέτασε τα Ηθικά προβλήματα ο Σωκράτης (470-399 π.Χ.) ο 
οποίος, ξεπερνώντας την εμπειρική αντιμετώπισή τους, ερεύνησε την ουσία των Ηθικών 
αρετών (ευσέβεια, ασέβεια, δίκαιο, άδικο, σωφροσύνη) και προσπάθησε να θεμελιώσει 
την ηθικότητα στον ορθό λόγο. Τα διδάγματα του Σωκράτη εμβάθυνε και θεμελίωσε 
μεταφυσικά ο Πλάτων (427-348 π.Χ), ο οποίος οικοδόμησε την Ηθική του στην ιδέα του 
αγαθού ως υπέρτατης οντολογικής αρχής. Ο Αριστοτέλης μελέτησε τα Ηθικά φαινόμενα 
συστηματικά και με επιστημονικό τρόπο. Δίδασκε ότι υπέρτατο αγαθό είναι η Ευδαιμο-
νία, η οποία θεμελιώνεται στην Αρετή, την οποία θεωρεί τη “μεσότητα των παθών”. Ο 
χαρακτήρας της Ηθικής του είναι νοησιαρχικός, γιατί εκλαμβάνει την πρακτική σκέψη 
ως ύψιστη ενεργητικότητα, που μπορεί να οδηγήσει στην πραγμάτωση του υπέρτατου 
σκοπού του “Θεωρητικού ζην”.
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Σύγχρονος Κόσμος

Η Ιατρική Ηθική του Δυτικού κόσμου λειτουργεί στον απόηχο των υποχρεώσεων 
του γιατρού της αρχαιότητας, όπως αυτές αναφέρονται στον Όρκο του Ιπποκράτη, 
και τις Διδασκαλίες της Χριστιανικής και Εβραϊκής θρησκείας. Στο μεσαίωνα και στους 
πρώιμους σύγχρονους χρόνους η Ηθική χρεώνεται στη Μουσουλμανική Ιατρική, όπως 
την εξέφραζαν ο Ishaq bin Ali Rahawi (ο οποίος έγραψε το βιβλίο “The Conduct of a 
Physician”, το πρώτο βιβλίο που είναι αφιερωμένο στην Ιατρική Ηθική) και ο Muhammad 
ibn Zakariya ar Razi, στους Εβραίους διανοητές, όπως είναι ο Maimonides, και στους 
Ρωμαίους καθολικούς στοχαστές, όπως είναι ο Thomas Aquinas.

Κατά τους επόμενους αιώνες, σημαντική ήταν η συμβολή του Ντεκάρτ (René Des-
cartes, 1596-1650) και του Λάιμπνιτς (Gottfried Wilhelm Leibnitz, 1646-1716), στην ανά-
πτυξη της Ηθικής. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η συμβολή του Σπινόζα (Baruch Spinoza, 
1632-1677), του οποίου η Ηθική έχει ως στόχο να απελευθερώσει τον άνθρωπο από το 
κράτος της ανάγκης.

Σταθμό στην ανάπτυξη της Ηθικής αποτελεί η φιλοσοφική σκέψη και διδασκαλία του 
Γερμανού φιλοσόφου Immanuel Kant (1724-1804), η οποία αναπτύσσεται στην κριτική 
του Πρακτικού Λόγου (1788), κατά την οποία ο άνθρωπος είναι φορέας του λόγου, 
από τον οποίο πηγάζει ο Ηθικός νόμος. Η βασική αρχή η οποία κατεύθυνε όχι μόνο τη 
διδασκαλία του, αλλά και τις πράξεις του ήταν ο σεβασμός προς τον άνθρωπο -ένας 
σεβασμός από τον οποίον δεν απέκλινε ως το τέλος της ζωής του. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι, όταν λίγο πριν πεθάνει τον επισκέφτηκε ανήμπορο και κλινήρη ο γιατρός, 
εκείνος με πολύ κόπο και πόνο σηκώθηκε για να τον χαιρετήσει. Στην παρατήρηση του 
γιατρού ότι δεν ήταν ανάγκη να ταλαιπωρείται του απάντησε ότι ο σεβασμός του προς 
τον άνθρωπο δεν τον είχε εγκαταλείψει ακόμη.6

Ο Kant μεταμόρφωσε εκ βάθρων το φιλοσοφικό οικοδόμημα. Προχώρησε προς μια 
κανονιστική Ηθική, συνδέοντας την Ηθική συμπεριφορά με την υποχρέωση υπακοής 
στον Ηθικό νόμο από εσωτερική επιλογή. Η Ηθική του Kant δείχνει τη σταθερότητα 
του φιλοσοφικού του συστήματος. Για τον Kant, ο θεμελιώδης Ηθικός νόμος δε θα 
μπορούσε να προέρχεται από την ανθρώπινη φύση, πρέπει να την υπερβαίνει. Στο έργο 
του “Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών” εξήγησε γιατί μια κριτική του πρακτικού 
λόγου δεν προηγήθηκε της σκέψης του πάνω στην Ηθική όταν στο θεωρητικό τομέα η 
Κριτική του Καθαρού Λόγου προηγήθηκε της μεταφυσικής.10 Στην Ηθική, υποστήριζε, ο 
λόγος φθάνει στον υψηλότερο βαθμό τελειότητας και ακρίβειας και η κοινή συνείδηση 
περικλείει την ιδέα της ηθικότητας.

Κατά τον 18ο αιώνα, ο Δαρβίνος (Charles Darwin, 1809-1882) και ο Σπένσερ (Herbert 
Spencer, 1820-1903) εισάγουν την έννοια της εξέλιξης στα θέματα της Ηθικής και θα 
ερμηνεύσουν τα Ηθικά φαινόμενα ως παράγωγα των βιολογικών ορμονών.

Ο διαλεκτικός-ιστορικός υλισμός του Μαρξ (Karl Marx 1812-1883) θεωρεί την παρα-
δοσιακή Ηθική ως έκφραση της εκάστοτε επικρατούσας οικονομικής πραγματικότητας. 
Σύμφωνα με τους μαρξιστές, η Ηθική έχει αναπόφευκτα ταξικό χαρακτήρα. Ο μαρξισμός 
διαμορφώνει μια αντίπαλη Ηθική που εκφράζει τα οράματα της εργατικής τάξης. Η 
τελευταία, καθώς αγωνίζεται για να απαλλάξει την κοινωνία από την ταξική καταπίεση 
και εκμετάλλευση, χειραφετείται από την πνευματική καταδυνάστευση της κυρίαρχης 
Ηθικής και διαμορφώνει μια δική της Ηθική -την Ηθική της μελλοντικής κοινωνίας. Η και-
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νούρια Ηθική προβάλλει τις αρχές του κοινωνικού χρέους, της αύξησης των κοινωνικών 
αγαθών, του αμοιβαίου σεβασμού στο πλαίσιο της οικογένειας, της συντροφικότητας, 
της αλληλοβοήθειας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού, της πάλης 
εναντίον του παρασιτισμού και της διαφθοράς, του διεθνισμού, της απελευθέρωσης 
των λαών, της διεθνούς ειρήνης.

Σε διαφορετική βάση θα τοποθετήσει την Ηθική ο Νίτσε (Friedrich Nietzsche, 1844-
1900), ο οποίος υποστηρίζει ότι η ζωή είναι μεταφυσικό και ανορθολογικό δεδομένο, 
που περικλείει στον πυρήνα του τη “θέληση για δύναμη”. Η θέληση για δύναμη αποτελεί 
υπερτιμημένη συνιστώσα ως προς το ρόλο που έπαιξε στη σκέψη του Νίτσε. Στο κέντρο 
της κριτικής του Νίτσε για την Ηθική δε βρίσκεται κάθε μορφή Ηθικής, όπως υποστηρίζει 
ο Λάιτερ,16 παρά μόνο η “Ηθική με την υποτιμητική της έννοια”, για τον ορισμό της οποίας 
χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας.17 Το 18ο και 19ο αιώνα, 
η Ιατρική Ηθική αναδύεται ως μια συνειδητή έκφραση συμπεριφοράς του γιατρού, την 
οποίαν ο Thomas Percival περιέγραψε στο έργο του “Ιατρική νομοπάθεια”, στο οποίο 
την απέδωσε με τη φράση “Ιατρική Ηθική”. Οι οδηγίες του Percival προς τους γιατρούς 
θεωρήθηκαν ως μια προσπάθεια υπεράσπισης των δικαιωμάτων μιας συντεχνίας.18,19 Το 
1847, η Αμερικάνικη Ιατρική Εταιρεία (American Medical Association, AMA) υιοθέτησε 
τους κώδικες Ηθικής, οι οποίοι είχαν συνταχθεί με βάση την εργασία του Percival.20 Τον 
20ο αιώνα, παράλληλα με την εκκοσμίκευση, η οποία προήλθε κυρίως από την Καθολική 
Ιατρική Ηθική, δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή προσέγγιση από φιλελεύθερους προτεστά-
ντες με κύριο εκπρόσωπο τον Joseph Fletcher. Κατά τον 20ο αιώνα, η πνευματική κίνηση 
ευνοεί την επιστροφή της Ηθικής στην ιδιότητα της αυτοτελούς φιλοσοφικής μάθησης. 
Σε αυτό συνετέλεσε και η φαινομενολογική φιλοσοφία που, αντιτιθέμενη στον Καντ, 
θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση της αυθεντικής Ηθικής πράξης όχι την αφηρημένη 
προσήλωση στις επιταγές του πρακτικού λόγου, αλλά την ενόραση των Ηθικών αξιών 
από την ανθρώπινη συνείδηση (Husserl, Scheler, Hartmann).

Το 1960 και 1970, με βάση τη φιλελεύθερη θεωρία και τη διαδικαστική δικαιοσύνη, το 
μεγαλύτερο μέρος της Ιατρικής Ηθικής υπέστη μια δραματική μετεξέλιξη στη βιοηθική.20

Από το 1970, οι επιδράσεις της Ηθικής στην Ιατρική τέθηκαν υπό την αυστηρή επι-
τήρηση των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας, οι οποίες εξέταζαν τις επιστημονικές 
μελέτες σε ανθρώπους και πειραματόζωα, για να δημιουργηθεί στη συνέχεια η ειδικότητα 
του κλινικού γιατρού Ηθικής.21

Στη συνέχεια, αναφέρονται περιληπτικά τα κυριότερα προβλήματα της Ηθικής και 
οι προσπάθειες επίλυσής τους. Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι τα ακόλουθα: Από 
πού προέρχονται οι Ηθικές αρχές και οι ιδέες του ανθρώπου; Στην ερώτηση δίνουν 
απάντηση τα αυτονομικά και τα ετερονομικά συστήματα. Σύμφωνα με τα αυτονομικά 
συστήματα, ο άνθρωπος δίνει ο ίδιος τον Ηθικό νόμο στον εαυτό του, άρα πράττει το 
αγαθό και αποτιμά την ηθικότητα των δικών του πράξεων και των πράξεων των άλλων 
σύμφωνα με Ηθικές αρχές που δημιουργεί ο ίδιος. Κατά τα ετερονομικά συστήματα, 
ο Ηθικός νόμος και τα συναφή προς αυτόν Ηθικά παραγγέλματα εκπηγάζουν από 
την πολιτική εξουσία ή το Θεό. Το επόμενο ερώτημα αναφέρεται στην παρουσία ή μη 
αυτόνομης Ηθικής συνείδησης. Με άλλα λόγια, ποιά είναι η καταγωγή της αυτόνομης 
Ηθικής συνείδησης, δηλαδή της συνείδησης που αποτελεί προϊόν Ηθικής νομοθεσίας 
του ιδίου του ανθρώπου; Αποτελεί ο ψυχικός βίος του ανθρώπου “εσωτερική αίσθησή 
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του” ή εμπειρία του; Στο ερώτημα αυτό δίνουν απάντηση η ορθολογική και η εμπειρική 
θεωρία. Σύμφωνα με την ορθολογική θεωρία, ο άνθρωπος είναι προικισμένος με μια 
προεμπειρική (a priori), δηλαδή έμφυτη (θεωρία του εμφύτου: Motivismus) πνευματική 
λειτουργία -την Ηθική του συνείδηση-, η οποία, ως ένα είδος εσωτερικής αίσθησης 
ανεπηρέαστης ή ελάχιστα εξαρτημένης από την εμπειρία του, καθορίζει τις επιταγές 
του Ηθικού νόμου και του επιτρέπει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Οπαδοί του 
ορθολογισμού, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, είναι οι προσκείμενοι στον 
ιδεαλισμό Φιλόσοφοι, όπως ο Σωκράτης, στον οποίο το “δαιμόνιο” υπαγόρευε “ό,τι 
χρή ποιείν και ό,τι μή ποιείν” (Ξενοφ. Απομν., Α, 4, 15), ο Πλάτων, που δηλώνει ότι, σε 
μια προγενέστερη οντολογική ύπαρξή της, η ψυχή είχε αντικρίσει τις ιδέες των Ηθικών 
αξιών, που την ανάμνησή τους τη διατηρεί στον κατ’ αίσθηση κόσμο, οι Στωικοί, ο Ντε-
κάρτ, που δεχόταν την ύπαρξη έμφυτων ιδεών (“ideae innatae […], quas ipsimet in nobis 
habemus”), ο Λάιμπνιτς και ο Καντ. Σύμφωνα με την εμπειρική θεωρία, δεν υπάρχουν 
έμφυτες Ηθικές αρχές. Η ηθικότητα εκπηγάζει από την εμπειρία και διαμορφώθηκε μετά 
από μακροχρόνια εξέλιξη, στα πλαίσια μιας διαδικασίας που ξεκίνησε από την εξέταση 
λογικών πράξεων και με λογική αφαίρεση κατέληξε στη διατύπωση Ηθικών αρχών. Στην 
εμπειρική θεωρία πρόσκεινται οι σοφιστές, οι Επικούρειοι, ο Βάκων (Francis Bacon, 
1561-1626), ο Λοκ (John Locke, 1632-1704), ο οποίος απέρριπτε την ύπαρξη έμφυτων 
Ηθικών εννοιών και δεχόταν ότι ο άνθρωπος έχει απλώς την προδιάθεση να δοκιμάζει 
ηδονή ή λύπη, και ο Σπένσερ, που διαμόρφωσε την εξελικτική θεωρία. Παρόλα αυτά, το 
βασικό ερώτημα που αναδύεται συχνά, όταν αναφερόμεθα σε θέματα Ηθικής, αφορά 
το έμφυτο ή μη των Ηθικών ιδεών στον άνθρωπο. Όπως προκύπτει από τη διαφορο-
ποίηση των Ηθικών προτιμήσεων μεταξύ των διαφόρων λαών ή και των κοινωνιών, από 
την ποικιλία των απόψεων σε Ηθικά θέματα μεταξύ των πληθυσμών, ακόμη και από την 
εξέλιξη των Ηθικών θέσεων στην ίδια την κοινωνία κατά τη διαχρονική πορεία της, δεν 
υπάρχουν έμφυτες Ηθικές ιδέες. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι είναι πιθανόν να 
υπάρχει έμφυτη η προδιάθεση για ηθικότητα, η οποία αναπτύσσεται με την επίδραση 
παραγόντων του περιβάλλοντος, εμπεδώνονται δε με την άσκηση. Ο Αριστοτέλης στα 
Ηθικά Νικομάχεια τονίζει ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πλασμένος να δέχεται 
τις Αρετές και να τις τελειοποιεί με τον εθισμό “ἐγγίγνονται αί ἀρεταί πεφυκόσι μέν μίν 
δέξασθαι αυτάς, τελειουμένοις δε διά του έθους” (Ηθ. Νικομάχεια Α13, 1103 α 24). Τα 
φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητας δεν διαδέχονται απλώς το ένα το άλλο μέσα 
στο χρόνο, αλλά το καθένα ζητά να απαλείψει το προηγούμενο. Αυτό γίνεται είτε διορ-
θώνοντάς το, είτε προεκτείνοντας τη φιλοσοφική σκέψη που προηγήθηκε.

ΙΠΠΟΚρΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Ας εξετάσουμε καταρχήν τι εκφράζει η Ιπποκρατική Ηθική, για να αναλύσουμε στη 
συνέχεια τα ερωτήματα: Πώς διαμορφώθηκε και σε ποιες αρχές και φιλοσοφικές τάσεις 
στηρίχθηκε; Ποιά είναι η εξέλιξή της στη διαχρονική της πορεία; Μέχρι ποια χρονική 
περίοδο ο γιατρός έμεινε συνεπής με την Ιπποκρατική Ηθική; Ο Διαμαντόπουλος (2006)22 
στο άρθρο του “Ιπποκρατική Ηθική και πολιτικό γίγνεσθαι” υποστηρίζει ότι ο ορισμός 
της Ιπποκρατικής Ηθικής διαχρονικά αναδύεται μέσα από τον πυρήνα του Όρκου του 
Ιπποκράτη και συμπληρωματικά από τα γραπτά κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
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όπως είναι τα έργα: περί Ευσχημοσύνης, περί Ιητρού, περί Τέχνης, οι Αφορισμοί, 
Παραγγελίες, αλλά και στο “περί Αρχαίας Ιητρικής”, “περί Νουσών”, και Επιδημιών το 
Πρώτον, στα οποία ανακαλύπτουμε στοιχεία που μιλούν για Ηθική. Βασικά στοιχεία για 
το τι περιλαμβάνει αυτή η ομιχλώδης διανοητική κατάσταση, η οποία επιβάλλει στους 
γιατρούς να είναι “Ηθικοί” ανιχνεύουμε στα διάφορα έργα της Ιπποκρατικής συλλογής 
που αναφέρθηκαν.

Στην καθημερινή κλινική πράξη, συχνά δημιουργούνται μεταξύ των γιατρών ερωτήμα-
τα και προβληματισμοί που έχουν σχέση με τον τρόπο διαμόρφωσης της Ιπποκρατικής 
Ηθικής και κατ΄ επέκταση με το τι εκφράζει ή ποιές είναι οι πηγές στις οποίες στηρίχθηκε, 
καθώς και πώς διαμορφώθηκαν οι παράμετροι που τη χαρακτηρίζουν στη διαχρονική 
της πορεία. Σε πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να δοθούν άμεσες απα-
ντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Αναμφισβήτητα, μοναδικές ίσως πηγές από τις οποίες θα 
μπορούσαμε να αντλήσουμε επαρκή στοιχεία για την προέλευση της Ιατρικής Ηθικής 
την εποχή του Ιπποκράτη αποτελούν τα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής. Αν όμως ο 
γιατρός σκύψει με κριτικό πνεύμα πάνω από τα έργα αυτά, με έκπληξη θα διαπιστώσει 
ότι όλα τα ερωτήματα που θέσαμε μπορούν να απαντηθούν. Στα έργα του Ιπποκράτη 
υπάρχουν διάσπαρτα πολύτιμα στοιχεία με θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας, ενώ στα 
περισσότερα απ’ αυτά η Ηθική αποτελεί το κύριο αντικείμενό τους. Τα θέματα αυτά 
μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στα έργα: Όρκος, Περί Ιητρού, Περί Ευσχημοσύνης 
και σε μικρότερο βαθμό στις Παραγγελίας, Περί Τέχνης και στους Αφορισμούς. Στη 
συνέχεια θα αναφερθούν δυο απ’ αυτά που είναι τα: περί Ιητρού και περί Ευσχημοσύνης.

Περί Ιητρού

Στο βιβλίο αυτό, ο Ιπποκράτης δεν κάνει μόνο καταγραφή των αντιλήψεων των για-
τρών της Ιπποκρατικής Σχολής, αλλά και των απαιτήσεων της κοινωνίας από αυτούς. 
Στο έργο αυτό γίνεται μια θαυμαστή σύνοψη και δίδεται η κατεύθυνση της επιστημονι-
κής συμπεριφοράς του γιατρού και η μεθοδολογία την οποία πρέπει να ακολουθήσει. 
Ο συγγραφέας αρχίζει ως εξής: “το μεν γράμμα ἐστίν Ἰητρού προστασίη, παράγγελμα 
πῶς χρῆ κατασκευάζειν ’Ιητρεῑον”, δηλαδή “αυτό το έργο αναφέρεται στην προς τα έξω 
παράσταση του γιατρού, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κατά την άσκηση της Ιατρικής” 
Διαπιστώνουμε έτσι μια ταύτιση των αρχαίων θέσεων με τις σύγχρονες, όταν το Ήθος 
εξέφραζε και εκείνη την εποχή το μέτρο της αντικειμενικής αξιολόγησης με βάση την 
κλίμακα των αρετών της αρχαίας κοινωνίας. Ο γιατρός παροτρύνεται να φροντίζει την 
εξωτερική του εμφάνιση, πρέπει να έχει καλό χρώμα προσώπου και να φροντίζει τη 
σωματική του ανάπτυξη. “Εὔσαρκος ἔσται”: Η έννοια της λέξης δεν είναι εκείνη του πα-
χύσαρκου. Αυτοί που δεν έχουν υγεία, υγιές σώμα δεν είναι κατάλληλοι να φροντίζουν 
το σώμα των άλλων. Υπάρχει ακόμη αναφορά και στα ψυχικά χαρίσματα που πρέπει να 
έχει ο γιατρός. Πρέπει να είναι συνετός, λιγόλογος και η ζωή του να είναι οργανωμένη 
και πειθαρχημένη. Οι συγκρούσεις με το σύγχρονο τρόπο ζωής είναι προφανείς, με τη 
διαφορά ότι στο έργο αυτό δεν υπάρχει αναφορά για τις καταθέσεις σε τράπεζες των 
γιατρών της εποχής του Ιπποκράτη!!!

Στο περί Ιητρού έργο, έχουμε επιπρόσθετα τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τη σύν-
θεση της φιλοσοφίας αλλά και της σοφίας με την Ιατρική τέχνη.23 Στην Ιατρική τέχνη 
περιγράφονται τα βασικά ψυχικά χαρακτηριστικά για τους γιατρούς που αναφέρονται 
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στο Περί Ιητρού βιβλίο της Συλλογής. Σημαντικό μέρος αυτών των χαρακτηριστικών 
αποδίδει ο Ιπποκράτης, κατά κύριο λόγο, στη φύση στην οποία θα προστεθεί και η διδα-
σκαλία. Σημαντική θεωρεί τη σχέση της θεραπευτικής τέχνης με τη θεωρία. Αυτό γιατί 
το να νομίζεις χωρίς να το ενεργείς αποτελεί σημείο άγνοιας της τέχνης του γιατρού: 
“το γάρ οἲεσθαι μέν, μη πρήσσειν δέμ ’ᾴμάθιης και ᾴτεχνίης σημειον έστίν”.

Περί Ευσχημοσύνης

Στο Περί Ευσχημοσύνης βιβλίο αναφέρεται ότι όποιος ασχολείται με την ιατρική 
τέχνη πρέπει να ανάγει τη σοφία στην ιατρική και την ιατρική στη σοφία. Εδώ συναντάμε 
την περίφημη ρήση “’Ιατρός γάρ φιλόσοφος ισόθεος”. Η διατύπωση τονίζει το γεγονός 
ότι μεταξύ της Ιατρικής και της Φιλοσοφίας υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, όπως για 
παράδειγμα ότι και οι δυο αποκτούν τις ίδιες αρετές. Στο σημείο αυτό αναφέρει: “Καί 
ἔνι τά πρός σοφίην ’εν ἰατρική ἀφιλαργυρίη, ἐντροπή, ἐρυθρίασης, καταστολή, δόξα, κρίσις, 
ἡσυχίη, ἀπάντησις, καθαριότης, γνωμολογίη, εἲδησις των προς βίον χρηστών και αναγκαίων 
καθαρσίων, απεμπόλησις, αδεισιδαιμονίη, υπεροχή Θείην”. Τονίζεται εδώ ότι ο γιατρός, 
όπως και ο φιλόσοφος, πρέπει να χαρακτηρίζεται από απουσία φυλοχρηματίας ή ανε-
ξέλεκτης σεξουαλικότητας, σεβασμό, μετριοφροσύνη, κρίση, ηρεμία, γνώση όσων είναι 
απαραίτητα για τη χρηστή ζωή, να μην είναι δεισιδαίμονας και να έχει θεϊκή υπεροχή. 
Οι αρετές αυτές αποκτώνται μετά από κατάλληλη εκπαίδευση και πρέπει να ασκούνται 
από τους γιατρούς προς όλους με τον ίδιο τρόπο που θα τις ασκούσαν στους φίλους 
και τα παιδιά τους.

Εδώ αναγνωρίζουμε θέσεις που αποτελούν δομικά στοιχεία των μεγάλων θρησκει-
ών. Αναγνωρίζουμε μια ταύτιση απόψεων των θρησκειών με εκείνες της Ιπποκράτειας 
Ιατρικής Ηθικής ή τις πηγές από τις οποίες άντλησαν τα πιστεύω τους.

Στο ίδιο βιβλίο δίδονται οδηγίες για τη συντηρητική εμφάνιση και τη συμπεριφορά 
των γιατρών, όπως αυτή τεκμηριώνεται από το εξεζητημένο ντύσιμο, τα αρώματα, τους 
άσκοπους αστεϊσμούς και τις ακρότητες του σωματικού ειδώλου.22

Η ΣΗΜΕρΙΝΗ ΗΘΙΚΗ

Προτού προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην άλλη πλευρά του νομίσματος, που 
είναι η σημερινή Ηθική στην Ιατρική, την οποία θα δεχθούμε ως μια έννοια με δυναμική, 
η οποία εμφανίζει μια διαχρονική εξέλιξη. Έτσι, εδώ αναδύονται τα πρώτα ερωτήματα: 
η Ηθική υπάρχει μόνο στην Ιατρική, όλες οι άλλες ειδικότητες και κοινωνικές ομάδες 
δεν καλύπτονται από κανόνες Ηθικής; Η Ηθική στην Ιατρική λειτουργεί ανεξάρτητα, 
πέρα, ή πάνω από κάθε έννοια Ηθικής στις άλλες κοινωνικές ομάδες; Με άλλα λόγια, η 
Ηθική είναι μια ή υπάρχουν πολλές έννοιες που την προσδιορίζουν, ανάλογα με το χώρο 
στον οποίο λειτουργεί; Αναμφισβήτητα, η Ηθική είναι μια έννοια της οποίας η εξέλιξη 
είναι διαχρονική, με ρίζες σε όλες τις κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες και τάξεις. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος κατακλύζεται καθημερινά μέσα από τις εφημερίδες, τις τηλεο-
ράσεις, τα ραδιόφωνα, το διαδίκτυο, και γενικά απ’ όλον τον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο, με θέματα που έχουν σημαντικές Ηθικές διαστάσεις. Ο Πάπας Βενέδικτος ζητά 
να ξαναβρούν οι θεσμοί τις Ηθικές τους ρίζες. Οι δημοσιογράφοι χύνουν άφθονο μελάνι 
περιγράφοντας τα διλήμματα πολιτικής Ηθικής,24 ενώ και η UNESCO οργανώνει Συμπόσιο 
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με τίτλο “Δημοσιογραφία, Ηθική και αυτοέλεγχος στην Ευρώπη”.25 Άλλοι ομιλούν για την 
Ηθική της Ευθύνης,4 η οποία απελευθερώνει, ενισχύει την αυτοεκτίμηση, προστατεύει 
τις αξίες της συλλογικής οντότητας και προσδίδει αξιοπιστία στα μέλη της. Η Ηθική 
της ευθύνης μάχεται την αδιαφορία και το ναρκισσισμό και διατηρεί σε ετοιμότητα τα 
Ηθικά αντανακλαστικά του φορέα της. Γιατί άραγε δεν βλέπουμε περισσότερα δείγματα 
αυτής της Ηθικής στο δημόσιο βίο; Ίσως γιατί, όπως υποστηρίζει ο Τσούκας (2011),4 το 
ιδιοτελές συμφέρον είναι αυτοφυές!

Η οικονομική κρίση αφύπνισε ακόμη και τους οικονομολόγους, οι οποίοι ζητούν τη 
θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματός τους, όπως κάνουν για παράδειγμα, 
όλα τα συναφή επαγγέλματα των κοινωνικών επιστημών (κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, 
ψυχολόγοι, στατιστικοί), τα οποία έχουν θεσπίσει παρόμοιους κώδικες, πολλοί απ’ αυτούς 
τους οποίους παρουσιάζουν βέβαια διαφορές μεταξύ τους. Έτσι άλλοι “απαιτούν από 
τα μέλη τους, απλώς να αποκαλύπτουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ άλλοι 
ζητούν απ’ αυτά να κάνουν ότι μπορούν να τις εξαλείψουν”.26 Αυτό όμως που πρέπει να 
τονίσουμε με έμφαση εδώ είναι ότι η διαμόρφωση των Ηθικών κανόνων της Ιατρικής, 
όπως και κάθε κοινωνικής ομάδας, πρέπει να πέρασε μέσα από τη βάσανο των σχετικών 
αρχών που διέπουν και συγκροτούν ένα κοινωνικό σύνολο.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣυΜΦΕρΟΝ

Οι λεγόμενες ανθρωπιστικές παρεμβάσεις συχνά πυκνά εγείρουν Ηθικά ζητήματα, 
όπως είναι εκείνα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερί-
ες, τη δικαιοσύνη, άλλα γενικού συμφέροντος, αυτονομίας και αξιοπρέπειας, ανθρω-
πιστικής αλληλεγγύης και βοήθειας.27 Το συμφέρον (ατομικό, κοινωνίας, κράτους) με 
προπέτασμα την Ηθική αποκατάσταση δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες στον πυρήνα 
τους εμπεριέχουν το στοιχείο της απροκάλυπτης βίας. Ένα στοιχείο στην εξέλιξη του 
οποίου η θέση του γιατρού ως υπερασπιστή των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του 
ατόμου (αρρώστου) αποτελεί συχνά το ζητούμενο, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης μελέτης.

υΠΑρΧΕΙ ΕΚΤρΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚρΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ;

Διατηρώντας στη μνήμη μας όλα όσα αναφέραμε για την Ιπποκρατική Ηθική, μας 
προβληματίζουν ο χρόνος έναρξης, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερε-
θισμάτων που πυροδότησαν την εκτροπή από την Ιπποκρατική Ηθική, όπως τη ζούμε 
σήμερα. Φαίνεται ότι η σημερινή Ιατρική Ηθική δε διαμορφώθηκε αιφνίδια στις αρχές 
του 21ου αιώνα. Υποστηρίζεται ότι ακολούθησε μια μακροχρόνια διαδρομή με φθίνουσα 
πορεία, κατά την οποία η Ιατρική Ηθική αρχίζει να διαφοροποιείται από την Ιπποκρατική 
Ηθική. Οι ρίζες αυτής της εξελικτικά αρνητικής πορείας εντοπίζονται μερικούς αιώνες 
πριν. Οι κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις, οι επιστημονικές εξελίξεις, οι πόλεμοι 
μετέτρεψαν την Ηθική στο σύνολό της σε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο, το οποίο ο κάθε 
ισχυρός το χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις επιδιώξεις του.

Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΣυΓΧρΟΝΕΣ ΙΑΤρΙΚΕΣ ΕξΕλΙξΕΙΣ

Παράλληλα, και σχεδόν ταυτόχρονα με όλα αυτά, πορεύεται και η ταχεία εξέλιξη της 
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Ιατρικής επιστήμης, της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αποτέ-
λεσμα όχι μόνο τη συνεχή μεταβολή και βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων, αλλά 
και την προώθηση νέων αντιλήψεων, προβληματισμών και διλημμάτων, αναφορικά με 
την άσκηση και τους σκοπούς της Ιατρικής. Οι κοινωνίες έζησαν και βιώνουν με έντονο 
τρόπο το θρίαμβο των εξελίξεων των θετικών επιστημών. Η εκρηκτική, πράγματι, εξέλιξη 
της τεχνολογίας, παρόλο ότι αρχικά δεν είχε αυτό το σκοπό, εντούτοις εφαρμοζόμενη 
στην Ιατρική της προσέφερε ένα σημαντικό πεδίο δράσης. Η Ηθική και το Δίκαιο δοκιμά-
ζονται στην εποχή μας, προσπαθώντας να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις της 
Βιοτεχνολογίας και της Βιομηχανικής, οι οποίες ανατρέπουν κατεστημένες κοινωνικές 
αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες.

Ο Τάσιος (2007)1 στην ομιλία του με θέμα “Μερικά παραδείγματα Ηθικού προβλη-
ματισμού κατά τη χρήση της τεχνολογίας στην ιατρική πράξη”, υποστηρίζει ότι μετά 
την εκθετική ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας δημιουργήθηκε ένα άλλο αποθετικό 
ενδεχόμενο. Όσο πολυπλοκότερες είναι οι τεχνικές και οι συνοδευτικές διαδικασίες τους 
τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα του σφάλματος. Εδώ, υποστηρίζει, δεν πρόκειται για 
Ηθικό δίλημμα, αλλά για Ηθικό προγραμματισμό που σχετίζεται με αυτό το οποίο στη 
θεωρία της Διακινδύνευσης το ονομάζουμε “διαχείριση των Αβεβαιοτήτων”.1

ΒΙΟΗΘΙΚΗ, ΒΙΟϊΑΤρΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Η Εφαρμοσμένη Ηθική είναι τομέας της Ηθικής φιλοσοφίας που αναφέρεται στην 
αντιμετώπιση ζητημάτων τα οποία προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, 
όπως εκείνα της έκτρωσης και της ευθανασίας. Ειδικότερα πεδία της είναι κλάδοι όπως η 
Βιοηθική. Από εννοιολογική σκοπιά, η Βιοηθική ως όρος είναι περισσότερο δόκιμος από 
τον αγγλικό “bioethics”. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι και οι ξένοι χρησιμοποιούν 
διαφορετικούς όρους όπως Ethical, Moral, Biomedical Ethics, αποδίδοντας στον καθένα 
ιδιαίτερη ερμηνεία. Όπως υποστηρίζει ο Κουτσελίνης (1999),28 Βιοηθική, ή Βιοϊατρική 
Ηθική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη φιλοσοφική θεώρηση των ηθών και εθίμων, 
αλλά και των Ηθικών κανόνων, σε θέματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της παροχής 
υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα της Ιατρικής πρακτικής. Συνεπώς, όπως κάθε Ιατρική 
πράξη, έτσι και η σχέση Γιατρού-Αρρώστου πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των 
αρχών της Βιοϊατρικής Ηθικής.28 Η αντιμετώπιση των Βιοηθικών προβλημάτων είναι 
δυνατό να συνοψισθεί σε τέσσερις βασικές αρχές:

Αρχή της ωφελιμότητας. Η αρχή αυτή είναι η εφαρμογή του Ιπποκρατικού “ωφελέειν 
ή μη βλάπτειν”, ή του Λατινικού “Primum non nocere”. Κατά την άσκηση της Ιατρικής, 
το αποτέλεσμα στον άρρωστο είναι δυνατόν να εμφανίζεται με δυο μορφές: α) ως ευ-
εργεσία (beneficience) και β) ως μη βλαπτικότητα (non maleficience).

Αρχή της αυτονομίας (Autonomy) Ο άρρωστος, σύμφωνα με την αρχή αυτή, δικαι-
ούται να λαμβάνει τις αποφάσεις που τον αφορούν μόνος του ελεύθερα, ανεμπόδιστα 
και σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας. Ο άρρωστος έχει το δικαίωμα, 
με άλλα λόγια, να αρνείται ή να δέχεται την προτεινόμενη θεραπεία.

Αρχή της δικαιοσύνης (Justice). Κάθε άρρωστος δικαιούται αυτό που του ανήκει και 
το οποίο θα πρέπει να του αποδοθεί.

Αρχή της ισοτιμίας. Όλοι οι άρρωστοι πρέπει να τυγχάνουν ίδιας ή ισότιμης μεταχεί-
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ρισης.29 Στην αρχή αυτή εμπεριέχονται και εκείνη της εμπιστευτικότητας (Confidential-
ity) και της αξιοπρέπειας (Dignity). Η συνέναιση (Inform Consent) του αρρώστου έχει 
αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά τις ιστορικές παρεμβάσεις των γιατρών σε μελέτες 
όπως εκείνες της Νυρεμβέργης και της Tuskegee Syphillis.

Οι αρχές αυτές δεν δίνουν απάντηση στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν 
αυτές οι καταστάσεις, παρέχουν όμως το κατάλληλο έδαφος για την κατανόηση των 
συγκρούσεων που δημιουργούν. Όταν οι αρχές αυτές είναι σε σύγκρουση, το αποτέλε-
σμα είναι ένα Ηθικό δίλημμα ή κρίση. Συχνά, δεν υπάρχει αποδεκτή λύση στο πρόβλημα 
του διλήμματος στην Ιατρική Ηθική και οι αρχές της Ιατρικής κοινότητας συγκρούονται 
με εκείνες των αρρώστων ή των οικογενειών τους.

ΔυΝΑΜΕΙΣ ΠΟυ ΚΑΤΕυΘυΝΟυΝ ΤΗΝ ΙΑΤρΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Ποιές είναι οι βασικές δυνάμεις οι οποίες έχουν προσδιορίσει και έχουν τελικά δι-
αμορφώσει τους κανόνες της Ιατρικής Ηθικής; Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής: Οι 
δυνάμεις αυτές μένουν σταθερές, είναι πάντα οι ίδιες, ή αλλάζουν με την πάροδο του 
χρόνου. Τι είναι εκείνο που θα τις επηρεάσει; Άμεση και σαφής απάντηση στα ερωτή-
ματα αυτά, που να στηρίζεται σε παλαιά ή πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, είναι 
δύσκολο να δοθεί. Υποστηρίζεται όμως ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, τέσσερις ήταν οι 
παράμετροι που επηρέασαν ή διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ιατρική Ηθική,30 τις οποίες 
θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Αυτές είναι:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΝΟΣΟΣ

Δύο είναι οι δρόμοι μέσα από τους οποίους διαμορφώθηκε η σύγχρονη Ιατρική και 
οι οποίοι έπαιξαν βασικό ρόλο στον προσδιορισμό της Ιατρικής Ηθικής. Στον πρώτο, η 
νέα Τεχνολογία δημιούργησε νέους Ηθικούς κανόνες. Για παράδειγμα, η ενήλικη γυναίκα 
μπορεί να βοηθηθεί από την επιστήμη ώστε να μείνει έγκυος. Στο δεύτερο δρόμο, οι 
νέες αποκαλύψεις της Ιατρικής έχουν βάλλει στο περιθώριο προηγούμενες πρακτικές. 
Το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στις νέες ανακαλύψεις, από τις οποίες έχουν αναδυθεί 
νέα θέματα Ηθικής, αλλά ότι αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει σταθερή και αμετάβλητη 
γραμμή στην Ιατρική πρακτική. Οι εξελίξεις των τελευταίων 10ετιών στον επιστημονικό, 
τεχνολογικό και κοινωνικό τομέα έχουν επηρεάσει βαθύτατα την ανθρώπινη κοινωνία.31 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η επίδραση της υψηλής τεχνολογίας στο χώρο της παρο-
χής υπηρεσιών υγείας, που κατά τον J. Rostan “μας έκαμε θεούς προτού αξιωθούμε 
να γίνουμε άνθρωποι”.

Κατά τον καθηγητή Steward Wolf, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Temple 
(και συγγραφέα του βιβλίου “Κρίση στην Ιατρική Εκπαίδευση, την Έρευνα και το Επάγ-
γελμα”32): Στη σημερινή “οχλαγωγία” της “Τεχνο-Ιατρικής” (όπως την χαρακτηρίζει), “οι 
γιατροί δεν έχουν χρόνο για διάλογο με τον άρρωστο, με επακόλουθο να παραμελείται 
ένα ουσιώδες και συγκινησιακό στοιχείο”.32 Ο θρίαμβος της σύγχρονης επιστημονο-
τεχνολογικής σκέψης έχει δημιουργήσει ρωγμές στα θεμέλια της Βιοηθικής. Έτσι, η 
ευφορία που πηγάζει από τους επιστημονικούς θριάμβους και η εσπευσμένη εφαρμογή 
τους στην Ιατρική πράξη είναι δυνατό να μην είναι επιτυχής και να προκαλέσει σοβαρές 
βλάβες στον άρρωστο, οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν και κατ’ επέκταση 
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να ελεχθούν, γεγονός που αντιβαίνει στην αρχή της ωφελιμότητας, όπως την ορίζει η 
Ιπποκρατική ρήση “ωφελέειν ή μη βλάπτειν”.

Έτσι η υψηλή τεχνολογία, σιγά-σιγά αλλά σταθερά, εκτοπίζει το ανθρώπινο στοιχείο 
της στενής επαφής με τον άρρωστο.33 Η γεφύρωση αυτού του χάσματος καθίσταται 
επιτακτική, θέμα το οποίο θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

Ευνόητο, επομένως, είναι γιατί η εικόνα του γιατρού απομακρύνεται από τον άρρω-
στο και τοποθετείται σε έκκεντρη θέση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Για 
παράδειγμα, η ενημέρωση των αρρώστων για τη διάγνωση ή τη θεραπεία της νόσου 
παραμένει μια σταθερή και δοκιμασμένη παράμετρος στην Ιατρική πράξη. Για πολλά 
χρόνια, οι γιατροί εκτελούσαν διαγνωστικές δοκιμασίες στους αρρώστους χωρίς να 
έχει προηγηθεί ειδική ενημέρωσή τους γι’ αυτές. Με την πάροδο του χρόνου, η θέση 
των γιατρών για την ενημέρωση του αρρώστου αναθεωρήθηκε υπό το φως των νέων 
εξελίξεων για τα διάφορα νοσήματα, οι οποίες οδήγησαν στην καθιέρωση των δικαιω-
μάτων των αρρώστων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η μεγαλύτερη αλλαγή που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ιατρική Ηθική 
αφορά στην ενημέρωση των αρρώστων, καθώς και στη δυνατότητα που απέκτησαν να 
έχουν πρωταρχικό ρόλο στον έλεγχο της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης 
της νόσου τους. Έτσι, το πατερναλιστικό πρότυπο της Ιατρικής φροντίδας άρχισε από 
πολλές δεκαετίες πριν να αισθάνεται ισχυρή την πίεση των «καταναλωτών» υγείας για 
ανάκτηση των δικαιωμάτων τους. Η δύναμη που απέκτησε ο πολίτης-καταναλωτής (con-
sumer) με την αυτονομία του, του έδωσε τη δύναμη να κερδίσει μια από τις μεγαλύτερες 
κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη δημόσια, καθώς και 
την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών υγείας. Στα σύγχρονα συστήματα υγείας, ο γιατρός 
πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο άρρωστο για όλα τα θέματα που έχουν σχέση 
με τη διάγνωση και θεραπεία της νόσου του, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Η σύγχρονη Ιατρική Ηθική, συμπορευόμενη με τον ιδανικό καταναλωτή, 
δηλ. τον καλά πληροφορημένο και δυνάμενο να επιλέξει ελεύθερα, είναι εκείνη που θα 
συμβάλλει και στη δημιουργία του ιδανικού στη συμπεριφορά γιατρού.30

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι ανακοινώσεις στα ΜΜΕ ασκούν σημαντική επίδραση στη δημιουργία των παραμέ-
τρων της Ιατρικής Ηθικής. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν περνά μια εβδομάδα 
χωρίς να αναφερθούν σε μια περίπτωση στην οποία προσδίδουν Ηθικές διαστάσεις 
με υψηλό ιατρικό ενδιαφέρον. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η κοινωνία δεν είναι 
πλέον διατεθειμένη να αφήσει όλα τα ιατρικά θέματα στους γιατρούς. Το πρόβλημα 
παρουσιάζει δύο όψεις. Από τη μια πλευρά, περιπτώσεις κακής ιατρικής πρακτικής, 
που συζητούνται στα ΜΜΕ, προβληματίζουν έντονα την κοινωνία σχετικά με την ανάγκη 
εφαρμογής υψηλών προδιαγραφών σε θέματα Ηθικής και επικοινωνίας. Η θέση αυτή 
συσπειρώνει τα άτομα και οδηγεί στη δημιουργία ομάδων, με στόχο την προάσπιση και 
εμπέδωση της Ιατρικής Ηθικής. Από την άλλη πλευρά, οι γιατροί αποκτούν αυξημένη 
γνώση των Ηθικών προβλημάτων, με τα οποία έρχονται συχνά σε επαφή, όσον αφορά 
το βαθμό ενημέρωσης του πολίτη σε ιδιαίτερα ιατρικά προβλήματα. Για παράδειγμα, 
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ποιό είναι το δικαίωμα του γονέα να αποφασίσει για τη θεραπεία του παιδιού του και 
ποιά η δικαιοδοσία του γιατρού όταν ο γονέας διαφωνεί με τη γνώμη του;

Οι πολυμεσικές εφαρμογές (βίντεο, εικόνα, ήχος, τρισδιάστατα αντικείμενα) υποστη-
ρίζεται ότι θα μπορούν να συντεθούν σε μια ολοκληρωμένη χρήση και να διακινούνται 
στο μέλλον μέσω του Διαδικτύου του μέλλοντος. Το μελλοντικό διαδίκτυο θα είναι μια 
εξελιγμένη εκδοχή του σημερινού ευρυζωνικού Διαδικτύου, το οποίο θα μπορεί να με-
ταφέρει “βαριά” πακέτα δεδομένων, ενώ μπορεί να έχει διάφορες συνιστώσες, όπως 
για παράδειγμα Ιατρική για χρήσεις από αποστάσεις.34

Η επόμενη γενεά γιατρών εκπαιδεύεται ώστε να λειτουργούν ως καλά προγραμ-
ματισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που ενεργούν μέσα σ’ ένα αυστηρά δυαδικό 
πλαίσιο. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις είναι δύσκολο 
να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Αυτό γιατί κανείς δεν γνωρίζει πώς θα σκέπτεται ο 
γιατρός στο μέλλον.14 Θα κάνει τη διάγνωση μέσα από τον υπολογιστή; Θα σκέφτεται 
διαφορετικά ο ένας από τον άλλο; Θα δημιουργηθούν διάφορες μορφές σκέψης και 
πόσο είναι δυνατό να επηρεασθούν αυτές από την Ιπποκρατική Ηθική; Αλλά το μείζον 
στις περιπτώσεις αυτές είναι το εξής: Πότε και πώς σκέπτεται και ακολουθεί σωστά ή 
λάθος την Ιατρική Ηθική;

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Όπως αναφέρθηκε, η φιλοσοφία είναι στενά συνδεδεμένη με την Ηθική, αφού οι 
αρχές της πέρασαν μέσα από την ωρίμανση των φιλοσοφικών θέσεων και απόψεων 
των διανοητών της αρχαιότητας, αλλά και των σύγχρονων. Διαπιστώνουμε έτσι ότι η 
φιλοσοφία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την Ιατρική Ηθική. Όπως υποστηρίζεται, η 
φιλοσοφία δε μπορεί να υφίσταται έξω από τον κόσμο μας.10 Η Φιλοσοφία στις μέρες 
μας οφείλει να συμμετέχει στους κοινωνικοπολιτικούς, Ηθικούς, επιστημονολογικούς, 
και ανθρωπολογικούς αγώνες. Η Φιλοσοφία δεν προτείνει απλώς μια εικόνα του κόσμου, 
αλλά μπορεί να προχωρήσει συνεισφέροντας στην αλλαγή της κοινωνίας, να καταφέρει 
να εξαλείψει συντηρητικές αντιστάσεις ή βαθιά κατεστημένα συστήματα. Στο πλαίσιο 
αυτό συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικών ιδεών, ενώ παράλληλα επηρεάζεται απ’ 
αυτές. Μέσα από τη διαδικασία αυτή έχει συντελέσει στη δημιουργία των αρχών της 
αυτονομίας του άρρωστου, ως απάντηση μέσα από την αυξημένη ομαδοποίησή τους για 
την προάσπιση της Ιατρικής Ηθικής. Βοηθάει, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο προσδι-
ορίζεται η υιοθέτηση του προτύπου του καταναλωτή στη σχέση μεταξύ αρρώστων και 
επαγγελματιών υγείας. Οι οδηγίες που δημιουργούνται από τις ομάδες των γιατρών 
στην περιοχή της ιατρικής έρευνας έχουν επηρεασθεί από τη φιλοσοφία, καθώς συχνά 
παρατηρείται παρέμβαση του νόμου. Από την άλλη πλευρά, οι οδηγίες και οι δικαστικές 
αποφάσεις επηρεάζουν την άσκηση της Ιατρικής.30

ΜΕλλΟΝΤΙΚΕΣ ΠρΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι δυνάμεις που θα επηρεάσουν την Ιατρική Ηθική του μέλλοντος, υποστηρίζεται 
ότι είναι ίδιες με εικόνες που περιγράφηκαν.30 Οι αρχές όμως πάνω στις οποίες θα 
κινηθούν θα είναι πολύ διαφορετικές. Βασική παράμετρος και κινητήρια δύναμη αυτών 
των μεταβολών θα είναι η τεχνολογία, οι επιπτώσεις της οποίας θα εκδηλωθούν σε τρεις 
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περιοχές και θα οδηγήσουν: α) σε ουσιαστική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του 
πληθυσμού μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, β) στη δημιουργία πεδίου αυξημένων 
ενδείξεων ως προς τη συμπεριφορά των ανθρώπων με βάση βιολογικές παραμέτρους. 
Αυτές θα οδηγήσουν σε σημαντικές μεταβολές στον τρόπο κατανόησης των ποινικά 
κολάσιμων συμπεριφορών, και γ) σε αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμεθα 
την ευθύνη μας απέναντι στα παιδιά μας όσον αφορά στην αύξηση των ικανοτήτων και 
των επιδεξιοτήτων τους στη χρήση των βιολογικών μεθόδων.

Η αύξηση των γνώσεων που θα μας προσφέρει η τεχνολογία θα παίξει σημαντικό 
ρόλο και στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η σύγχρονη κοινωνία, της οποίας 
τα πιστεύω θα αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό. Για παράδειγμα, στις αναπτυγμένες κοι-
νωνίες θα παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή των γνώσεων μεταξύ των γιατρών και των 
αρρώστων. Οι διαφορές θα είναι πιο έντονες στο πεδίο της ενημέρωσης των αρρώστων 
και στη δυνατότητά τους να επιλέξουν τον τρόπο θεραπείας. Η κοινωνία θα στραφεί 
περισσότερο στο είδος του διαλόγου παρά στο δικαίωμα της ενημέρωσης. Όλες αυτές 
οι εξελίξεις θα τροποποιήσουν την Ιατρική Ηθική σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (GLOBALITATION)

Ο κόσμος μας χαρακτηρίζεται από ένα διαρκώς διευρυνόμενο οικουμενισμό σ’ όλους 
τους τομείς, τεχνολογία, Ιατρική, οικονομία, αλλά και στη διακίνηση και διαμόρφωση 
ιδεών, αντιλήψεων, συμπεριφορών και προτύπων, καταστάσεις οι οποίες ρυθμίζουν σε 
μεγάλο βαθμό και την Ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου.35 Η παγκοσμιοποίηση και η 
απελευθέρωση των αγορών δίνουν τη δυνατότητα ευκολότερης διακίνησης προϊόντων, 
υπηρεσιών και ανθρώπων και συνεπώς και μεγαλύτερης μεταφοράς ιδεών. Όλες αυτές 
οι καταστάσεις κατέστησαν αναγκαία και ιδιαίτερα επίκαιρη και την έννοια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, η οποία πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής Ηθικής. 

Πώς έχει διαμορφωθεί, ή τι έχει απομείνει στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, 
για να εκφράσει η σύγχρονη Ιατρική Ηθική; Πώς την αντιλαμβανόμεθα ως γιατροί, ως 
πολίτες; Ποια η σχέση Γιατρού-Αρρώστου; 

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος, που λέει ότι η διεργασία της πα-
γκοσμιοποίησης θα επηρεάσει, στη διάρκεια του 21ου αιώνα, την Ηθική των κοινωνιών 
μέσα από δυο παράγοντες: την οικονομική κατάσταση και τη διάδοση ή την παραγωγή 
(όπου είναι δυνατή) των πολιτισμικών αξιών και των ιδεών μιας κοινωνίας. Αναμφισβήτη-
τα, όλες οι κοινωνίες θα καταβάλουν προσπάθεια να προστατεύσουν τις γλωσσικές και 
πολιτισμικές διαφορές τους, σε συνδυασμό με την προστασία των πολιτικών και Ηθικών 
αξιών τους. Όλες όμως αυτές οι προσπάθειες θα αποβούν μάταιες αν δεν υπάρξει μια 
βαθειά και γενική αναγνώριση της αξίας της εντιμότητας σε συνδυασμό με τη διαφο-
ρετικότητα. Τα πολιτισμικά όρια μεταξύ των λαών είναι συχνά ασαφή, ενώ είναι δυνατό 
να εμφανίζονται οδοί επικοινωνίας, οι οποίες δυνητικά μπορεί να ωφελήσουν ή και να 
βλάψουν έναν λαό. Οι δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, σε 
συνδυασμό με το διαδίκτυο δημιουργούν συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ των σύγχρο-
νων ανθρώπων πρωτοφανείς για τις προηγούμενες γενιές. Οι επικοινωνιακές αυτές 
δυνατότητες δεν επιτρέπουν στις κοινωνίες να συνεχίσουν να αγνοούν τις τερατώδεις 
ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ των πλουσίων και των πτωχών χωρών.

Η καλύτερη και πληρέστερη γνώση και σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων με 
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τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι κοινωνίες, καθώς και του χάσματος που αναπτύσ-
σεται μεταξύ πλουσίων και πτωχών χωρών, δυνητικά μπορεί να περιορίσει το ζοφερό 
νέφος της πτώχειας που πλανάται πάνω από αυτές τις χώρες και να δώσει ένα μήνυμα 
αισιοδοξίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φτωχές κοινωνίες έχουν αρχίσει να 
δημιουργούν ρωγμές στην Ηθική και Βιοηθική ακεραιότητα των πολιτισμένων ανθρώπων.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Οι ιατρικές εξελίξεις, που αναμένονται τις επόμενες δεκαετίες, υποστηρίζεται ότι θα 
έχουν ουσιαστική επίδραση στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας. Έτσι, στο τέλος του 
21ου αιώνα η ηλικία των 100 ετών θα είναι τόσο συχνή μεταξύ των ανθρώπων, όσο συχνή 
είναι σήμερα η ηλικία των 70 ετών. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι μια μεγάλη αύξηση 
του μέσου όρου ηλικίας θα έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και Ηθικές επιπτώ-
σεις. Από την πλευρά της Ιατρικής Ηθικής, θα υπάρξουν δυο τουλάχιστον επιδράσεις. 
Θα απαιτηθεί ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των χωρών για την κάλυψη των 
υπερήλικων, ενώ το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών θα γίνεται ολοένα και 
μεγαλύτερο με την ταυτόχρονη δημιουργία νέων Ηθικών προβλημάτων.30

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ανατρέχοντας στο 1993, ο Wilkie36 έγραφε ότι η ανθρώπινη αναπαραγωγή θα 
επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από τη γονιδιακή θεραπεία. Η εμφάνιση της σύγχρο-
νης γενετικής εμπερικλείει την πιθανότητα θεραπείας πολλών από τις θανατηφόρες 
νόσους. Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί αντικείμενο μείζονος Ηθικού ενδιαφέροντος, 
όταν μάλιστα συνδυάζεται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Συνδυαζόμενη δε 
με την αναπαραγωγή, είναι δυνατό να οδηγήσει στην επιλογή παιδιών με ευρύ φάσμα 
χαρακτήρων; Αναμφισβήτητα, η πλέον εντυπωσιακή και ταυτόχρονα ανησυχητική 
πτυχή αυτού του προβλήματος θα είναι η σύνδεση της γενετικής με την ευφυΐα για τη 
δυνατότητα επιλογής παιδιών με βάση την ευφυΐα, ή για αύξηση της ευφυΐας τους με 
βάση τη γονιδιακή θεραπεία. Στο σύνολό του το πρόβλημα εμφανίζει δυο πλευρές, την 
αισιόδοξη και τη ζοφερή.

Η αισιόδοξη πλευρά θεωρεί ότι η γονιδιακή θεραπεία έχει τις προϋποθέσεις να είναι 
ασφαλής και ευεργετική για τα άτομα με ειδικά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, η 
ζοφερή εικόνα εκδηλώνεται σε όσους υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι θα γίνουν υποχείρια 
των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ένα άλλο πρόβλημα με τεράστιες Ηθικό-κοινωνικό-πολιτικές διαστάσεις αποτελεί 
η αναγνώριση της προσέγγισης και των αιτίων της παραβατικής, της βίαιης, ή και της 
ανήθικης συμπεριφοράς, όταν συνδεθούν με τη γενετική. Στις περιπτώσεις αυτές είναι 
πιθανόν να απομυθοποιήσουν την ενδεχόμενη υπευθυνότητα των ατόμων που τις δια-
πράττουν. Αυτά είναι δυνατό να οδηγήσουν σε νέα Ιατρικά Ηθικά διλήμματα για τα άτομα 
αυτά αν θα πρέπει να αντιμετωπισθούν μόνο ιατρικά (θεωρητικά), ή να φυλακιστούν.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤρΟυ-ΑρρωΣΤΟυ

Η διαχρονική πορεία της εξέλιξης της Ιατρικής Ηθικής παρουσιάζει σημαντικό ενδια-
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φέρον, όπως διαφοροποιείται στη διαδρομή του χρόνου. Από τον 4ο και 5ο αιώνα π.Χ., την 
εποχή δηλαδή του Ιπποκράτη, δυο ήταν οι παράγοντες που ρύθμιζαν τον τρόπο άσκησης 
της Ιατρικής: ο Γιατρός και o Άρρωστος. Με αυτήν την αντίληψη, την αρμονική δηλαδή 
σχέση Γιατρού-Αρρώστου συνεχίζει να ασκείται η Ιατρική τέχνη μέχρι τον 17ο αιώνα, 
οπότε άρχισαν να κλονίζονται τα θεμέλια των Ηθικών κανόνων και να δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για τις δραματικές αλλαγές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, κυρίως 
κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα.

Είναι φανερό ότι η Ιατρική, ως επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία, 
παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάγκη τήρησης ενός δεοντολογικού πλαισίου συμπεριφοράς ως 
βάση για την άσκησή της.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ο όρος Δεοντολογία ή Δεοντολογική Ηθική (από την ελληνική λέξη δέον και λογία), 
όπως την περιγράφει ο Πελεγρίνης (2004)6 στο Λεξικό της φιλοσοφίας, είναι μορφή 
Ηθικής θεωρίας. Σύμφωνα με αυτήν η Ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου υπαγορεύ-
εται από την έννοια του καθήκοντος, ή τη συμμόρφωση προς τον Ηθικό νόμο περί του 
πρακτέου. Αντίθετα, τα άλλα Ηθικά συστήματα, όπως ο ωφελιμισμός, βασίζονται στην 
προοπτική της επίτευξης του στόχου όπως είναι η κοινωνική Ευδαιμονία, ή στηρίζονται 
σε ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπως η Ηθική αίσθηση που ειση-
γήθηκαν φιλόσοφοι όπως ο Σέιφτεμπέρυ, ο Χατσίσου, ή ο Χιούμ, βάσει των οποίων είναι 
σε θέση να επιλέξει κανείς το αγαθό έναντι του κακού. Ο όρος Δεοντολογία ξεκίνησε ως 
φιλοσοφική θεωρία με κύριο εκπρόσωπο και εκφραστή της Δεοντολογικής Ηθικής τον 
Καντ, κατά τον οποίον ύψιστο Ηθικό κίνητρο πρέπει να είναι αποκλειστικά ο σεβασμός 
στον Ηθικό νόμο και τίποτε άλλο - ούτε η αγάπη, ούτε το άδολο συμφέρον, ούτε το 
ενδιαφέρον για τους άλλους, ούτε η φιλευσπλαχνία ούτε οποιοδήποτε άλλο ποιοτικό 
χαρακτηριστικό του ανθρώπου.

Η φιλοσοφία αυτή απόκτησε στη συνέχεια την έννοια της κωδικοποίησης κανόνων 
συμπεριφοράς που υιοθετούνται από μια ομάδα ανθρώπων. Ιατρική Δεοντολογία είναι 
οι κανόνες συμπεριφοράς των γιατρών (Μουντοκαλάκης, προσωπική επικοινωνία).37 Το 
πλαίσιο Δεοντολογίας μέσα στο οποίο κινείται και λειτουργεί ο γιατρός πρέπει να ανα-
δεικνύει στη σχέση Γιατρού-Αρρώστου τη συναίσθηση της κοινωνικής αποστολής του 
Γιατρού, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, 
το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξίας, της προσωπικότητας και της ελεύθερης 
βούλησης. Αυτές τις ακατάλυτες αρχές Ιατρικής Δεοντολογίας συναντά ο γιατρός που 
διαβάζει κριτικά τα Ιπποκρατικά έργα και ιδιαίτερα τον όρκο του Ιπποκράτη.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η ανάγκη θέσπισης βασικών κανόνων δεοντολογίας ήταν η αιτία για τη δημιουργία 
το 1955 της νομοθεσίας “Περί κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας”. Πέρασαν όμως 
50 χρόνια σχετικής απραξίας μέχρις ότου το 2005, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 
απέκτησε ισχύ νόμου στη χώρα μας. Ο νέος “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας” επιχει-
ρεί, μέσα από έναν συγκερασμό ανθρώπινων αξιών και τεχνοκρατικών κριτηρίων, να 
εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο και να καθιερώσει έναν κώδικα καθηκόντων και δικαι-
ωμάτων που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της Ιατρικής.38 
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Παρά τη νομική του υπόσταση, ο κώδικας παραβιάζεται καθημερινά. Οι προκλητικές 
περιφρονήσεις των άρθρων του κώδικα, όπως τις περιγράφει ο Μουντοκαλάκης,39 σε 
άρθρο του στο Popular Medicine με τίτλο «Δεν πρόκειται για συζήτηση περί όνου σκι-
άς», αφορούν πολλά άρθρα. Τις συνέπειες ορισμένων άρθρων, όπως του 16 ή του 17, 
που δεν επιτρέπει τη «δια των ΜΜΕ έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν 
σύγχυση ή παραπλάνηση» σε θέματα υγείας, υφίσταται σε καθημερινή σχεδόν βάση 
το τηλεοπτικό κοινό. Συχνό φαινόμενο αποτελούν οι παραβιάσεις του άρθρου 19 σύμ-
φωνα με το οποίο «ο γιατρός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο τομέα ή 
σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται να αξιώνει ή να εισπράττει από τον 
άρρωστο οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα».38

Η Ιατρική στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση αξιών των 
τελευταίων δεκαετιών. Θα πρέπει να προβληματιστούμε για τους δυο πυλώνες πάνω 
στους οποίους δομήθηκε η Ιατρική Ηθική τις τελευταίες δεκαετίες. Η τεχνολογική εξέ-
λιξη ήταν αμφίσημη και οδηγούσε σε συγκρούσεις, ως εκ τούτου θα πρέπει να βρούμε 
τρόπους να την καθυποτάξουμε σε ένα έλλογο σχήμα. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει 
να θέσουμε ως στόχο την προσαρμογή στους κοινωνικούς κανόνες της Ηθικής.40

Η άποψη για τη θέση της σημερινής Ηθικής στην Ιατρική αναδύεται μέσα από 
αντιδεοντολογικές συμπεριφορές γιατρών, από καταγγελίες και διαμαρτυρίες πολιτών 
όπως: “ξέχασε τον όρκο του Ιπποκράτη”, “ενδιαφέρεται μόνο για το φακελάκι”. Από 
την άλλη πλευρά, συχνά βλέπεις, ακούς, διαβάζεις όπως: «Στο πάρτι των προμηθειών 
τρέχει ο νους μας, στα φακελάκια και στα χρυσά στηθοσκόπια των μεγαλογιατρών, 
στην αδιαφορία, επίσης, των εκάστοτε κυβερνήσεων, που ανελλιπώς ανανεώνουν το 
ραντεβού τους με την αποτυχία τους στη διαχείριση της δημόσιας υγείας».41 Σπάνια 
διαβάζεις στις εφημερίδες ή ακούς λόγια όπως: “Στον αντίποδα της ανευθυνότητας 
των αρμοδίων είναι η αφοσίωση των γιατρών, που στην κυριολεξία έκαναν θαύματα με 
τα γυμνά τους χέρια”.41 Έτσι, η Ιατρική έπαψε να αποτελεί λειτούργημα. Όλες όμως 
αυτές οι συμπεριφορές δεν τιμωρούνται. Γίνονται επιτροπές, η πολιτεία ισχυρίζεται ότι 
εφαρμόζει τους νόμους, πλην όμως χωρίς κανένα μέχρι σήμερα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

ΙΑΤρΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤρΟυ- ΑρρωΣΤΟυ

Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των γιατρών πλανώνται αισθήματα ανασφάλειας, 
απαισιοδοξίας, αναξιοκρατίας και απογοήτευσης, τα οποία συχνά οδηγούν σε μια ψυ-
χολογικής μορφής κόπωση των λειτουργών της υγείας. Τα αισθήματα αυτά πυροδοτούν 
εντάσεις και έντονες αντιπαραθέσεις και διαταράσσουν τις σχέσεις Γιατρών-Αρρώστων. 
Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι νέα, εκδηλώνονται όμως με αυξανόμενη συχνότητα και, 
για το λόγο αυτό, προβληματίζουν μια μεγάλη μερίδα των γιατρών και της κοινωνίας. 
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα. Τι τα προκαλεί; Τι τα επηρεάζει; Και 
το κυριότερο, πώς αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής των σύγχρονων κανόνων 
της Ιατρικής Ηθικής;

ΤΙ ΠρΟΚΑλΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑρΑΧΗ ΤωΝ ΔΙΑΠρΟΣωΠΙΚωΝ ΣΧΕΣΕωΝ:  
ΓΙΑΤρωΝ – ΑρρωΣΤωΝ;

Οι ενδείξεις γι’ αυτή τη χαλάρωση της σχέσης άρχισαν να εκδηλώνονται από το τε-
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λευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Από τότε και μέχρι σήμερα, συσσωρεύονται με συνεχώς 
αυξανόμενο ρυθμό, που ίσως δεν θα ήταν υπερβολικός ο χαρακτηρισμός “χιονοστιβάδα”, 
στοιχεία τα οποία από σημειολογική άποψη υποδηλώνουν ότι το Ιπποκρατικό Λειτούρ-
γημα διέρχεται, σε διεθνή κλίμακα, μια βαθιά κρίση. Έτσι τις τελευταίες 10ετίες παρά 
την υψηλού επιπέδου προπτυχιακή, μεταπτυχιακή και τη διά βίου εκπαίδευση, υπάρχει 
στους αρρώστους ένα αίσθημα αμφισβήτησης του ενδιαφέροντος του γιατρού για το 
πρόβλημά τους. Αυτό αντανακλά στην κριτική της κοινωνίας για το ιατρικό σώμα και στις 
συχνές μηνύσεις για ιατρικές παραλείψεις.42,43 Αυτή η κρίση μπορεί να αποβεί ακόμη 
και μοιραία όσον αφορά στην Ηθική ταυτότητα του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και 
καταστροφική για το σύνολο της κοινωνίας μας, η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.44-47 Οι παράγοντες που συνθέτουν το σύνδρομο 
της Ιπποκρατικής ανεπάρκειας (ο όρος ανήκει στο Φώτη Παυλάτο)33 είναι αρκετοί, θα 
αναφερθούν οι σημαντικότεροι απ’ αυτούς, που είναι:
1. Η διατάραξη της διαπροσωπικής σχέσης Γιατρού-Αρρώστου και η απώλεια της 

ιατρικής αξιοπιστίας.
2. Το Διαδίκτυο (internet) και η επίδρασή του στη διαπροσωπική σχέση Γιατρού-Αρρώ-

στου.
3. Ο ρόλος των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών στο χώρο της Υγείας.33

Η κρίση του Ιπποκρατικού λειτουργήματος δημιουργήθηκε βαθμιαία με τη διαβρωτική 
επίδραση της Ιατρικής βιοτεχνολογίας, καταστάσεις που δεν τις συναντάμε στην εποχή 
του Ιπποκράτη και συνεπώς δε μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια γεγονότα.

Αναμφισβήτητα, η σχέση Γιατρού-Αρρώστου, όπως και οποιαδήποτε άλλη επαγγελ-
ματική σχέση, οφείλει να πλαισιώνεται από ρυθμιστικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί με 
την ειδική τους διαμόρφωση ρυθμίζουν μια σχέση, η οποία διαφέρει από κάθε άλλη 
διαπροσωπική επαγγελματική σχέση ή συνεργασία, καθώς έχει τη μορφή της “ζήτη-
σης-παροχής υπηρεσιών υγείας”.29 Οι σχέσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν αρμονικά, 
γιατί έχουν να κάνουν με το πολυτιμότερο αγαθό της υγείας. Ένας άλλος λόγος είναι 
η παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα από ασφαλιστικούς οργανισμούς μεγάλων επαγ-
γελματικών ομάδων, ιδρυμάτων κοινωνικών ασφαλίσεων και ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιρειών, όπου ο άρρωστος «βλέπει» το γιατρό ως εκπρόσωπο και «προστάτη» του 
ασφαλιστικού οργανισμού ή του κερδοφόρου ιδιωτικού ιατρικού κέντρου και όχι ως 
«δικό» του σύμβουλο και συνήγορο.

Μια σύντομη όμως περιήγηση στους χώρους άσκησης της Ιατρικής, με ταυτόχρονη 
κριτική της δράσης και της συμπεριφοράς των γιατρών, καθώς και της σχέσης τους με 
τον άρρωστο, ρίχνει άπλετο φως στα αίτια της διαταραχής αυτής της σχέσης. Το ενδι-
αφέρον για αυτήν την περιήγηση αναζωπυρώθηκε μετά και τα πολλαπλά προβλήματα 
διαταραχής της σχέσης Γιατρών-Αρρώστων που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας, 
αποκαλύπτοντας μια νέα κατάσταση, η οποία συχνά φέρνει τους γιατρούς αντιμέτωπους 
με το κοινωνικό σύνολο.

Είναι γνωστό ότι η σχέση Γιατρών-Αρρώστων προσδιορίζεται με σαφήνεια στον Όρκο 
του Ιπποκράτη. Η Ιατρική ως λειτούργημα, στο βασικό της πυρήνα εμπεριέχει έναν Ηθικό 
νόμο, ο οποίος εκφράζει ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης μεταξύ Γιατρών-Αρρώστων. Αυτό 
το σύμφωνο υποχρεώνει το γιατρό να είναι επαρκής και ικανός και να χρησιμοποιεί αυτήν 
την ικανότητά του προς όφελος του αρρώστου. Ο γιατρός, συνεπώς, είναι υποχρεωμένος 
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να λειτουργεί, πνευματικά και Ηθικά, ως σύμβουλος του αρρώστου, ανεξάρτητα από 
πού απειλείται η υγεία του και οποιαδήποτε στιγμή συμβαίνει αυτή.

Στη διαχρονική πορεία της Ιατρικής, από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι τα μέσα του 
20ού αιώνα, οι διαπροσωπικές σχέσεις Γιατρών-Αρρώστων ουσιαστικά δεν παρουσία-
σαν σημαντικές αλλαγές. Σταδιακά οι σχέσεις αυτές άλλαξαν ριζικά. Στην αλλαγή αυτή 
συνέβαλλαν πολλοί παράγοντες. Σταχυολογούμε μερικούς. Η σύγχρονη Ιατρική είναι 
σύνθετη στην εφαρμογή της, σημαντικά πιο αποτελεσματική, δυνητικά πιο επικίνδυνη 
και ασφαλώς πολύ πιο ακριβή. Ο γιατρός έπαψε να είναι ο αποκλειστικός λειτουργός 
της υγείας. Είναι πλέον μέλος μιας ομάδας παροχής υπηρεσιών υγείας, στην οποία 
συμμετέχουν και άλλες ειδικότητες. Ενεργό συμμετοχή στην ομάδα έχουν οι άρρω-
στοι, οι νοσηλευτές, πρόσφατα δε έχουν προστεθεί και οι ειδικοί στα οικονομικά της 
υγείας, αφού το πηλίκον κόστους-ωφέλειας άρχισε να αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα 
στις αποφάσεις των γιατρών. Αυτοί που ακόμα δεν έχουν εισέλθει, επίσημα, ως μέλη 
της ομάδας είναι οι δικηγόροι. Η συμμετοχή τους θα κριθεί αναγκαία σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, αφού όπως φαίνεται οι σχέσεις Γιατρών-Αρρώστων έχουν διαταραχθεί 
σε σημαντικό βαθμό, ώστε συχνά να χρειάζεται για την εξομάλυνσή τους η διαιτησιακή 
παρέμβαση του νόμου.28

Σήμερα, αυτό το συμβόλαιο εμπιστοσύνης φαίνεται ότι κλονίζεται, καθώς δέχεται τις 
πιέσεις πολλών ενδογενών και εξωγενών παραγόντων διαφόρου προέλευσης και ποικίλης 
έντασης.48-50 Οι παράγοντες που έχουν διαταράξει τις σχέσεις Γιατρών-Αρρώστων και 
εξακολουθούν να τις επηρεάζουν αντιπροσωπεύουν μόνο την κεφαλή του παγόβουνου. 
Πόσο μεγάλο, όμως, είναι το σώμα του παγόβουνου που δε βλέπουμε; Ποιός παράγοντας 
κρατούσε σταθερή τη σχέση Γιατρών-Αρρώστων; Όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο 
Ηθικός νόμος και η εμπιστοσύνη του αρρώστου στο γιατρό αποτέλεσαν το συνδετικό 
κρίκο, ο οποίος διατήρησε για πολλά χρόνια σταθερή τη σχέση Γιατρών-Αρρώστων. 
Πρόσφατα, η Ηθική σχέση τους έχει διαβρωθεί με συνέπεια να χαλαρώσουν οι μεταξύ 
τους συνεκτικοί δεσμοί που την κρατούσαν σταθερή. Αυτό γιατί η Ιατρική σήμερα είναι 
επάγγελμα. Άραγε, μπορεί να ξαναγίνει λειτούργημα;

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤρΟυ-ΑρρωΣΤΟυ: ΤΙ ΤΙΣ ΕΠΗρΕΑΖΕΙ;

Η νόσος αποτελεί μια ιδιαιτέρως ψυχοπιεστική κατάσταση, κατά την οποία ο άρ-
ρωστος μπορεί να εμφανίσει ποικίλες αντιδράσεις που εξαρτώνται από την ηλικία, την 
προσωπικότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους θεράποντές του, καθώς και το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Η σχέση Γιατρού-Αρρώστου 
στο βάθος της εμπεριέχει διαδικασίες συναισθηματικής και Ηθικής αλληλεπίδρασης, 
οι οποίες θέτουν σε συνεχή δοκιμασία πτυχές της σχέσης, όπως εκείνες τις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης.51 Πώς όμως καθορίζεται και πώς κατοχυρώνεται 
η διατήρηση της σχέσης Γιατρού-Αρρώστου σε επίπεδα τέτοια, τα οποία εξασφαλίζουν 
αφ’ ενός μεν υψηλή ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, αφ’ ετέρου δε σταθερή τη 
συναισθηματική σχέση; Όλα αυτά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αναπτύσσονται συ-
γκρούσεις των Ηθικών κανόνων της κλασικής Ηθικής με εκείνους της ιδεώδους άσκησης 
της Ιατρικής επιστήμης. Αυτό συμβαίνει όταν εγείρονται, όπως συμβαίνει τελευταία, τα 
προβλήματα της σύγχρονης “Βιοϊατρικής Ηθικής”.52
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Η «επαναστατική» άποψη είναι ότι ο άρρωστος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανθρώ-
πινο πλάσμα στο σύνολό του και η θεραπεία ν’ απευθύνεται όχι μόνο στο σώμα, αλλά 
και στο πνεύμα. Τότε μόνον τα στοιχεία αυτά αποτελούν το ιδανικό πλαίσιο στη σχέση 
γιατρού-αρρώστου.53,54

Το καθοριστικό αυτό στοιχείο είναι ο Ιπποκρατικός Όρκος που αποτελεί και τον Ηθικό 
κώδικα της ταυτότητας του γιατρού.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Στην άλλη πλευρά της όχθης συναντάμε τα ερείπια μιας Ηθικής απαξίωσης, την 
οποίαν έχουν προκαλέσει οι πράξεις πολλών γιατρών-ερευνητών και οφείλεται στις 
συγκρουσιακές σχέσεις τους με τα συμφέροντα των αρρώστων. Είναι η καλούμενη 
Σύγκρουση Συμφερόντων.

Η Ηθική διάσταση, την οποία αναδύει η “Σύγκρουση Συμφερόντων” επηρεάζει όλο 
και σε μεγαλύτερο βαθμό τις πράξεις των γιατρών. Οι προσπάθειες των γιατρών για 
απάντηση (-εις) σε ιατρικά προβλήματα (ερωτήματα), επιχορηγούμενες από τις φαρμα-
κευτικές εταιρείες, στη βάση τους δεν είναι άλλο παρά ένας τρόπος διεκπεραίωσης που 
οδηγεί στην επίλυση (απάντηση) συγκεκριμένων Ιατρικών προβλημάτων. Οι προσπάθειες 
αυτές στηρίζονται στη χάραξη μιας λογικής, η οποία πρέπει να διέπεται από κανόνες και 
αρχές. Αφορούν δηλ. αξίες που λειτουργούν στην ιατρική κοινότητα και καθορίζουν τη 
συμπεριφορά της, ενώ χρησιμεύουν και ως βάση των Ηθικών κανόνων. Συχνά, αυτοί οι 
κανόνες είναι και κανόνες δικαίου. Αυτή η διαφορά, όπως υπογραμμίζει ο Κουτσελίνης 
(1999),28 συνιστά το θεμέλιο της σχέσης Βιοηθικής-Δεοντολογίας και νόμου.

Ο Ηθικός βίος του ανθρώπου διαμορφώνεται με τις διαδικασίες του Εθίμου, του 
Δικαίου και του Ήθους. Από την πλευρά του Εθίμου, οι κανόνες έχουν διαμορφωθεί 
μέσα από τις ανάγκες της κοινότητας. Το Δίκαιο της ιατρικής κοινότητας θεμελιώνεται 
Ηθικά στην ιατρική ιδιότητα του ατόμου. Η συμμόρφωση στους κανόνες από την πλευ-
ρά της Ηθικής στοιχειοθετεί το νόμιμο, ενώ με τον όρο Ηθικότητα νοείται η διαδικασία 
εκείνη όπου η Ηθική βούληση, χωρίς να επηρεάζεται από κανόνες και ποινές, εκφράζε-
ται ελεύθερα από την πρόθεση ως την εκτέλεση μιας ιατρικής πράξης ή ενός τρόπου 
διανόησης.28 Για κάθε όμως πράξη της Ιατρικής όπως και κοινωνικής συμπεριφοράς, το 
Νόμιμο δεν είναι πάντα και Ηθικό. Έτσι, ο γιατρός μπορεί να υποστηρίζει το συμφέρον 
μιας φαρμακευτικής εταιρείας, όταν όμως αυτό δεν ταυτίζεται και με εκείνο του αρ-
ρώστου αναδύει αυτόματα την έννοια της εσωτερικής κατ’ αρχήν σύγκρουσης με την 
Ηθική του και τη συνείδησή του.55

Σήμερα, η Ιατρική δεν ξεχωρίζει από το χρήμα. Δεν είναι ακριβώς γνωστό σε ποιο 
βαθμό επηρεάζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες είτε τη συνειδητή είτε την υποσυνείδητη 
λήψη αποφάσεων. Παρόλο που λίγοι είναι οι γιατροί που εκπορνεύονται για το χρήμα, 
όλοι μας είμαστε ευάλωτοι στις όχι και τόσο ανεπαίσθητες προσπάθειές της να σμιλέψει 
τη σκέψη μας.

Τις τελευταίες δύο 10ετίες, πολλά ερευνητικά κέντρα σε διεθνή κλίμακα, κυρίως όμως 
στις Η.Π.Α, άρχισαν να εμπλέκονται σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα 
από φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην 
ανάγκη νομιμοποίησης της επιχειρηματικής αυτής δραστηριότητας -δηλ. της έννοιας 
του «Πανεπιστημίου Επιχείρηση»- και της δημιουργίας κατευθυντήριων γραμμών στις 
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σχέσεις με τις εταιρείες, για τη διαφύλαξη του κύρους της ιατρικής και τη διατήρηση σε 
υψηλά πάντα επίπεδα των θεμελιωδών και δυσαναπλήρωτων πνευματικών αξιών που θα 
μπορούσαν να χαθούν στην «εισβολή» της αμείλικτης «εμπορευματοποίησης».33,56-58 Σ’ ένα 
σχετικά πρόσφατο άρθρο του περιοδικού N. Engl J Med, με τίτλο «Είναι η Ακαδημαϊκή 
Ιατρική για ξεπούλημα;»,56 η γιατρός Marcia Angell γράφει ότι η διαπλοκή αυτή είναι σαν 
«ένα παζάρι με τον Φάουστ» (a Faustian bargain). Τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποιεί 
και ο καθηγητής Derek Bok, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του Πανεπιστημίου του 
Harvard.58

Κατά τον Jerome Kassirer, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts 
και Editor-In-Chief του περιοδικού N Engl J Med, στο βιβλίο του που πρόσφατα κυκλο-
φόρησε59 (2005) με τον τίτλο “On the take -How Medicine’s Complicity with Big Business 
Can Endanger your Health”, χαρακτηρίζει τα παραπάνω ως την κορυφή μόνο του πα-
γόβουνου.59 Ο Γερουσιαστής Edward M. Kennedy έγραψε για το βιβλίο του Καθηγητή 
Kassirer: «Ο Dr Kassirer κατέγραψε μια σημαντική και προκλητική για τη σκέψη μας 
ανάλυση της εκτεταμένης σύγκρουσης συμφερόντων η οποία διαχέεται στη μεταξύ των 
Φαρμακευτικών Εταιρειών και του Ιατρικού Επαγγέλματος σχέση. Το βιβλίο του είναι ένα 
σάλπισμα αφύπνισης για γιατρούς, διαμορφωτές της πολιτικής υγείας και το κοινό.59

Ο Galson, Διευθυντής του Κέντρου για τη Φαρμακευτική Αξιολόγηση και Έρευνα 
(Center for Drug Evaluation and Research) υποστηρίζει ότι το τρέχον σύστημα αξιολόγη-
σης και έγκρισης φαρμάκων έδειξε ότι δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε το πλήρες 
μέγεθος του κινδύνου, πριν από την έγκριση του φαρμακευτικού προϊόντος. Εξάλλου, 
ένα δηκτικό Editorial του Lancet (2004),60 με αφορμή την καθυστέρηση απόσυρσης από 
την κυκλοφορία ενός φαρμάκου, καταδίκασε με βαρείς χαρακτηρισμούς ολόκληρο το 
σύστημα Ελέγχου-Ασφάλειας των φαρμάκων.60 Επίσης, ο Woosley, Αντιπρόεδρος του 
Πανεπιστημίου της Αριζόνας, τονίζει ότι είναι απαραίτητη η σύσταση μιας μόνιμης και 
ανεξάρτητης επιτροπής αξιολόγησης, η οποία θα αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο της 
σε φαρμακευτικές περιπτώσεις όπως η παραπάνω.33

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΡΡΩΣΤΩΝ

Αρνητικό στοιχείο στη σχέση Γιατρού-Αρρώστου αποτελεί η ταχεία διακίνηση των 
αρρώστων στα Νοσοκομεία (συχνές εφημερίες, ελλείψεις κρεβατιών κ.ά.). Κατά τον 
William F. May (2002),61 έχουμε εισέλθει στην εποχή της «Ιατρικής των Διοδίων» (Turn- 
Stile Medicine), όπως τη χαρακτηρίζει, όπου στο όνομα της ταχείας διακίνησης των 
αρρώστων, ο χρόνος επαφής με τον άρρωστο έχει μειωθεί στο ελάχιστο, με επακόλουθο 
την παραμέληση του αρρώστου ως «ατόμου» και την αποπροσωποποίηση της ιατρικής 
φροντίδας.33

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΑΡΡΩΣΤΟΥ

Η συστηματική μελέτη και η κλινική εμπειρία ταξινόμησαν τη σχέση Γιατρού-Αρρώ-
στου και ταυτόχρονα προσδιόρισαν τις βασικές παραμέτρους που τις διέπουν. Τα δύο 
βασικά πρότυπα που συναντάμε είναι το πατερναλιστικό (γονεϊκό, του ιερέως) και το 
πληροφοριακό, ή πρότυπο μοιρασιάς (τεχνοκρατικό, πελατειακό, επιστημονικό).52

Από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης της Ιατρικής και για πολλούς αιώνες, η άσκησή της 
βασίστηκε στο αρχέγονο πατερναλιστικό πρότυπο, το πρότυπο του εξουσιαστή γιατρού, 



34

ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων

του γιατρού- αφέντη.62 Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, ο γιατρός είναι εκείνος που παίρ-
νει τις αποφάσεις για λογαριασμό του αρρώστου του, αφού είναι ο μόνος που γνωρίζει 
τι είναι καλό και τι κακό γι’ αυτόν. Η εξουσία του γιατρού που απορρέει απ’ αυτήν την 
αυθεντία εμπεριέχει το στοιχείο της αυθαιρεσίας, αφού δεν είναι υποχρεωμένος να αιτι-
ολογεί τις αποφάσεις του. Αυτή η εξουσία του γιατρού, για να μπορεί να αναγνωρισθεί 
και να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι και να φαίνεται ότι κινείται σε ένα ευρύ φάσμα 
Ηθικών κανόνων τους οποίους αναγνωρίζει και εκτιμά η κοινωνία.

Αυτό το πατερναλιστικό πρότυπο κυριάρχησε στη διαχρονική πορεία και εξέλιξη της 
Ιατρικής, έως ότου οι κοινωνικές εξελίξεις που συντελέστηκαν οδήγησαν στην εμφάνιση 
νέων προτύπων στη σχέση Γιατρού-Αρρώστου.63 Ένα πρότυπο που προτείνεται ως πε-
ρισσότερο εφαρμόσιμο είναι το “συνεταιρικό”, ή πρότυπο μοιρασιάς.52 Σύμφωνα με αυτό, 
ο άρρωστος συμμετέχει στη λήψη των ιατρικών αποφάσεων, ώστε ανάμεσα σ’ αυτόν 
και στο γιατρό να αναπτυχθεί μια ισότιμη συνεταιρική σχέση και όχι σχέση εξάρτησης. 
Μήπως η ανάγκη δημιουργίας άλλου προτύπου στις σχέσεις Γιατρού-Αρρώστου υποδη-
λώνει την πορεία μιας προοδευτικής απώλειας εμπιστοσύνης των αρρώστων, η οποία θα 
μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα παραβίασης ή παραμερισμού βασικών Ηθικών κανόνων 
από μέρος του γιατρού; Η σχέση Γιατρού-Αρρώστου φαίνεται ότι προσδιορίσθηκε από 
τις ριζικές μεταβολές που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με αφετηρία αλλά και 
στόχο το σεβασμό των δικαιωμάτων του αρρώστου, τα οποία έχουν πλέον κατοχυρωθεί 
νομοθετικά. Αυτές οι μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του γιατρού 
από τον πατερναλιστικό ρόλο και τη συμμετοχή του αρρώστου στη θεραπευτική δια-
δικασία. Εξάλλου, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η επίκληση της προσωπικής 
πείρας ή του γοήτρου του γιατρού δεν αναγνωρίζεται όπως παλαιότερα. Ο σημερινός 
γιατρός καλείται να τεκμηριώσει τις αποφάσεις του, επικαλούμενος κλινικές μελέτες 
και ευρύτερα επιστημονικά δεδομένα.

Ποιά μέσα διαθέτει καθένας από τους δύο συνεταίρους; Όπως είναι φυσικό, ο γιατρός 
προσφέρει τη γνώση των πιο πρόσφατων πληροφοριών για τις διαγνωστικές τεχνικές, 
τα αίτια, την πρόγνωση, τις θεραπευτικές επιλογές και τις στρατηγικές πρόληψης που 
αφορούν στο πρόβλημα υγείας του αρρώστου. Από την πλευρά του, ο άρρωστος κα-
ταθέτει την προσωπική του εμπειρία για τη νόσο από την οποία πάσχει, τη στάση του 
απέναντι στους διάφορους κινδύνους και εν τέλει, τις δικές του αξίες και προτιμήσεις.62 

Οι επιλογές των αρρώστων συχνά διαφέρουν από εκείνες των γιατρών και οι αποφάσεις 
που σχετίζονται με τη θεραπεία τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση τους 
απέναντι στον κίνδυνο.

Για τους αρρώστους διακρίνουμε το παθητικό πρότυπο (ο γιατρός αποφασίζει- εγώ 
εκτελώ), το συμμετοχικό (ακολουθώ τις οδηγίες του γιατρού, εκτός ίσως από τις συστά-
σεις για αλλαγή του τρόπου ζωής) και το ενεργητικό (ζητώ πλήρη ενημέρωση- συμμε-
τέχω στη λήψη αποφάσεων). Έχει διαπιστωθεί ότι οι άρρωστοι της πρώτης κατηγορίας 
πεθαίνουν συντομότερα από εκείνους των άλλων κατηγοριών.

Υπάρχει βεβαίως και η αντίθετη άποψη, που ίσως είναι πιο ρεαλιστική. Ότι ένας μικρός 
έστω βαθμός πατερναλισμού είναι αναγκαίος και κατά βάθος τον επιθυμεί ο άρρωστος, 
ιδιαίτερα αν η θεραπεία του απαιτεί και αλλαγή του τρόπου ζωής του. Η συζήτηση του 
αρρώστου με το γιατρό είναι πάντα χρήσιμη, αφού έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη επικοι-
νωνία που του παρέχει την ψευδαίσθηση της αυτονομίας, αλλά είναι, επίσης, γεγονός 
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ότι και ο πιο μορφωμένος άρρωστος δεν μπορεί να εμβαθύνει σε ιατρικά θέματα, όσο 
επιτυχημένα και αν τα εκλαϊκεύσει κανείς.

Η τελική απόφαση πρέπει να ανήκει στο γιατρό και για να πείσει τον άρρωστο πρέπει 
να έχει αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό την εμπειρία, τις γνώσεις και την επικοινωνιακή 
πολιτική. Χρειάζεται όμως προσοχή, αφού ο πατερναλισμός τότε μόνο είναι ανεκτός, 
όταν ο άρρωστος πεισθεί ότι ο γιατρός τον νιώθει και ενδιαφέρεται πραγματικά για το 
πρόβλημά του.

Η σχέση Γιατρού-Άρρωστου πρέπει να είναι σχέση αυτονομίας. Αυτό σημαίνει ότι 
και οι δύο πλευρές έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και ότι αν οι Ηθικές τους αξίες 
συγκρούονται, μπορεί και ίσως πρέπει να λύσουν τη μεταξύ τους σχέση, υπό την προ-
ϋπόθεση βεβαίως ότι προσφέρεται η δυνατότητα σύναψης μιας νέας, ευνοϊκότερης, η 
οποία πρέπει πάντα να στηρίζεται στην αρχή της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού 
της αξιοπρέπειας του αρρώστου.

ΠωΣ ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙΖΕΤΑΙ ΑυΤΗ Η ΔΙΑΤΑρΑΧΗ;

Αναμφισβήτητα, η κοινωνικό-ιατρική πραγματικότητα απομακρύνει το νέο γιατρό 
από τις Ιπποκρατικές αρχές και τον οδηγεί στην αναζήτηση νέων ατραπών εύκολου και 
γρήγορου πλουτισμού. Για όλα αυτά, ο Γ. Παπανικολάου είχε πει ότι: “Το ιδανικό μου δεν 
είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω, 
να κάμω κάτι τι αντάξιο ενός ανθρώπου Ηθικού και δυνατού”. Αναμφίβολα, στη σημερινή 
μετα-νεωτερική (post-modern) εποχή, η εκφύλιση της Δυτικής κουλτούρας, που μέχρι το 
2ο ήμισυ του αιώνα που πέρασε χαρακτηριζόταν από τη διάθεση των γιατρών, ιδιαίτερα 
των νέων, για θυσίες, παραμερισμό και αναβολή των ωφελιμιστικών στόχων για χάρη 
υψηλών ανθρωπιστικών αξιών, αποτελεί στοιχείο πρόκλησης στη σχέση Γιατρού-Αρρώ-
στου. Αυτή η σχέση διαμορφώνει νέες συνθήκες λειτουργίας των Ηθικών κανόνων, οι 
οποίοι πάσχουν κάτω από το βάρος της κοινωνικής αγωνίας αλλά και της Εξελεγκτικής 
Επίδρασης του σύγχρονου επιστημονικού ρεαλισμού («scientific materialism”).33,64-66

Είναι γνωστό ότι χρειάζονται πολλά χρόνια για να κτιστεί η καλή φήμη και μόνο λίγες 
ώρες για να καταστραφεί. Στη χώρα μας, ωστόσο, ο χρόνος της καταστροφής μιας 
φήμης μειώνεται ακόμη περισσότερο. Σ’ αυτό συνέβαλε, εκτός από τη συμπεριφορά 
των γιατρών και ο υπερβάλλων «ζήλος» τον οποίο δείχνει κάποια μερίδα των ΜΜΕ, η 
οποία συνήθως καταγγέλλει, δικάζει, και καταδικάζει πριν ακόμη ξεκαθαριστεί το τοπίο 
της όποιας διαταραχής της σχέσης Γιατρών-Αρρώστων. Υπάρχουν, ασφαλώς, πολλά 
αναπάντητα ερωτήματα που έχουν σχέση με την άσκηση της σύγχρονης Ιατρικής, η 
οποία δέχεται επιθέσεις που περιορίζουν τη λάμψη της. Η μετάβαση από το «Ναό του 
Ιπποκράτη» στον «Οίκο Εμπορίου» χαρακτηρίζεται ως «εκκοσμίκευση της Ιατρικής» 
και είναι ευνόητες οι κοινωνικές επιπτώσεις και η επίδρασή της στη σχέση Γιατρού-
Αρρώστου. Ο γιατρός. Relman, εκδότης του περιοδικού N Engl J Med, είχε προβλέψει 
τη διαταραχή αυτή ήδη από το Σεπτέμβριο του 1980, όταν έγραφε στο ειδικό άρθρο 
του “The New Medical-Industrial Complex”: «Η νέα ιατρική βιομηχανία, θα τινάξει στον 
αέρα τη σχέση γιατρού-αρρώστου, η οποία για πολλούς γιατρούς έχει τις θρησκευτικές 
διαστάσεις ιερής εμπιστοσύνης».67

Οι διαπροσωπικές σχέσεις, ή αλλιώς η δυνατότητα δημιουργίας ειλικρινούς, στην 
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Ηθική της βάση, σχέσης μεταξύ Γιατρών-Αρρώστων, αποτελούν την κύρια παράμετρο 
στη διαδικασία παροχής ιατρικής φροντίδας. Η καλή επικοινωνιακή συμπεριφορά, κατά 
τη διάρκεια της ιατρικής παρέμβασης, μελετάται σήμερα ως παράγοντας επιτυχούς 
έκβασης και έχει δειχθεί ότι συνοδεύεται από σημαντική βελτίωση της παροχής ιατρικής 
φροντίδας στον ασθενή.48,49

Η άποψη αυτή βέβαια είναι τόσο παλιά όσο και η Ιατρική. Το πρόβλημα όμως είναι 
αν το θέμα αυτό σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επείγον ή όχι.

Μια πηγή αυτής της έμπνευσης υπήρξε ο ιστορικός Charles Odegaard,50 ο οποίος 
στο βιβλίο του με τίτλο “Dear Doctor” το 1986 έγραφε: «Αυτό το οποίο η ιατρική έχει 
ανάγκη σήμερα, πάνω από όλα, είναι η δημιουργία ενός δεσμού πίστης και εμπιστοσύνης 
μεταξύ αρρώστου και γιατρού, μεταξύ του πάσχοντα και τoυ θεραπευτή, η οποία μπορεί 
να επιτευχθεί κάτω από οποιοδήποτε σύστημα υγείας».50

Αναμφισβήτητα, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν μετά τη δεκαετία του ’70 αύξησαν 
σημαντικά την παροχή ιατρικής φροντίδας. Παράλληλα, η συσσώρευση και η αναγνώριση 
νέων επιπλοκών δημιούργησε ένα σκεπτικισμό όσον αφορά στη συμβολή της Ιατρικής. Ο 
Ivan Illich68 (1975) υποστήριξε ότι η ιατρική έγινε μια μεγάλη απειλή για την υγεία λόγω 
των ιατρογενών προβλημάτων που δημιούργησε, ο δε McKeown (1979)69 στο βιβλίο 
του “The Role of Medicine” υποστηρίζει ότι η αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης που 
επετεύχθη στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν αποτέλεσμα της βελτίωσης της υγιεινής, της 
διατροφής και των εμβολίων.

Στο σημείο αυτό αρχίζει να αναδύεται η δυσκολία από την εφαρμογή των νέων 
ανακαλύψεων ή εξελίξεων στην καθημερινή κλινική πράξη, η οποία διαπιστώνεται από 
το χάσμα μεταξύ της βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής και της κλινικής πράξης.70 Απο-
τελέσματα μελετών στις ΗΠΑ και στην Κεντρική Ευρώπη71 υποστηρίζουν ότι ποσοστό 
30-40% των αρρώστων δεν ωφελούνται από τις σύγχρονες εξελίξεις, ενώ 20-25% δεν 
χρειάζονται τη φροντίδα που λαμβάνουν, ή αυτή είναι δυνητικά επιβλαβής.

Όταν η περιήγηση επεκταθεί και στο επίπεδο της συναισθηματικής φόρτισης των 
γιατρών, διαπιστώνουμε ότι η απογοήτευση τροφοδοτείται από δύο πηγές. Η μια έχει τις 
ρίζες της στην αδράνεια που συνοδεύει το ΕΣΥ και η άλλη στη λειτουργία μιας αναξιο-
κρατίας, Ηθικά μη αποδεκτής, οι ρίζες της οποίας χάνονται στους στενούς ατραπούς της 
όποιας μορφής εξουσίας. Αλήθεια, μήπως πρέπει να αναφέρουμε τις 3 ή 5 προσλήψεις 
γιατρών που έγιναν αξιοκρατικά και με Ηθικά αποδεκτούς κανόνες; Η εδραίωση της 
αναξιοκρατικής λειτουργίας των θεσμών στη συνείδηση των γιατρών και της κοινωνίας 
και η συνοδός απογοήτευσή τους οδηγούν στην Ηθική απαξίωση των γιατρών.

Είναι πραγματικά παράδοξο το να υπάρχει κρίση στις σχέσεις Γιατρών-Αρρώστων, 
σε μια εποχή όπου η πρόοδος στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνολογίας, της 
Βιοτεχνολογίας και γενικά της Ιατρικής επιστήμης, είναι εντυπωσιακή και μας δίνει τη 
δυνατότητα να κάνουμε πολλά, πολύ περισσότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, για την πρόληψη 
και θεραπεία πολλών σοβαρών νόσων και νοσηρών καταστάσεων. Αυτή η «αποτυχία της 
επιτυχίας», κατά την έκφραση του Gruenberg (The failure of success, 1977),72 θέτει ένα 
μεγάλο ερώτημα: Πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις 
και προσδοκίες των αρρώστων μας και γενικότερα της σύγχρονης κοινωνίας, σε μια 
ατμόσφαιρα μειωμένου σεβασμού και εξασθενημένου κύρους της ιατρικής προσωπι-
κότητας; Όταν ο γιατρός έχει χάσει το κύρος του, πώς μπορούμε να μιλάμε για αρχές 
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και κανόνες; Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση της κρίσης είναι σήμερα, περισσότερο 
παρά ποτέ, επιτακτική.

Η Ιατρική Ηθική έχει πολλά να προσφέρει για τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος 
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία το σύστημα πρέπει να 
επιδεικνύει για τη φροντίδα υγείας και τα οποία η κοινωνία εκτιμά και αξιολογεί είναι 
τρία: Η φροντίδα υγείας: (α) Είναι θεμελιώδες αγαθό, (β) Είναι πολύτιμο αγαθό, (γ) 
Είναι δημόσιο αγαθό.61

ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤρΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Η σύγχρονη κοινωνία ζητά ένα γιατρό με κοινωνική ευαισθησία, με ανθρώπινο, με την 
παλαιά έννοια του όρου, πρόσωπο, προσιτό, ευχάριστο, με επικοινωνιακό χαρακτήρα, 
ο οποίος να ανακουφίζει τον άρρωστο. Πολλοί γιατροί στερούνται σήμερα αυτών των 
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων. Η διδασκαλία της ιστορίας της Ιατρικής, της ιατρικής Ηθικής, 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών στις Ιατρικές Σχολές, αποτελεί ουσιώ-
δες στοιχείο της ιατρικής εκπαίδευσης, όπως το επιβάλλουν οι ανάγκες της σύγχρονης 
κοινωνίας. Οι φοιτητές μας πρέπει να μαθαίνουν όχι μόνο τη «μηχανική» του σώματος, 
αλλά και την ανθρώπινη φύση που είναι μέσα στο σώμα. Ο αγαπητός συνάδελφος, 
φίλος και οραματιστής, κατά την προσφώνηση του Φώτη Παυλάτου, καθηγητής Θεό-
δωρος Μουντοκαλάκης, στην ομιλία του όταν του απονεμήθηκε το βραβείο Εξαίρετης 
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στη μνήμη των καθηγητών Β. Ξανθόπουλου και Σ. Πνευ-
ματικού, με πολύ γλαφυρότητα ανέπτυξε τους λόγους της ανάγκης της διδασκαλίας 
των ανθρωπιστικών σπουδών στις Ιατρικές Σχολές.73 Το ανθρωπιστικό στοιχείο, όπως 
γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Δαΐκος, είναι μια από τις πιο πολύτιμες κληρονομιές του 
Ιπποκρατείου Πνεύματος.74

Κανένας Hθικός νόμος δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει όταν η δύνη της απαξίωσης 
παρασύρει αξίες, θεσμούς, συνειδήσεις. Σε όλες όμως αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 
πάντα μια νησίδα αντίστασης, η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει 
καταλυτικά για την αποκατάσταση του Ηθικού νόμου.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟυ ΓΙΑΤρΟυ ΚΑΙ Η ΣυΜΒΟλΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ

Ο γιατρός αποτελούσε για πολλά χρόνια ένα πρότυπο μίμησης στο πλαίσιο των 
ιατρικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων απο-
τελούσε η Ηθική στάση του απέναντι στον άρρωστο. Η στάση (attitude από το λατινικό 
aptus που σημαίνει ικανότητα) ως όρος άρχισε να χρησιμοποιείται από τα μέσα του 19ου 
αιώνα, καθιερώθηκε δε από τον Άγγλο φιλόσοφο Σπένσερ. Με την ευρεία έννοια του, 
ο όρος σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο γιατρός απέναντι σε θέματα 
που εκφράζουν ατομικές ή κοινωνικές αξίες. Με βάση τα ανωτέρω η στάση του γιατρού 
προσδιορίζει τη συμπεριφορά του.75,76 Η στάση του γιατρού απέναντι στην Ιατρική και τον 
άρρωστο διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών από γιατρούς που αποτελούν 
«πρότυπα για μίμηση». Το ερώτημα που ανακύπτει αβίαστα, στο σημείο αυτό, είναι το 
ακόλουθο: Υπάρχουν στον ευρύτερο ιατρικό χώρο πρόσωπα που αποτελούν πρόσωπα 
για μίμηση; Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι, αλλά και αν υπάρχουν, πρόκειται για εξαι-
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ρέσεις που μετρώνται στα δάκτυλα του ενός χεριού.77-79 Τα προσόντα ενός γιατρού που 
αποτελεί “πρότυπο για μίμηση” αναδεικνύονται από τη στάση του (συμπεριφορά) προς 
τον άρρωστο, το νεαρό γιατρό, τη συμπόνια που δείχνει στον άρρωστο, την ακεραιότητα 
του χαρακτήρα του.55,78-80

Η σύγχρονη κοινωνία εκφράζει έντονα την απογοήτευση που νιώθει για τη στάση 
των γιατρών απέναντι στον άρρωστο. Η στάση αυτή έχει τις ρίζες της στην απουσία 
εκπαίδευσης για τη συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον άρρωστο και για τον τρόπο 
που πρέπει να χειρίζεται τη σχέση Γιατρού-Αρρώστου. Θετικά στοιχεία για τα περισσό-
τερα πρόσωπα με πρότυπα Ηθικής και στάσης απέναντι στον άρρωστο αναφέρονται σε 
γιατρούς ηλικίας 60-70 ετών, ίσως γιατί η μεγαλύτερη ηλικία και το κύρος αποτελούν 
γνωρίσματα που αναγνωρίζονται εύκολα από την κοινωνία, και επιπλέον οι γιατροί έχουν 
δοκιμαστεί στον Ιατρικό και κοινωνικό στίβο54,75 (Μουντοκαλάκης αδημοσίευτα) και έχει 
ωριμάσει η επαγγελματική τους συνείδηση, ο ανθρωπισμός, ενώ έχουν κατανοήσει την 
έννοια της εφαρμοσμένης Ηθικής.81,82 Το κατ’ εξοχήν πρότυπο αυτής της αντίληψης με 
μεγάλη επιρροή στο ιατρικό γίγνεσθαι αποτελεί ο μεγάλος Ιατρο-φιλόσοφος του 19ου 
αιώνα Sir William Osler (1849-1919). Ο Osler έχει χαρακτηριστεί ως ο γιατρός ο οποίος 
άσκησε τη σημαντικότερη επιρροή στη διαχρονική εξέλιξη της Ιατρικής. Τόνισε με έμφαση 
ότι η κλινική πρακτική δεν είναι μια εμπορική πράξη, είναι ένα κάλεσμα, μια πρόσκληση, 
στην οποία η καρδιά θα ασκείται στον ίδιο βαθμό με τον εγκέφαλο. Στην κλασική ρήση 
του με διαχρονική ισχύ είχε πει: «Η Ιατρική αρχίζει με τον άρρωστο, συνεχίζεται με τον 
άρρωστο και τελειώνει με τον άρρωστο».

Σήμερα, χάρη στις αλματώδεις προόδους που έχει επιτελέσει η τεχνολογία και στις 
εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης, οι έννοιες της Ηθικής και της Δεοντολογίας αποκτούν 
ξεχωριστή σημασία στην άσκηση της Ιατρικής. Στο πλαίσιο αυτό, ο σύγχρονος γιατρός 
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μια ευρύτερη ανθρωπιστική παιδεία, την οποία μπορεί 
να αποκτήσει μέσω των κοινωνικών επιστημών, της λογοτεχνίας, της τέχνης, όπως και οι 
αρχαίοι Έλληνες γιατροί. Μια από τις πλέον διάσημες φράσεις στην κλινική ιατρική είναι 
και εκείνη του Francis Peabody, ο οποίος σε διάλεξη που έδωσε στην Ιατρική Σχολή του 
Harvard το 1925 είπε: “Το μυστικό της φροντίδας του αρρώστου είναι να φροντίζεις τον 
άρρωστο”. Ο Peabody προειδοποιούσε τους γιατρούς για τον τρόπο με τον οποίον η 
εκπαίδευση προκαθορίζει τη σκέψη τους. Έχουμε, συνεπώς, μπροστά μας μια πρόκληση 
χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Ιατρικής Ηθικής, να δημιουργήσουμε μια ισχυρή 
Ηθική ικανή να εμπνεύσει ανθρωπιά, αλληλεγγύη και όχι την απλή αποδοχή μιας έννοιας 
μέσα από την αναγνώριση των πολλών και διαφορετικών απόψεων της.
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Σύγκρουση συμφερόντων  
στη συνταγογράφηση 
Πρωτότυπα φάρμακα (Αυθεντικά)

Ελένη Γαλάνη

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Τα φάρμακα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα πρωτότυπα και τα γενόση-
μα (γνωστά και ως αντίγραφα). Οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες ανακαλύπτουν ένα 
φάρμακο μετά από μακροχρόνιες έρευνες (πρωτότυπο), για το οποίο εξασφαλίζουν 
την αποκλειστικότητα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (πατέντα). Ο λόγος που 
γίνεται αυτό είναι αφενός η απόσβεση των εξόδων για την ανακάλυψη του φαρμάκου και 
αφετέρου το κέρδος. Με τη λήξη της ισχύος της πατέντας, μια άλλη εταιρία δικαιούται 
να αντιγράψει το φάρμακο και να παράγει νόμιμα με σημαντικά μικρότερο κόστος το 
γενόσημο φάρμακο, το οποίο κατά κανόνα είναι σημαντικά φθηνότερο του πρωτοτύπου 
του. Η ύπαρξη των γενοσήμων σκευασμάτων συμβάλει στην εξοικονόμηση απαραίτητων 
πόρων για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές 
κατευθυντήριες οδηγίες, τα γενόσημα φάρμακα πρέπει να έχουν την ίδια δραστική ουσία 
και την ίδια βιοδιαθεσιμότητα με τα πρωτόπυπα1,2. Παρόλα αυτά, συχνά εκφράζονται 
αμφιβολίες αν τα γενόσημα έχουν την ίδια ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 
με τα πρωτότυπα και οι γιατροί αισθάνονται ανασφάλεια να συνταγογραφήσουν γενό-
σημα3. Αυτή η στάση ενισχύεται από πολλά παραδείγματα του παρελθόντος, όπου ο 
επίσημος οργανισμός φαρμάκων έχει αποσύρει από την κυκλοφορία σκευάσματα που 
είχαν λάβει έγκριση κυκλοφορίας.

ΚυρΙΟ ΜΕρΟΣ

Ορισμοί. Πρωτότυπο φάρμακο είναι ένα φάρμακο που έχει εμπορικό όνομα και 
προστατεύεται από μια πατέντα. Το πρωτότυπο φάρμακο μπορεί να παράγεται και να 
πωλείται μόνο από την εταιρεία που διαθέτει την πατέντα.

Τα γενόσημα φάρμακα είναι ουσιωδώς όμοια φάρμακα των πρωτοτύπων και έχουν 
ακριβώς την ίδια δοσολογία για προτεινόμενη χρήση, τις ίδιες δράσεις και τις ίδιες 
ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ). Με άλλα λόγια, οι φαρμακολογικές δράσεις είναι ακριβώς 
ίδιες με εκείνες των πρωτότυπων. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να βγει στην 
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αγορά ένα γενόσημο σκεύασμα ποικίλει. Στις ΗΠΑ, η πατέντα ενός φαρμάκου προστα-
τεύεται για δώδεκα χρόνια, αλλά επειδή η κατοχύρωση της πατέντας γίνεται πριν την 
ολοκλήρωση των κλινικών μελετών η διάρκεια της πατέντας (effective life of drug patent) 
κυμαίνεται από επτά έως δώδεκα χρόνια.

Για παράδειγμα, το πρωτότυπο φάρμακο για το σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) έχει το 
εμπορικό όνομα Glucophage, ενώ το γενόσημό του φέρει την ονομασία Metformin. Το 
πρωτότυπο φάρμακο για τον καρκίνο ωοθηκών ονομάζεται Taxol και το γενόσημό του 
Paxital.

Ο μοναδικός λόγος δημιουργίας των γενοσήμων είναι η φθηνότερη τιμή τους. Σε 
γενικές γραμμές, το κόστος των γενοσήμων σκευασμάτων κυμαίνεται από 20-80% του 
κόστους των πρωτοτύπων φαρμάκων. Ο ανταγωνισμός που δημιουργούν τα γενόσημα, 
σε κάθε θεραπευτική κατηγορία, τείνει στη μείωση των τιμών των πρωτοτύπων, μερικές 
φορές ακόμη και πριν από τη λήξη της πατέντας. Αξίζει να τονιστεί ότι τα αντίγραφα 
φάρμακα δεν έχουν κόστος έρευνας, κόστος ανάπτυξης και κόστος προώθησης, τα 
οποία αποτελούν σημαντική επιβάρυνση στο κόστος των πρωτότυπων.

Ο ρόλος της συνύπαρξης πρωτοτύπων και γενοσήμων είναι σημαντικός για τη δημι-
ουργία ανταγωνισμού (competition) και την εξοικονόμηση πόρων (savings), βοηθώντας 
κατά αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, τις καινοτομίες (inno-
vations) στην έρευνα και την πρόσβαση μεγαλύτερου αριθμού αρρώστων σε ποιοτικά 
φάρμακα, με τελικό στόχο την προσφορά ανεκτής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εξοικονομώντας μεγάλα πόσα από τη διαφορά 
των τιμών μεταξύ γενοσήμων και πρωτοτύπων αποκτούν τη δυνατότητα διοχέτευσης 
πόρων για την κάλυψη άλλων αναγκών της υγείας.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη χρήση γενοσήμων φαρμάκων είναι:
• η αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού (το 30-40% της φαρμακευτικής δαπάνης 

απορροφάται από ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών),
• η αυξημένη επίπτωση σοβαρών χρόνιων νοσημάτων όπως ο ΣΔ, ο καρκίνος, τα 

καρδιαγγειακά (ΚΑ) νοσήματα, η υπέρταση, η κατάθλιψη,
• η σημαντική αύξηση των φαρμακευτικών πωλήσεων,
• το υψηλό κόστος των νέων πρωτότυπων φάρμακων,
• το χαμηλό ΑΕΠ πολλών ευρωπαϊκών και μη χωρών.

Ας δούμε συνοπτικά τη διαδρομή ανάπτυξης ενός πρωτότυπου φαρμάκου. Έχει 
υπολογιστεί ότι για την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου χρειάζεται να μελετηθούν 
περίπου 5.000 με 10.000 ουσίες, εκ των οποίων μόνο οι 250 θα κριθούν κατάλληλες να 
περάσουν στο στάδιο των in vitro και in vivo προκλινικών μελετών, διαδικασία η οποία 
απαιτεί ένα χρονικό διάστημα 3-6 ετών. Από αυτές τις 250 ουσίες, μόλις 5 θα δοκιμαστούν 
σε κλινικές μελέτες φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, ώστε τελικά μία εξ’ αυτών μετά από 6-7 χρόνια 
να υποβάλλει τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών για έγκριση από τους αρμόδιους 
οργανισμούς. Η διαδικασία διαρκεί 1 με 2 χρόνια, ώστε τελικά το φάρμακο να πάρει 
έγκριση για τη θεραπεία της συγκεκριμένης νόσου και στη συνέχεια η φαρμακευτική 
εταιρία να προωθήσει εμπορικά το νέο φάρμακο (marketing).

Ο Αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων (Food and Drug Administration, 
FDA) απαιτεί τα γενόσημα φάρμακα να έχουν:

• τις ίδιες δραστικές ουσίες με αυτές των προϊόντων αναφοράς (πρωτοτύπων),
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• την ίδια περιεκτικότητα, φαρμακολογική μορφή (δισκίο, ενέσιμο κ.λπ.) και οδό 
χορήγησης,

• να είναι βιοϊσοδύναμα (bioequivalence),
• να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις για την κάθε παρτίδα ως προς την ταυτότητά τους 

(καθαρότητα, σταθερότητα, ποιότητα),
• να έχουν παρασκευαστεί με βάση τις βέλτιστες κατασκευαστικές και εργαστηριακές 

πρακτικές (good manufacturing practice (GMP), good laboratory practice (GLP).
Ένα φαρμακευτικό προϊόν είναι θεραπευτικά όμοιο (essentially similar products) 

με το πρωτότυπο φάρμακο όταν πληροί τα κριτήρια της ίδιας ποιοτικής και ποσοτικής 
σύνθεσης της δραστικής ουσίας, της ίδιας φαρμακευτικής μορφής και έχει την ίδια 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα με το πρωτότυπο φάρμακο, το οποίο έχει αποδείξει 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του. Η τεκμηρίωση της βιοϊσοδυναμίας δύο 
φαρμάκων είναι η πιο κατάλληλη και αποδεκτή μέθοδος απόδειξης του ίδιου θεραπευ-
τικού αποτελέσματος (therapeutic equivalence) των δύο σκευασμάτων.

Για την έγκριση και αδειοδότηση των γενοσήμων φάρμακων απαιτείται τουλάχιστον 
μία μελέτη βιοϊσοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας. Ως βιοδιαθεσιμότητα ορίζεται η 
καταμέτρηση της σχετικής ποσότητας ενός χορηγούμενου φαρμάκου που φθάνει στη 
γενική κυκλοφορία του αίματος σε συνάρτηση με το ρυθμό που αυτό συμβαίνει. Δύο 
φαρμακευτικά προϊόντα είναι βιοϊσοδύναμα εάν περιέχουν την ίδια ακριβώς ποσότητα 
και ποιότητα δραστικής ουσίας και εάν οι βιοδιαθεσιμότητές τους ύστερα από χορήγηση 
ίδιων δόσεων είναι όμοιες, ώστε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους να είναι 
ουσιαστικά ίδιες. Μελέτη βιοϊσοδυναμίας είναι η μελέτη που συγκρίνει το φαρμακευ-
τικό προφίλ (βιοδιαθεσιμότητα) δύο φαρμάκων με την ίδια δραστική ουσία, σε υγιείς 
εθελοντές. Για να είναι αξιόπιστη μία μελέτη βιοϊσοδυναμίας οφείλει να πληροί τις εξής 
προϋποθέσεις:

• Διεξαγωγή της μελέτης από πιστοποιημένο γραφείο κλινικών ερευνών (clinical 
research organization, CRO).

• Λεπτομερής σχεδιασμός πρωτοκόλλου.
• Υποβολή και έγκριση σε επιτροπή Δεοντολογίας.
• Ικανός αριθμός εθελοντών για την εξασφάλιση στατιστικής σημαντικότητας.
• Διασταυρούμενη μελέτη προκειμένου οι εθελοντές να λάβουν και τα δυο σκευά-

σματα με ικανό χρόνο πλήρους απομάκρυνσης (μη-ανίχνευσης στο πλάσμα).
• Συμμόρφωση με καλή κλινική και εργαστηριακή πρακτική (Good Clinical Practice, 

GCP) & (Good Laboratory practice, GLP).
Η μελέτη βιοδιαθεσιμότητας αποδεικνύει ότι το φάρμακο είναι βιοδιαθέσιμο, αποτε-

λεσματικό και ασφαλές, ενώ η μελέτη βιοϊσοδυναμίας αποδεικνύει ότι το προϊόν ελέγχου 
(γενόσημο) είναι βιοϊσοδύναμο με το προϊόν αναφοράς (πρωτότυπο).

Σύμφωνα με τον ΕΜΕΑ και ΕΟΦ, όταν δύο φάρμακα έχουν αποδείξει τη βιοϊσοδυναμία 
τους, συνεπάγεται ότι έχουν και την ίδια κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια και 
ένα φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιεί τα κλινικά δεδομένα του σκευάσματος αναφοράς 
με το οποίο έχει αποδείξει τη βιοϊσοδυναμία του.

Η διαδικασία αδειοδότησης διαρκεί συνήθως 1-2 έτη, αλλά μερικές φορές ο χρόνος 
αυτός μπορεί να παραταθεί. Επιπλέον, σε πολλά Μέλη – Κράτη της Ε.Ε. την πρόσβαση 
στην αγορά καθυστερούν, τόσο για τα πρωτότυπα όσο και για τα γενόσημα, οι διαδι-
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κασίες τιμολόγησης και απόφασης για ασφαλιστική κάλυψη.
Το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των γενοσήμων φαρμάκων δεν είναι ενιαίο 

για κάθε χώρα, αλλά όπως είναι αναμενόμενο διέπεται από τους εθνικούς κανονισμούς 
κάθε κράτους. Η χώρα μας παρουσιάζει κάποιες όχι και τόσο διαφανείς ιδιαιτερότητες.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία έχει περιορίσει τη μείωση των τιμών σε σχέση με τα 
πρωτότυπα στο -10%. Η μείωση αυτή είναι πολύ μικρή (π.χ. στη Γερμανία οι μειώσεις 
κυμαίνονται από 29-99%), δεν εξυπηρετεί τον ανταγωνισμό αλλά ούτε και τον πρωταρ-
χικό λόγο ύπαρξης των γενοσήμων, δηλαδή την εξοικονόμηση χρημάτων του ΕΣΥ. Στη 
χώρα μας κυκλοφορούν γενόσημα φάρμακα με μόλις -10% της τιμής του πρωτότυπου 
φαρμάκου, γεγονός που οδηγεί στο εύλογο ερώτημα εάν αυτό ωφελεί περισσότερο 
το κράτος, ή τις φαρμακευτικές εταιρίες. Επίσης, εγείρει ερωτηματικά σχετικά με τον 
τρόπο προώθησης των γενοσήμων φαρμάκων στην ιατρική κοινότητα.

Η χρήση των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα έχει αρχίσει πριν από αρκετά 
χρόνια. Μετά από ελέγχους του ΕΟΦ, μεγάλος αριθμός γενοσήμων φαρμάκων έχει 
ανακληθεί. Για παράδειγμα, μεταξύ των ετών 1995-2005 ανακληθήκαν περίπου 250 
σκευάσματα, ενώ μεγαλύτεροι αριθμοί είχαν αποσυρθεί στο παρελθόν. Οι αιτίες ήταν 
πολλές, όπως οι ακατάλληλες συνθήκες παραγωγής, η έλλειψη πρωτοκόλλων ελέγχου 
παραγωγής, η μη σωστή δοσολογία της δραστικής ουσίας, καθώς και η ανυπαρξία με-
λετών βιοϊσοδυναμίας. Είναι επόμενο ότι η έλλειψη εγγυήσεων καλής ποιότητας αυτών 
των σκευασμάτων δημιουργεί ανασφάλεια σε κάθε ενσυνείδητο γιατρό ο οποίος έχει 
την ευθύνη της θεραπείας των αρρώστων του. Ο γιατρός στην Ελλάδα δεν είναι σε 
θέση να γνωρίζει ποια γενόσημα φάρμακα είναι καλής ποιότητας και με βάση τη φυσι-
κή ιστορία των γενοσήμων στη χώρα μας μόνο αμφισβήτηση μπορεί να έχει απέναντι 
στα φάρμακα αυτά, στους μηχανισμούς ελέγχου και εξασφάλισης της ποιότητας των 
ελληνικών ουσιωδώς ομοίων σκευασμάτων.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑ

Τα αντίγραφα φάρμακα δε μπορούν να αντικαταστήσουν τα πρωτότυπα, όμως δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι είναι και αυτά απαραίτητα. Είναι όμως αναγκαία η εξασφάλιση 
των κατάλληλων συνθηκών παραγωγής και κυκλοφορίας τους, ώστε να υπηρετούν το 
λόγο ύπαρξής τους. Επίσης, η ενημέρωση των γιατρών μέσα από τους επίσημους φορείς 
υγείας σχετικά με τις λεπτομέρειες των κυκλοφορούντων γενοσήμων (π.χ. κατάθεση 
μελετών βιοδιαθεσιμότητας, λόγοι απόσυρσης, πιστοποιητικά ποιότητας εργαστηρίων 
κατασκευής) θα οδηγούσε σε υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη επιλογή των γιατρών.

ΒΙΒλΙΟΓρΑΦΙΑ

 1. Morais JA, Lobato MR. The new European Medicines Agency guideline on the investigation of 
bioequivalence. 2010; 106: 221-5

 2. De Muylder JA. Generics: authorization to market and quality guarantees. 2000; 21:A276-8
 3. Shrank WH, Liberman JN, Fisher MA, et al. Physician perceptions about generic drugs. 2011; 

45:31-8
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Αντίγραφα Φάρμακα (Γενόσημα)

Αθηνά Ν. Χριστοπούλου

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Γενόσημο φάρμακο νοείται ένα φάρμακο με την ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση 
σε δραστικές ουσίες και με την ίδια φαρμακοτεχνική μορφή με το φάρμακο αναφοράς, 
του οποίου η βιοϊσοδυναμία με το φάρμακο αναφοράς έχει αποδειχθεί βάσει των κατάλ-
ληλων μελετών βιοδιαθεσιμότητας (Νομοθεσία 2001/1983/ ΕΚ- Υπ. Αποφ. ΔΥΓ3(α)/3657).

Η βιοδιαθεσιμότητα αναφέρεται στα νέα φάρμακα και η βιοϊσοδυναμία στα ουσιω-
δώς όμοια φάρμακα αυτών που η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έληξε και 
παρασκευάζονται από οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία.

Ο ορισμός της βιοδιαθεσιμότητας, όπως καθορίζεται από την ακαδημία των φαρμα-
κευτικών επιστημών, είναι η καταμέτρηση της σχετικής ποσότητας ενός χορηγούμενου 
φαρμάκου που φθάνει στη γενική κυκλοφορία του αίματος σε συνάρτηση με το ρυθμό 
που συμβαίνει1,2.

Η βιοδιαθεσιμότητα ενός νέου φαρμάκου προσδιορίζεται προτού υποβληθεί αίτηση 
άδειας κυκλοφορίας του στις υγειονομικές αρχές. Δηλαδή, οι εταιρείες πρέπει να απο-
δείξουν ότι το φάρμακο είναι βιοδιαθέσιμο και ότι η βιοδιαθεσιμότητά του ευρίσκεται 
εντός των αναμενόμενων ορίων για να τους δοθεί η άδεια κυκλοφορίας. Τα όρια αυτά 
είναι μεταξύ της ελάχιστης δόσης που έχει θεραπευτικές ιδιότητες η δραστική ουσία και 
της μέγιστης δόσης, πέραν της οποίας παρουσιάζονται τοξικές επιδράσεις. Μια μελέτη 
βιοδιαθεσιμότητας για να διεξαχθεί επιτυχώς βασίζεται σε πρωτόκολλο όπου περιγρά-
φονται ακριβώς όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Κάθε παρέκκλιση 
από το πρωτόκολλο απαγορεύεται, αλλά αν η παρέκκλιση είναι αναπόφευκτη, τότε 
καταγράφεται ο λόγος και η τροποποίηση που εφαρμόστηκε λεπτομερώς3,4.

Μελέτη βιοδιαθεσμότητας διεξάγεται για κάθε νέο φάρμακο που εισέρχεται στην 
παγκόσμια αγορά και ευρίσκεται υπό το διεθνή νόμο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
(πατέντων). Όταν όμως περάσει ο χρόνος προστασίας, τότε η παραγωγή του φαρμάκου 
δύναται να παραχθεί από άλλες φαρμακοβιομηχανίες, αρκεί να παράγουν το φάρμακο με 
προδιαγραφές ίδιες, ή παραπλήσιες του πρωτότυπου, όπως καθορίζουν οι κανονισμοί. 
Για να διαπιστωθεί ότι το γενόσημο φάρμακο είναι ίδιο με το πρωτότυπο, χρειάζεται 
να εκπονηθεί μελέτη σύγκρισης. Αυτή η μελέτη σύγκρισης ονομάζεται βιοϊσοδυναμία.

Συνοπτικά, η μελέτη βιοδιαθεσιμότητας αποδεικνύει ότι το φάρμακο είναι βιοδια-
θέσιμο, αποτελεσματικό και ασφαλές, ενώ η μελέτη βιοϊσοδυναμίας αποδεικνύει ότι 
το ουσιωδώς όμοιο φάρμακο (προϊόν ελέγχου), είναι βιοϊσοδύναμο με το πρωτότυπο 
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φάρμακο (προϊόν αναφοράς).
Η μελέτη βιοϊσοδυναμίας είναι μια μελέτη που συγκρίνει το φαρμακοκινητικό προφίλ 

(βιοδιαθεσιμότητα) δύο φαρμάκων με την ίδια δραστική ουσία, σε υγιείς εθελοντές3,4.
Οι φαρμακολογικές παράμετροι που αξιολογούνται είναι οι εξής:

• AUC (το ποσοστό του χορηγούμενου φαρμάκου που εισέρχεται στη συστηματική 
κυκλοφορία, χωρίς να υποστεί καμία χημική μεταβολή, εντοπίζεται στο πλάσμα 
και είναι έτοιμο να δράσει)

• T½ (ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί στο μισό η αρχική ποσότητα του 
φαρμάκου στο αίμα)

• Cmax (η μέγιστη συγκέντρωση που επιτυγχάνει το φάρμακο στο αίμα)
• Tmax (ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθεί το Cmax)

Οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους αυστηρούς 
κανόνες που ορίζουν την ορθή κλινική πρακτική (Good Clinical Practice, GCP). Για να 
αποδείξει μια μελέτη βιοϊσοδυναμίας ότι το προϊόν ελέγχου είναι το ίδιο με το προϊόν 
αναφοράς θα πρέπει οι λόγοι των φαρμακοκινητικών παραμέτρων AUC και Cmax να κυ-
μαίνονται εντός της περιοχής 80-125% που καθορίζει το όριο εμπιστοσύνης 90% (Εικ. 1).

Σύμφωνα με την ΕΜΑ (European Medicines Agency) και τον ΕΟΦ, όταν δύο φάρμα-
κα έχουν αποδείξει τη βιοϊσοδυναμία τους, συνεπάγεται ότι έχουν και την ίδια κλινική 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένα φάρμακο μπορεί 
να χρησιμοποιεί τα κλινικά δεδομένα του σκευάσματος αναφοράς με το οποίο έχει απο-
δείξει τη βιοϊσοδυναμία του. Η μελέτη βιοϊσοδυναμίας δεν είναι κλινική μελέτη Φάσης 
ΙΙΙ (διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη), αλλά και δεν είναι μελέτη αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας που πραγματοποιείται σε αρρώστους (Φάση ΙV).

Συνοπτικά, μελέτη βιοϊσοδυναμίας σημαίνει3,4:

• Διεξαγωγή των μελετών από πιστοποιημένο γραφείο CRO (clinical research 
organization).

• Λεπτομερής σχεδιασμός Πρωτοκόλλου.
• Υποβολή και έγκριση σε επιτροπή Δεοντολογίας.
• Ικανός αριθμός εθελοντών για την εξασφάλιση στατιστικής σημαντικότητας.
• Διασταυρούμενη μελέτη προκειμένου οι εθελοντές να λάβουν και τα δυο σκευά-

σματα με ικανό χρόνο πλήρους απομάκρυνσης (μη-ανίχνευσης στο πλάσμα).
• Συμμόρφωση με τη GCP και την ορθή εργαστηριακή πρακτική (Good Laboratory 

Practice, GLP).

Εικ. 1. Επίπεδο εμπιστοσύνης.
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Ιστορική Διαδρομή

Με τη θέσπιση της Patent Term Restoration Act of 1984 (Hatch-Waxman Act) και του 
Ανταγωνισμού Τιμών για τα Φάρμακα, δόθηκε μεγαλύτερη πρόσβαση στις εταιρείες 
γενοσήμων για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενώ παράλληλα στις καινοτόμες εται-
ρείες προσφέρθηκε μεγαλύτερος χρόνος κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων 
για τα φάρμακα (patent expiry date).

Τα δικαιώματα χρήσης δίνουν το αποκλειστικό δικαίωμα στην εταιρεία να πουλήσει 
το φάρμακο αποκλείοντας τη δυνατότητα αναπαραγωγής του από κάποιον τρίτο. Μόλις 
όμως παρέλθει το οριζόμενο χρονικό διάστημα [(8+2)+1] και τα αποκλειστικά πνευμα-
τικά δικαιώματα χρήσης (Intellectual Property, IP), τότε άλλοι παρασκευαστές μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση στις αρχές (FDA,EMA) προκειμένου να πουλήσουν γενόσημες 
εκδόσεις του φαρμάκου (www.egagenerics.com) (Εικ. 2).

Η διαδικασία παραγωγής ενός γενόσημου φαρμάκου μπορεί να διαφέρει από αυτήν 
του πρωτότυπου, όπως επίσης το χρώμα, ή/και το σχήμα του φαρμάκου. Τα διάφορα 
άλατα, εστέρες, αιθέρες, ισομερή, μείγματα ισομερών, σύμπλοκα, ή παράγωγα μιας 
δραστικής ουσίας θεωρούνται ως μια και η αυτή δραστική ουσία, εκτός εάν οι ιδιότητές 
τους διαφέρουν σημαντικά από άποψη ασφαλείας, ή/και αποτελεσματικότητας (και τότε 
πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωματικά στοιχεία). Οι διάφορες φαρμακοτεχνικές μορ-
φές που λαμβάνονται από το στόμα και είναι άμεσης απελευθέρωσης θεωρούνται ως μια 
και η αυτή φαρμακοκοτεχνική μορφή (Νομοθεσία 2001/1983/ΕΚ- Υπ. Α. ΔΥΓ3(α)/3657). 
Επιπλέον, ο χρόνος ζωής (shelf-time) του γενοσήμου μπορεί να μην είναι ίδιος με αυτόν 
του πρωτότυπου.

Ένα γενόσημο και ένα προϊόν αναφοράς περιέχουν πάντα ακριβώς το ίδιο δραστικό 
μόριο, ακριβώς τις ίδιες συγκεντρώσεις (Concentration), ακριβώς την ίδια καθαρότητα 
(Purity) και έχουν παρασκευαστεί (Manufacturing process) σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα 
που έχουν θεσπίσει οι ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές. Η μόνη πιθανή διαφορά είναι 

Εικ. 2. Αποκλειστικότητα δεδομένων.
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τα χαρακτηριστικά απορρόφησης, τα οποία επηρεάζονται από τη μορφή συσκευασίας 
του μορίου (formulation). Εφόσον η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του προϊόντος 
αναφοράς έχει ήδη εδραιωθεί από την εφευρέτρια εταιρεία, οι κανονισμοί του FDA για 
την έγκριση των γενοσήμων προκύπτουν από την παραδοχή ότι δεν απαιτείται η επα-
ναδιεξαγωγή των ίδιων μελετών για τη γενόσημη έκδοση του φαρμάκου που περιέχει 
ακριβώς το ίδιο μόριο με αυτό του προϊόντος αναφοράς (www.egagenerics.com).

Τα περισσότερα φάρμακα στην αγορά είναι «γενόσημα», συμπεριλαμβανομένων 
και των πρωτοτύπων (!!!) και αυτό γιατί οι καινοτόμες εταιρείες συχνά προβαίνουν σε 
βελτιώσεις στις συνθέσεις των φαρμάκων τους (formulations). Μελέτες έχουν δείξει ότι 
60% όλων των προωθούμενων συνθέσεων διαφέρουν από αυτές που δοκιμάστηκαν σε 
κλινικές μελέτες Φάσης III (!!!). Οι νέες δε αυτές συνθέσεις από τις καινοτόμες εταιρεί-
ες εγκρίθηκαν ακολουθώντας ακριβώς τις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες με αυτές που 
ακολουθούν οι γενόσημες εκδόσεις αυτών των φαρμάκων (!) (www.egagenerics.com).

Ποιότητα/Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα

Διαδικασίες Παρασκευής (Manufacturing)

Για τα γενόσημα, όπως και για τα προϊόντα αναφοράς, ο επιστημονικός έλεγχος 
της ποιότητας είναι εξαιρετικής σημασίας. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
σκευασμάτων και την έγκριση των προϊόντων για εμπορική διάθεση, πρέπει όλες οι 
φαρμακευτικές εταιρείες να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς, καθώς 
επίσης και με την υποβολή όλων των διευκρινιστικών εγγράφων στις αρμόδιες αρχές:

 – Πλήρη έκθεση του φαρμακευτικού προϊόντος.
 – Περιγραφή της μεθόδου παρασκευής.
 – Περιγραφή των μεθόδων ελέγχου από τον παρασκευαστή.
 – Αποτελέσματα των φαρμακολογικών τεστ στις δραστικές ουσίες και του τελικού 
προϊόντος.

 – Πρόσφατη άδεια παρασκευής και πιστοποιητικό Good Manufacturing Practice 
(GMP: ορθή παρασκευαστική πρακτική).
Το GMP διασφαλίζει ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα 

με τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Η πιστοποίηση GMP απαιτεί απόδειξη κατάλληλων 
εγκαταστάσεων παραγωγής, εξειδικευμένο προσωπικό, ύπαρξη καθιερωμένων διαδικα-
σιών, τήρηση αρχείων, ιδανικές συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς και ιχνηλασιμότητα 
του προϊόντος5,6.

Στόχος είναι η διασφάλιση των κανονισμών GMP που εγγυώνται την ποιότητα των 
φαρμακευτικών προϊόντων και εξαλείφουν την πιθανότητα μόλυνσης, ή απειλητικών 
ανεπιθύμητων ενεργειών για τους αρρώστους. Η εξασφάλιση πιστοποιητικού GMP για 
τις εταιρείες παραγωγής φαρμάκων (Πρωτότυπων, Γενοσήμων) προϋποθέτει την ύπαρξη 
και λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 
η συμμόρφωση με τα υψηλά πρότυπα εξασφαλίζεται με εσωτερικούς και εξωτερικούς 
καθιερωμένους και μη ελέγχους. Σε μη εξασφάλιση GMP, οι αρχές δεν εγγυώνται τη 
χρήση προς το κοινό ενός γενοσήμου σκευάσματος5,6.
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Ορθή εργαστηριακή πρακτική Good Laboratory Practice (GLP)

Οι κανονισμοί-αρχές της GLP ορίζουν ένα πλέγμα κανόνων και κριτηρίων για την 
εξασφάλιση ποιοτικού συστήματος διεξαγωγής εργαστηριακών μελετών ασφάλειας, 
οι οποίες πρέπει να σχεδιάζονται, να παρακολουθούνται και να καταγράφονται, να 
αναφέρονται και να αρχειοθετούνται (www.egagenesis.com)7.

Συχνές ερωτήσεις για τα γενόσημα (www.egagenerics.com)8,9.

 – Είναι τα γενόσημα το ίδιο ασφαλή με τα πρωτότυπα φάρμακα;
ΝΑΙ, ο FDA απαιτεί όλα τα φάρμακα να είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Εφόσον 
τα γενόσημα περιέχουν την ίδια δραστική ουσία και δρουν με τον ίδιο τρόπο στον 
οργανισμό, έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με τα αντίστοιχα 
πρωτότυπα.

 – Είναι τα γενόσημα φάρμακα το ίδιο δραστικά με τα πρωτότυπα;
ΝΑΙ, ο FDA απαιτεί τα γενόσημα φάρμακα να έχουν την ίδια ποιότητα, περιεκτικό-
τητα, καθαρότητα και σταθερότητα με εκείνη των πρωτότυπων φαρμάκων.
Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τα γενόσημα να λειτουργήσουν στον οργανισμό;
ΟΧΙ. Τα γενόσημα λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στον οργανισμό και με 
τον ίδιο χρόνο με αυτόν των πρωτότυπων φαρμάκων

 – Τα πρωτότυπα φάρμακα παρασκευάζονται σε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις 
από αυτά των γενοσήμων;
ΟΧΙ. Τόσο στα πρωτότυπα όσο και στα γενόσημα φάρμακα οι εγκαταστάσεις παρα-
γωγής τους πρέπει να συναντούν τα ίδια πρότυπα Ορθής Παρασκευαστικής Πρα-
κτικής (Good Manufacturing Practice GMP). Ο FDA δεν επιτρέπει την κυκλοφορία 
φαρμάκων που παράγονται σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τα ποιοτικά πρότυπα.

 – Πώς εγκρίνονται τα γενόσημα φάρμακα;
 - Το εργοστάσιο, ή η γραμμή παραγωγής της κύριας δραστικής ουσίας ελέγχεται 
και λαμβάνει έγκριση GMP από το FDA/EΜΑ.
 - Ο FDA/EΜΑ εγκρίνει την κύρια δραστική ουσία (API). (Έγκριση σύμφωνα με τον 
κώδικα United State Pharmacopeia).
 - Τα άλλα συστατικά, έκδοχα κ.λπ. λαμβάνουν επίσης έγκριση από τον FDA/EΜΑ
 - Το εργοστάσιο, ή η γραμμή παραγωγής που παράγει τη δασολογική φόρμα 
ελέγχεται και λαμβάνει επίσης έγκριση από τον FDA/EΜΑ.
 - Οι Μελέτες Βιοϊσοδυναμίας διεξάγονται από ελεγμένο και πιστοποιημένο γραφείο 
CRO.
 - Ο FDA/ΕΜΑ, ή οι αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί φαρμάκων ελέγχουν και 
εγκρίνουν το τελικό προϊόν.

 – Είναι οι κατευθύνσεις του FDA επαρκείς να εξασφαλίσουν ότι τα γενόσημα 
φάρμακα είναι ακριβώς τα ίδια και ότι μπορούν να αντικαθιστούν τα προϊόντα 
αναφοράς χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους αρρώστους;
 - Ο οργανισμός FDA πάντα εφαρμόζει τον κανόνα “fit for purpose”, έχοντας την 
εμπειρία και τις βάσεις δεδομένων να καταθέσει μια εμπεριστατωμένη απόφαση.
 - Κύριος σκοπός και κανόνας είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των αρρώστων.
 - Ο FDA όπως και άλλοι οργανισμοί δεν θα εγκρίνουν ένα γενόσημο φάρμακο αν 
δεν έχει καταδειχθεί, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι η γενόσημη έκδοση και 
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το προϊόν αναφοράς είναι τα ίδια και κατά συνέπεια ελευθέρα εναλλάξιμα χωρίς 
να θέτουν σε κίνδυνο τον άρρωστο.

 – Ποιοι είναι οι λόγοι που υπαγορεύουν τη χρήση γενοσήμων;
α) Το δημογραφικό πρόβλημα λόγω της αύξησης του ηλικιωμένου πληθυσμού. 

Υπολογίζεται ότι το 2000-2015 ο πληθυσμός της Ευρώπης με ηλικία άνω των 60 
ετών θα αυξηθεί από 22% σε 25% (δηλαδή από 50 σε 60 εκατομμύρια) (Εικ. 3).

β) Οι αυξανόμενες δαπάνες για την περίθαλψη: άτομα άνω των 65 ετών απορροφούν 
το 30- 40% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης (Εικ. 4).

Εικ. 3. Ηλιακή κατανομή πληθυσμού της Ευρώπης.

Εικ. 4. Μέση φαρμακευτική δαπάνη κατά κεφαλή ανάλογα με την ηλικία.
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γ) Η αυξημένη επίπτωση σοβαρών χρόνιων νοσημάτων (Πίν. 1).
δ) Η αύξηση των φαρμακευτικών πωλήσεων (Εικ. 5, 6).
ε) Οι νέες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης με χαμηλό ΑΕΠ.
Το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο και η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να υπόκεινται 

σε συνεχή φαρμακοεπαγρύπνιση, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνεχή παρακολού-
θηση της χρήσης και των επιδράσεων ενός φαρμάκου, προκειμένου να ανιχνευθούν και 
να αναφερθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες (TiHe IX Pharmacogilance: Articles 101 – 07 
of EU Directive 2001/893/EC).

Έτσι, οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλο σύστημα φαρμακοεπα-
γρύπνισης, ανάληψης ευθύνης για τα φάρμακα, σχέδιο δράσης όταν αυτό καταστεί 
αναγκαίο, σύστημα πληροφόρησης και υπεύθυνο προσωπικό.

Πίν. 1. Χορήγηση γενόσημων φαρμάκων σε κοινές χρόνιες παθήσεις.

Εικ. 5. Συνολικές Φαρμακευτικές πωλήσεις για το χρονικό διάστημα 2000-2005.
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Εικ. 6. Φαρμακευτικές πωλήσεις στην Ευρώπη για το χρονικό διάστημα 2000 – 2005.

Η SWOT ανάλυση (strengths, weakness, opportunities, threats), (www.egagenerics.
com10) έδειξε ότι τα δυνατά (strengths) σημεία των γενοσήμων είναι ότι:
• Αποτελούν το 50% του όγκου της αγοράς, με προοπτική να φτάσει στο 70% στο 

τέλος της δεκαετίας (ισχυρή ανταγωνιστική θέση).
• Γίνεται ισχυρή ενημέρωση για τα γενόσημα μεταξύ αυτών που καταστρώνουν τις 

πολιτικές, αυτών που πληρώνουν και των αρρώστων.
• Αποτελούν κλειδί για μια βιώσιμη, ανεκτή, ποιοτική περίθαλψη.

Τα αδύνατα σημεία (weakness) είναι ότι:
• Η βιομηχανία των γενοσήμων δεν έχει επιρροή στο μηχανισμό και εφαρμογή των 

νόμων περί προστασίας των ΙΡ.
• Υπάρχει αδύναμη επιρροή σε εθνικό επίπεδο
• Οι μεγάλες περικοπές στην τιμή των γενοσήμων φαρμάκων απειλούν τη βιωσιμότητα 

της βιομηχανίας των γενοσήμων.
• Δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο αγοράς για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της βιο-

μηχανίας
Οι ευκαιρίες (opportunities) δίνονται με τις συνεχόμενες λήξεις διπλωμάτων ευρεσι-

τεχνίας φαρμάκων, με τον πληθυσμό που γερνάει και την αύξηση του πληθυσμού που 
έχει ανάγκη καλύτερης φροντίδας, καθώς επίσης και τη γενική επιθυμία της ΕΕ για 
αύξηση της χρήσης των γενοσήμων.

Απειλή (threat) για τα γενόσημα αποτελούν οι εταιρείες των προϊόντων αναφοράς 
που κάνουν συμμαχίες εναντίον της εισόδου στην αγορά των γενοσήμων, η προς τα 
κάτω πίεση των τιμών των γενοσήμων, η καθυστέρηση στη διάθεση των γενοσήμων 
στην αγορά (τιμολόγηση, αποζημιώσεις, έγκριση αίτησης), ο αυξανόμενος διεθνής 
ανταγωνισμός (Κίνα, Ινδία) και οι εξαγορές των εταιρειών.

Η συνταγογράφηση των γενοσήμων φαρμάκων έχει υιοθετηθεί από το 71% των 
ευρωπαϊκών χωρών αλλά η νομοθεσία που τη διέπει διαφέρει από χώρα σε χώρα, γιατί 
υπάρχουν 27 διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης και λειτουργίας ασφαλιστικών ταμεί-
ων, 27 διαφορετικές νοοτροπίες συνταγογράφησης και αντικαταστάσεις πρωτοτύπων, 
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Πίν. 2. Αγορά γενόσημων στην Ευρώπη & ΗΠΑ.

καθώς και διαφορετικός τρόπος διανομής φαρμάκων, αφού ο χρόνος καθορισμού της 
τιμής και εισόδου στην αγορά μετά την άδεια κυκλοφορίας διαφέρει από χώρα σε χώρα, 
κάτι που δεν συμβαίνει στις ΗΠΑ11 (Πίν. 2).

Η προώθηση άρα και η πρόσβαση στα φάρμακα είναι πιο επιτυχής σε χώρες που η 
τιμή του φαρμάκου θα διαμορφώνεται ελεύθερα10-12.

Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική για τα γενόσημα, αύξηση της εμπιστοσύ-
νης για τη χρήση τους, κίνητρα σε γιατρούς να τα συνταγογραφούν, κίνητρα στους 
αρρώστους να τα ζητούν, κίνητρα στους φαρμακοποιούς να τα διοχετεύσουν, καθώς 
και απλοποίηση των διαδικασιών για τη διάθεσή τους στην αγορά.

Η αντικατάσταση των πρωτοτύπων με γενόσημα φάρμακα, όπου υπάρχει, ή είναι 
υποχρεωτική, μπορεί να αποτελέσει μέσο για την ανάπτυξη βιομηχανίας των γενοσήμων 
η οποία οδηγεί σε μείωση του κόστους. Η Δανία με τη χρήση γενοσήμων εξοικονομεί 
15 εκατομμύρια ευρώ/χρόνο, η Πορτογαλία 31 εκατομμύρια ευρώ/χρόνο και η Σουηδία 
130 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Έτσι, ο όγκος των πωλήσεων (volume) των πρωτοτύπων είναι αντιστρόφως ανάλογος 
της αξίας τους (value). Για τα πρωτότυπα ισχύει μικρός όγκος πωλήσεων με μεγάλο 
κόστος, ενώ για τα γενόσημα ισχύει μεγάλος όγκος πωλήσεων με μικρό κόστος10 (Εικ. 7).

Υπολογίζεται ότι τα γενόσημα στην Ευρώπη αντιστοιχούν έως και στο 50% του όγκου 
πωλήσεων, με 28% μόνο της συνολικής αξίας, επειδή μετά τη λήξη της πατέντας παρα-
τηρούνται μειώσεις τιμών από 30% έως και 90%, ενώ 10-30 γενόσημα ανταγωνίζονται 
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ένα πρωτότυπο φάρμακο10.
Πρέπει να τονιστεί, όμως, ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της συνύπαρξης 

πρωτότυπων και γενοσήμων, διότι αυτή θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό (competition) και 
αυτός με τη σειρά του σε εξοικονόμηση χρημάτων (savings), που θα κάνει πιο βιώσιμα 
τα εθνικά συστήματα υγείας, θα φέρει καινοτομίες στην έρευνα, θα οδηγήσει στην 
πρόσβαση μεγαλύτερου αριθμού αρρώστων σε ποιοτικά φάρμακα και θα έχουμε έτσι 
μια πιο ανεκτή ποιότητα υπηρεσιών υγείας στους αρρώστους13.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΙΚΑ

Τα γενόσημα φάρμακα:
Είναι ασφαλή και αποτελεσματικά όπως και τα πρωτότυπα φάρμακα.
Κοστίζουν λιγότερο.
Η χημική τους σύσταση, μορφή και τρόπος χορήγησης είναι ίδια με αυτήν των 

πρωτότυπων.
Ελέγχονται και εγκρίνονται από τους ίδιους οργανισμούς που εγκρίνουν και τα πρω-

τότυπα φάρμακα, FDA, EMA, Εθνικοί Ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
Οι κανονιστικές αρχές ελέγχουν και εγκρίνουν προκειμένου τα γενόσημα φάρμακα να 

έχουν ακριβώς την ίδια ποσότητα δραστικής ουσίας, καθώς επίσης και την ποιότητά της.
Η χρήση των γενοσήμων φαρμάκων μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων υγείας, παρέχοντας αντίστοιχη υψηλή ποιότητα και ταυτόχρονα ωθώντας 
την έρευνα σε νέα εξελικτικά στάδια.

Η προώθηση από μεγάλες εταιρείες εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα 
αυτών.
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Αρχές διαπίστωσης και προσδιορισμού 
της Σύγκρουσης Συμφερόντων

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Ακολουθώντας τη γνωστή ρήση «Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις» το άρθρο 
ασχολείται προκαταβολικά με την ετυμολογία των όρων. Χωρίς να είναι απαραί-
τητο να αρχίσει με νεολογισμούς, είναι εύλογο να υποστηριχθεί πως ο τίτλος της 
συνάντησης «σύγκρουση συμφερόντων» αποτελεί ατελή μετάφραση του Αγγλικού 
όρου conflict of interest. Ας εξετάσουμε κάθε λέξη χωριστά.1

Σύγκρουσις είναι η δυναμική ένωση δύο αντιθέτων σωμάτων, ή η σύγχυση και αποτε-
λούν και τα δύο αρνητικές έννοιες. Αλλά είναι, επίσης, η ραγδαία εναλλαγή δύο μουσικών 
ήχων, το χειροκρότημα που αποτελούν θετικές έννοιες. Εξ’ άλλου το Συμφέρον είναι 
το ουσιαστικό του ρήματος συμφέρω. Το ρήμα Συμφέρω μπορεί να σημαίνει συλλέγω, 
συνενώνω, συγκομίζω, συμβάλλω, είμαι χρήσιμος, ή κερδοφόρος, συμφωνώ, υποχωρώ. 

Στα αγγλικά interest σημαίνει ενδιαφέρον, κέρδος, τόκος, συμφέρον, καθήκον, ενώ 
Conflict μπορεί να σημαίνει σύγκρουσις, ή σύγχυσις. 

Οι ανωτέρω αποχρώσεις των λέξεων του τίτλου του συνεδρίου δεν παρουσιάζονται 
ως μια επίδειξη λογιοτατισμού, ή μια σχολαστική λογολαγνία. Αποτελούν το υπόστρωμα 
υπαρκτής σύγχυσης που έστω υποσυνείδητα μας προβληματίζει όταν χρησιμοποιούμε 
τους όρους αυτούς. Όταν μάλιστα οι νεφελώδεις αυτοί όροι διαπλέκονται μεταξύ τους 
τότε μαθηματικά προκύπτουν πολλές παραλλαγές. Ενδεικτικά ας αναφερθούν λίγα 
παραδείγματα που αγγλικά καλύπτονται από τον όρο conflict of interest, ελληνικά όμως 
ο όρος σύγκρουση συμφερόντων δεν αποδίδει το σωστό νόημα. Πιο συγκεκριμένα, το 
δίλημμα ενός γιατρού στον πόλεμο αν θα πρέπει να εκπληρώσει το ανθρωπιστικό του 
καθήκον και να περιθάλψει έναν προδότη που μπορεί να υποτροπιάσει, ή να τον αφή-
σει αβοήθητο εκπληρώνοντας το καθήκον του προς τη πατρίδα αποτελεί σύγκρουση 
καθηκόντων και όχι συμφερόντων. Παραπλήσια, η συνταγογράφηση ενός φαρμάκου 
από το οποίο προκύπτει οικονομικό όφελος, αν και δεν είναι απαραίτητο για την αντι-
μετώπιση της νόσου, αποτελεί σύγκρουση συμφέροντος και καθήκοντος απέναντι στον 
άρρωστο. Η εμπαθής αξιολόγηση ενός συνεργάτου για προσωπικούς λόγους αποτελεί 
σύγκρουση καθήκοντος και ηθικών αρχών. Όλα τα ανωτέρω ετερόκλητα, στα αγγλικά 
θα μπορούσαν να καλυφθούν με τον όρο conflict of interest στα ελληνικά, όμως δεν 
αποτελούν συγκρούσεις συμφερόντων. Με όλες τις διατυπωθείσες επιφυλάξεις, θα 
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ό όρος σύγκρουση συμφερόντων (Conflict of Interest, COI) 
εν επιγνώσει της ατέλειάς του. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣυΓΚρΟυΣΗ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ

Σύμφωνα με το Black’s Law Dictionary2 «Η COI συνδέεται με δημόσιους λειτουργούς 
και τη σχέση τους με θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος» είτε αυτό είναι οικονομικό, ή 
προώθησης της καριέρας τους, ή προς όφελος φίλων, ή συγγενών. Η COI δεν είναι πάντα 
παράνομη, εφόσον δεν καταλήγει σε πράξη, π.χ. δωροδοκία που διώκεται αυτεπαγγέλτως, 
αλλά η απλή ύπαρξή της θέτει εν αμφιβόλω την αντικειμενικότητα του λειτουργού. Ο 
John R. Boatright, στο δοκίμιό του “Conflict of Interest: An Agency Analysis”3 επεξέτεινε 
την έννοια του δημόσιου λειτουργού και σε άλλα πρόσωπα που λόγω της θέσεώς τους 
θα έπρεπε να δρούν αποκλειστικά προς το συμφέρον του τρίτου προσώπου που βρί-
σκεται υπό την επιρροή τους, όπως στους γιατρούς σε σχέση με τους αρρώστους τους. 
Η υπονοούμενη έδρα της σύγκρουσης συμφερόντων είναι συνήθως ενδοπροσωπική, 
π.χ. η επιθυμία μας για οικονομικό κέρδος έναντι της επιθυμίας μας για επιστημονική 
ανέλιξη. Στην πράξη, τότε δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αλλά σύγκρουση 
ενδιαφερόντων. Σ’ αυτήν την περίπτωση απώλειται η έννοια της επιθετικότητας που 
υποκρύπτεται στη COI. Όμως, μπορεί επιπλέον να υπάρξει COI μεταξύ δύο ατόμων, 
π.χ. μεταξύ δύο ερευνητών, ή μεταξύ δύο εθνοτήτων, ή και δύο κρατών οπότε μιλάμε 
για πόλεμο. Γενικότερα, η COI συμβαίνει όταν ένα άτομο ή ένας οργανισμός μετέχουν 
σε πεδία με πολλά συμφέροντα και υπάρχει κίνδυνος το ένα να αντιστρατεύεται το 
άλλο4. Ως εκ τούτου η COI είναι μια κατάσταση και όχι μια πράξη5. Μια ειδική επιτροπή 
τονίζει τη σπουδαιότητα τριών παραμέτρων. Πρώτον του πρωτεύοντος συμφέροντος, 
δεύτερον του δευτερεύοντος και τρίτο της ίδιας της σύγκρουσης6. 

Δεν είναι όλες οι COI συγκρούσεις μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος συμφέ-
ροντος. Μπορεί να είναι σύγκρουση μεταξύ δύο ισοτίμων συμφερόντων. Όπως η ανάγκη 
για διατήρηση του ιατρικού απόρρητου και η ανάγκη για προφύλαξη της κοινότητος από 
κάποιο μεταδοτικό νόσημα. Άξια μνείας είναι η σύγκρουση υποχρεώσεων. Παραδείγματος 
χάριν, οι υποχρεώσεις ενός ακαδημαϊκού γιατρού στη διδασκαλία και την έρευνα και 
οι υποχρεώσεις του σε κάποιο πολιτικό ρόλο που ανέλαβε, όπως υπουργού. Πλατειά-
ζοντας λίγο, σ’ αυτό το θέμα, θα πρέπει να αναφερθεί πως η ανάμιξη των γιατρών στη 
πολιτική είναι μια πανάρχαια υπόθεση. Είναι λογικό αυτό αφού είτε χρησιμοποιώντας 
την επιρροή που είχαν σε υψηλά πρόσωπα, είτε στηριζόμενοι στην ακτινοβολία που 
τους έδινε η θέση τους στο ευρύτερο κοινό, ανελίχθηκαν πολιτικά. Ήδη από την εποχή 
των Φαραώ γνωρίζουμε τον Ιμχοτέπ, γιατρό του παλατιού, αρχιτέκτονα, νομοθέτη και 
τελικά πρωθυπουργό. Ο Γαληνός στη Ρώμη γίνεται τακτικός θαμώνας της Αυλής του 
Νέρωνα και αργότερα στο Βυζάντιο ο Οριβάσιος και ο Ιωάννης Ακτουάριος αλλά κατ’ 
εξοχήν ο Μιχαήλ Ψελλός είναι γιατροί με τεράστιο πολιτικό ρόλο. Στη νεώτερη εποχή 
ο Wirchow στη Γερμανία είναι ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος της κοινωνικοποίησης του 
ρόλου του γιατρού, ενώ στη Γαλλία του Ναπολέοντος του Γ΄ υπάρχουν τόσοι πολλοί 
εκλεγέντες ψυχίατροι στο κοινοβούλιο, ώστε μια συντηρητική εφημερίδα παραπονιέται 
πως «Έγινε η Γαλλία ένα απέραντο φρενοκομείο». Μια φράση που έγινε ιστορική στην 
Ελλάδα όταν την επανέλαβε ο «μετεκπαιδευθείς» στη Γαλλία Κωνσταντίνος Καραμανλής. 
Στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος πρωταγωνιστούν οι Καποδίστριας, Μαυροκορδάτος, 
Κωλέτης, όλοι γιατροί. Αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα μεγάλα υπουργεία ανέλαβαν 
και από τα δύο κόμματα εξουσίας πολλοί καθηγητές. Όπως οι Κρεμαστινός, Βενιζέλος, 
Ψαρούδα-Μπενάκη, Λοβέρδος, Βούγας, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης 
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και πολλοί άλλοι. Οι γιατροί εξ’ άλλου είναι η πολυπληθέστερη ομάδα στη Βουλή μετά 
τους δικηγόρους. Στην περίπτωση αυτή και οι δύο υποχρεώσεις είναι σεβαστές αλλά 
τίθεται θέμα χρόνου και άρα COI. Γι’ αυτό πολλά πανεπιστήμια απαγορεύουν παρό-
μοιες υποχρεώσεις. Και ο Έλληνας νομοθέτης προσπάθησε να εμποδίσει παρόμοιες 
καταστάσεις απαγορεύοντας στους γιατρούς του ΕΣΥ να κατέρχονται ως υποψήφιοι 
στις Εθνικές Εκλογές αν προηγουμένως δεν παραιτηθούν, ενώ αντιθέτως το επέτρεπε 
στους Πανεπιστημιακούς. Πολύ πρόσφατα η ανισότης αυτή καταργήθηκε.

ΠΟΤΕ υΠΑρΧΕΙ ΣυΓΚρΟυΣΗ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ

Οι γιατροί δεν πρέπει να επιτρέπουν τις COI να επηρεάζουν την ιατρική τους κρίση. 
Δυστυχώς πολλές έρευνες έδειξαν πως αυτό συμβαίνει και στους ακαδημαϊκούς κύκλους 
και στους κλινικούς γιατρούς. Για το λόγο αυτό The Pew Charitable Trusts ανακοίνωσε 
το Prescription Project, για τα ακαδημαϊκά κέντρα, τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες 
και τους δημόσιους και ιδιωτικούς καταναλωτές να διακόψουν κάθε COI που καταλήγει 
στη δαπάνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για προώθηση των φαρμακευτικών 
προϊόντων. Για το λόγο αυτό, επίσης, μερικά Αμερικανικά Πανεπιστήμια όπως του Στά-
φορντ, του Γέηλ και της Πενσυλβάνιας, έχουν απαγορεύσει την αποδοχή, ακόμη και 
γευμάτων από φαρμακευτικές εταιρείες. Η παραπομπή αρρώστων σ’ άλλους γιατρούς, 
ή για τη διενέργεια εξετάσεων έναντι ποσοστού επί της αμοιβής θέτει αυταπόδεικτα το 
γιατρό σε κατάσταση COI. Όπως και η ύπαρξη, ή επιδίωξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ 
του γιατρού και των αρρώστων, μια πρακτική που καταδικάζεται απ΄ όλους τους κώδικες 
ιατρικής δεοντολογίας αλλά και από τον Όρκο του Ιπποκράτη. Μια ιδιαίτερα αμφιλε-
γόμενη αλλά αναπόφευκτη τακτική είναι οι χορηγίες από τις φαρμακευτικές εταιρείας 
προς τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Πανελληνίως αλλά και διεθνώς αυτή είναι 
η επικρατούσα τακτική, εν πολλοίς αναπόφευκτη αφού οι κρατικοί φορείς αδυνατούν 
να καλύπτουν παρόμοια έξοδα. Βέβαια παρεκτροπές συμβαίνουν και οι εισηγητές των 
ειδικών ενοτήτων θα επεκταθούν επ’ αυτών.

ΠΟΣΟ ΣΟΒΑρΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣυΓΚρΟυΣΗ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ

Έχουν γίνει προσπάθειες για να αξιολογηθεί η σοβαρότητα μιας COI. Τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται είναι η αξία του δευτερεύοντος συμφέροντος, ή ο σκοπός της 
σχέσης και η έκτασή της7. 

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όσο μεγαλύτερη η αξία του δευτερεύοντος συμφέροντος, τόσο μεγαλύτερος ο 
κίνδυνος της COI. Πρέπει να σημειωθεί πως η «αξία» αυτή δεν μπορεί να είναι αναγκα-
στικά οικονομική. Μπορεί να αφορά σε άλλα οφέλη, όπως ακαδημαϊκή ανέλιξη, βοή-
θεια σε συγγενείς κ.λπ.8 Χαρακτηριστική είναι η στατιστική του καθηγητή Χαράλαμπου 
Μουτσόπουλου για τη συντριπτικά μεγαλύτερη πιθανότητα τέκνων καθηγητών ιατρικής 
στο Αθήνησι να γίνουν και εκείνα καθηγητές, σε σχέσει με τα τέκνα γονέων από άλλες 
κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα πάντως με έρευνα9 και τα μικρά δώρα, π.χ. ένα στυλό, ένα 
γεύμα πολλές φορές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του γιατρού.
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ

Παραδείγματος χάριν, η μακροχρόνια τοποθέτηση σε θέση επιστημονικού συμβούλου 
σε μια εταιρεία (ή μέλους διαφόρων επιτροπών σε Υπουργείο) αυξάνει τη πιθανότητα 
COI Η θέση του γιατρού στην ακαδημαϊκή, νοσοκομειακή ή γραφειοκρατική ιεραρχία 
συνδέεται άμεσα με τους κινδύνους της COI. Ένας καθηγητής, ή διευθυντής, ή επικεφαλής 
μιας ερευνητικής ομάδας, ή από τους καθορίζοντες τις Κατευθυντήριες Οδηγίες έχει 
πολλές πιθανότητες να δεχθεί προτάσεις για δευτερεύοντα συμφέροντα παρ’ ότι ένας 
ειδικευόμενος. Χαρακτηριστικά, κατηγορήθηκε πέρυσι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
και οι εδώ αρμόδιοι για την ανεπιφύλακτη προώθηση του εμβολίου της γρίπης Η1Ν1 για 
την αντιμετώπιση μιας πανδημίας που δεν ήλθε. Η στάση τους επιβάρυνε υπερβολικά 
τους προϋπολογισμούς υγείας πολλών κρατών. Υποστηρίχθηκε πως κινήθηκαν από 
δευτερεύοντα συμφέροντα10. Αντιθέτως εφέτος, όπου οι θάνατοι στην Ελλάδα έχουν 
ήδη φθάσει τους 100 διστάζουν να εκδώσουν οδηγίες επικαλούμενοι το δευτερεύον 
κέρδος της φήμης τους. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να εξωραΐζουμε την αθωότητα των 
νεοτέρων. Αν δεν δέχονται προτάσεις – και άρα δεν υποκύπτουν στον πειρασμό – αυτό 
συμβαίνει επειδή τους λείπει η δύναμη. Όχι η διάθεση. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα 
που οι νεοαποκτούντες εξουσία είναι πολύ επιθετικότεροι στις αξιώσεις τους απ’ ότι 
οι παλαιότεροι.

Ένας υπαρκτός κίνδυνος όταν ταξινομούμε τις διάφορες καταστάσεις COI είναι η 
υπερβολή. Ακόμη και αυτή η εκδήλωση που ασχολείται με το θέμα έχει χορηγούς – πως 
αλλιώς θα υλοποιείτο - και «τεχνοκρατικά» είναι ένοχη. Το παράδειγμα, που ανεφέρθη 
είναι χαρακτηριστική εκδήλωση της ρήσης «Η άκρα δικαιοσύνη αποτελεί άκρα αδικία» 
Ξεκινώντας από τη γνωστή επίκληση «ο γιατρός να είναι και άνθρωπος» θα πρέπει να 
υπάρχει χαλιναγώγηση της επιθυμίας να είναι τελικά υπεράνθρωπος. Ως άνθρωπος έχει 
ανθρώπινες αδυναμίες και ανθρώπινες ανάγκες. Και η φειδώς είναι απαραίτητη στην 
εφαρμογή της δεοντολογίας. Οι σκέψεις αυτές δεν αποτελούν προσπάθεια συγκάλυψης. 
Τα πλέον υψιπετή κείμενα του παρελθόντος ανέλυσαν αυτήν τη σύγκρουση νόμου και 
κατανόησης. Από την Αντιγόνη του Σοφοκλέους που αντέτασσε στη νομοκρατία του 
Κρέοντα το «ού συνέχθειν αλλά συμφιλείν έφυ», δηλαδή «δεν γεννήθηκα για να μισώ 
αλλά για να αγαπώ», μέχρι τον Ιησού Χριστό που «Ηλευθέρωσεν ημάς εκ της κατάρας 
του νόμου» και μέχρι των νεοτέρων χρόνων όπου στο Αγγλοσαξωνικό δικαιακό σύστημα 
πέραν του κοινού νόμου και την ανάγκη του για τις σχολαστικές νομολογίες επιβλήθηκε 
η ίδρυση του Δικαίου του Καγκελαρίου (Law of Chancery) δηλαδή τη μετά συγκαταβά-
σεως απονομή δικαιοσύνης από το Βασιλέα που στηρίζονταν στη συνείδησή του πέραν 
από τους νόμους11. Το σύνολο αυτών των κανόνων απετέλεσε ήδη από τον 16ον αιώνα 
The Laws of Equity δηλαδή την απονομή δικαιοσύνης σύμφωνα με το «φυσικό δίκαιο» 
ως αντιστάθμισμα της ανελαστικότητος του κοινού νομοθέτη. Η έννοια της Equity επι-
βιώνει και στο Αμερικανικό Δίκαιο. Με τις ανωτέρω σκέψεις θα πρέπει να ασκείται και 
η κριτική στη στάση συγκεκριμένων γιατρών σε θέματα COI λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε στάσης τους. Μια κοινωνία που αποδέχεται, 
ή έστω υποφέρει από πρακτικές COI όπως εκφράσθηκαν π.χ. από την Goldman Sachs 
θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρή έναντι των γιατρών χωρίς όμως να κάνει επίδειξη ηθι-
κολογίας. Αφού κάθε νόμος και κάθε δεοντολογικοί κανόνες αποτελούν το γραπτό περί 
δικαίου αίσθημα της κοινωνίας. Και η COI υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάζεται. Η 
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θέση του συγγραφέα στο θέμα αυτό συνοψίζεται πως σήμερα έχουμε μια light COI και 
θα παρουσιασθούν στη συνέχεια τα σχετικά επιχειρήματα. 

Για να υπάρξει μια ισχυρή σύγκρουση δεν απαιτείται μόνο να συγκρούονται δύο 
συμφέροντα, αφού το μεγαλύτερο καθίσταται αυτομάτως το συμφέρον και υπερισχύει 
και τότε ο γιατρός αλλά και ο κάθε άνθρωπος δεν έχει δίλημμα ποια οδό θα ακολουθή-
σει. Απαιτείται για τη σκληρότητα της σύγκρουσης και μια υψηλότατη αίσθηση ηθικών 
επιταγών, ώστε το άτομο να περιφρονεί το προσωπικό του συμφέρον και να ακολουθεί 
τη συνείδησή του. Για την παρά φύσιν αυτή έκβαση της COI, αφού είναι αντίθετη στο 
ευρύτερο αίσθημα επιβίωσης και κυριαρχίας, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός πλέγματος 
είτε θρησκευτικών, ή πατριδολατρευτικών πεποιθήσεων, είτε ηυξημένης προσωπικής 
αξιοπρέπειας. Ενός φαινομένου που εντοπίζεται κυρίως στο παρελθόν και όχι στο παρόν. 
Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένα σχετικά παραδείγματα. 

Από την Ελληνική Μυθολογία γνωρίζουμε το μύθο το Ηρακλή που έχοντας ακούσει 
τις υποσχέσεις της Αρετής και της Κακίας δίσταζε ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει. Το 
συμφέρον του ήταν της Κακίας, προτίμησε όμως της Αρετής βάσει της προσωπικής 
αξιοπρέπειας. Αργότερα, στους ιστορικούς χρόνους ο Σωκράτης αρνείται να δραπε-
τεύσει, όπως είχε σχεδιάσει ο Κρίτων και πίνει το κώνειο ενάντια στο συμφέρον του και 
αποθνήσκει, μην επιθυμώντας να αποστεί από τους, έστω άδικους νόμους, της πατρίδας. 
Και πολύ αργότερα, στο Ζάλογγο, οι Σουλιώτισσες ενάντια στο ζωτικό τους συμφέρον 
κατακρημνίζονται πιστεύοντας στις αρχές της προσωπικής αξιοπρέπειας και της πατριδο-
λατρίας. Τον ίδιο αιώνα σε ένα απολύτως διαφορετικό εθνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 
στη Βικτωριανή Αγγλία, καθιερώνονται οι ηθικές αξίες του gentleman. Aφήνω τον όρο 
αμετάφραστο ακολουθώντας την ερμηνεία που έδωσε για το ίδιο θέμα ο Hippolyte Taine 
απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του Γάλλους «Δεν έχουμε τη λέξη γιατί δεν έχουμε 
αυτό το πράγμα». Σχετική ήταν και η έκφραση του Joseph de Maistre, ενός αντιδραστικού 
Γάλλου φιλοσόφου, όταν έλεγε πως αυτές οι αρετές που χαρακτηρίζονται ως Englishness 
είναι καλές μόνο για τους Άγγλους στην Αγγλία12. Ξεφεύγοντας από τον Ευρωποκεντρι-
κή σκέψη αναφέρεται η περιγραφή των αντιστοίχων ιδιοτήτων ενός gentleman από τον 
Κομφούκιο13. Τις παρομοιάζει με τις ιδιότητες του Jade, δηλαδή του νεφρίτη λίθου «Ο 
νεφρίτης είναι όμορφος αλλά έχει ατέλειες που όμως δεν επισκιάζουν τις αρετές του. Έτσι 
και gentleman δεν έχει ανάγκη να υποκρίνεται. Δεν έχει προσωπικά συμφέροντα και δεν 
στενοχωρείται για τη δική του φήμη και το κέρδος, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Είναι η 
προσωποποίηση του αλτρουισμού». Από το χώρο της θρησκείας αρκεί η απάντηση του 
Ιησού στον Δαίμονα που του παρουσίαζε τους Πειρασμούς στη διάρκεια της νηστείας 
Του στο Σαρανταήμερο. Όταν ο Δαίμονας του είπε να τον ακολουθήσει και όλες οι 
πέτρες που βλέπει θα γινόταν άρτος να φάει, Εκείνος απάντησε «Ουκ επ’ άρτω μόνον 
ζήσηται άνθρωπος». Οι αναφερθείσες COI, που οδηγούσαν συχνά και στον εθελούσιο 
θάνατο δεν είναι μόνο ξεπερασμένες σήμερα, αλλά φοβούμαι πως και η απλή αναφορά 
τους ίσως προκαλεί θυμηδία. Ο σημερινός γιατρός προσπαθεί να αποφύγει απλώς τις 
κυρώσεις του νόμου, αντιμετωπίζει δηλαδή μια light COI. Αν θέλαμε να εντοπίσουμε 
παρόμοιες υπερβατικές συμπεριφορές σήμερα θα πρέπει να επεκταθούμε εκτός του 
Δυτικού κόσμου, π.χ. σε Ισλαμιστές βομβιστές αυτοκτονίες που έχοντας ακλόνητη πίστη 
στο ότι το Ισλάμ είναι, ή πολιτικό, ή τίποτε ανατινάζονται ενάντια στο συμφέρον τους 
υπερασπιζόμενοι ό,τι καλώς, ή κακώς πιστεύουν. Αυτά συμβαίνουν εκεί που η θρησκεία 
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ακόμη κανονίζει τα πάντα και δεν υπάρχει δίλημμα. Αντιθέτως, ένας Χριστιανός γιατρός 
μπορεί να βρεθεί σε δίλημμα αν του ζητήσει μια γυναίκα έκτρωση επικαλούμενη την 
αυτονομία της να αποφασίζει έναντι των δικών του θρησκευτικών πιστεύω. Και η Δυτική 
κοινωνία και νομολογία παίρνουν συνήθως το μέρος της αυτονομίας.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑ

Η COI στη σημερινή Ιατρική αλλά και την κοινωνία γενικότερα, είναι διαδεδομένη 
και πρέπει να καταδικασθεί, χωρίς ακρότητες. Συχνά, κάτω από αυτόν τον όρο καλύ-
πτονται άλλες καταστάσεις που δεν σχετίζονται με το κέρδος οικονομικό, ή άλλο, αλλά 
με τις πεποιθήσεις και τα ενδιαφέροντα των γιατρών. Το φαινόμενο εντοπίζεται και στο 
ιατρο-βιομηχανικό πλέγμα, και στο πολιτικο-ιατρικό και στο ιατρο-ακαδημαϊκό και στο 
ιατρο-κλινικό. 

Ανεξάρτητα, αν ο γιατρός εμπίπτει σε συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, π.χ. της δωρο-
δοκίας θα πρέπει προκαταβολικά να αποφεύγει να βρίσκεται σε αμφιλεγόμενη σχέση, 
αν μη τι άλλο για να προστατευθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και της πολιτείας στο 
λειτούργημά του. 
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Πολιτική Προώθησης  
Ιατρικών Προϊόντων

Βαρβάρα Μπαρούτσου

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η φαρμακευτική βιομηχανία (ΦΒ) έχει σημαντική συνεισφορά στη δημόσια υγεία με 
την έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, αλλά και τεχνολογιών για την πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία νόσων και αναπηριών, συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο και βελτίωση 
της ζωής των πολιτών. Παράλληλα, αποτελεί κύριο συντελεστή της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και οικονομίας, κυρίως λόγω της καινοτομίας που παράγει. Οι πρακτικές 
ιατρικής ενημέρωσης των ιατρικών προϊόντων-φαρμάκων (medicinal products) στα πλαίσια 
της κλινικής πράξης, κλινικής έρευνας και Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ), 
υπόκεινται στις ρυθμιστικές διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής φαρμακευτικής 
νομοθεσίας και διέπονται από τις αρχές του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ΚΙΔ), του 
κώδικα δεοντολογίας του ευρωπαϊκού και ελληνικού συνδέσμου φαρμακευτικών επι-
χειρήσεων EFPIA (European Federation Pharmaceutical Industry Association)1 και του 
ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος)2.

Οι αντιλήψεις για την επίδραση αυτών των πρακτικών έχουν εξετασθεί στη βιβλιογραφία, 
αλλά τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα γιατί δεν είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμα3. Κατά συνέπεια, απαιτείται περισσότερη και μεθοδολογικά εξειδικευμένη 
έρευνα για την αναγνώριση της αυξανόμενης αυστηροποίησης των κανονισμών αλλά 
και αυτορρυθμίσεων της ΦΒ στην καταγραφή των αλληλεπιδράσεων αυτών4.

“There is a wide range of evidence on different topics, using a range of different de-
signs, suggesting that promotion affects attitudes and behavior. However there are gaps 
in the evidence and more high quality studies are needed to establish causal relation-
ships between promotion and attitudes and behavior of doctors and others, to provide 
more nuanced information about people’s attitudes to promotion, and to investigate the 
impact of interventions to regulator counter the effect of promotion”. WHO drug promo-
tion summary conclusion 2004, page ix www.who.int.4

Η ακεραιότητα των επιστημόνων, η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από τους ιδί-
ους, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής των σχετικών υποχρεώσεων από τις επιτροπές 
δεοντολογίας των Επιστημονικών Εταιρειών, των Ιατρικών, ή άλλων Συλλόγων, των 
Επιστημόνων Υγείας, τη ΦΒ, τις Αρχές και την Πολιτεία θα ενισχύσουν τις δεσμεύσεις 
συνεχιζόμενης βελτίωσης στον τομέα αυτό.
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ΙΑΤρΙΚΗ ΕΝΗΜΕρωΣΗ

Η ιατρική ενημέρωση (ΙΕ) αποσκοπεί στην παροχή ορθής, αντικειμενικής και πλήρους 
επιστημονικής πληροφόρησης για τη χρήση των φαρμάκων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
συνταγογραφικές οδηγίες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (Εuropean 
Medicines Agency-EMA), ή και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)5. Η υπεύθυνη και 
κατάλληλη ΙΕ εξασφαλίζει την ορθή χρήση των φαρμάκων από τους αρρώστους, που τα 
χρειάζονται και θα ωφεληθούν από αυτά1,2,5. Η ΙΕ περιλαμβάνει ένα σύνολο ενημερωτικών 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε Επαγγελματίες της Υγείας 
(ΕΥ), που συνταγογραφούν, χορηγούν, ή διανέμουν φάρμακα (ιατροί, φαρμακοποιοί, 
νοσηλευτές και οδοντίατροι)1,2,5. Οι αλληλεπιδράσεις της ΦΒ με τους ΕΥ είναι μεγάλης 
σημασίας, γιατί έτσι είναι εφικτή η ενημέρωσή τους για τα οφέλη και τους κινδύνους 
από τη χρήση των φαρμάκων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επωφελής χρήση τους από 
τους αρρώστους, να διαδίδεται η τρέχουσα ιατρική γνώση, να υποστηρίζεται η ΣΙΕ και 
η συνεχιζόμενη κλινική έρευνα1,2,6.

Η EFPIA ενεργεί και καθοδηγεί τα μέλη της, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των μελών της και των ΕΥ ακολουθούν τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας της, 
που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της www.efpia.org, ο οποίος έχει υιοθετηθεί και 
εφαρμόζεται από τον ΣΦΕΕ (www.sfee.gr). O κώδικας αποσκοπεί στο να διαφυλάξει 
ότι οι ενέργειες προώθησης, ενημέρωσης, πληροφόρησης, διαφήμισης υλοποιούνται 
με ακεραιότητα, διαφάνεια και αντικειμενικότητα και να αποτρέψει αντίθετες πρακτικές.

Τον Οκτώβριο του 2007, η ΕFPIA και ο ΣΦΕΕ ενίσχυσαν τους κανόνες, ιδιαίτερα στα 
πεδία των ιατρικών δημοσιεύσεων, στη φιλοξενία στα πλαίσια συνεδρίων και στην παροχή 
διαφημιστικών δώρων σε ΕΥ και στις σχέσεις Ιατρικών Επισκεπτών με ΕΥ. Οι κανόνες 
αυτοί εμπεριέχουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκές οδηγίας 2001/83 και της ελληνικής 
νομοθεσίας 2006 σχετικά με τη συνταγογράφηση, διανομή, πώληση, χορήγηση, σύσταση, 
ή και χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων1,2. Κατά συνέπεια ο κώδικας δεοντολογίας 
καλύπτει κάθε δράση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με ΕΥ. Συγκεκριμένα, αφορά 
κάθε γραπτή και προφορική επικοινωνία, δημοσίευση, ταχυδρόμηση, διαδικτυακή 
και ηλεκτρονική, οπτικοακουστικά μέσα και υλικά, δείγματα, δώρα, φιλοξενία σε 
επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια, καθώς και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, δωρεές σε νοσηλευτικά ιδρύματα και τις σχέσεις της ΦΒ 
με τις ενώσεις αρρώστων. Ο κώδικας δεοντολογίας δεν καλύπτει τα θέματα γύρω από 
τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα θέματα επικοινωνίας με επενδυτές, αναλυτές, 
δημοσιογράφους και Αρχές. Τα τελευταία αυτά ζητήματα καλύπτονται από διαφορετικά 
νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια, με βάση τις αρχές διαφάνειας και ακεραιότητας6,7. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία και τον ΕΜΑ, επιβάλλεται η δημιουργία 
και διανομή εκπαιδευτικού υλικού από τη ΦΒ στους ΕΥ και τους αρρώστους, μετά έγκριση 
από τις αρχές για κάθε νέο φάρμακο, ως μέρος του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων των 
φαρμάκων (Risk Management Plans)8.

H ΦΒ έχει την υποχρέωση να αναπτύσσει και να τροποποιεί το εν λόγω υλικό σύμφωνα 
με τα δεδομένα από τη χρήση του φαρμάκου, τόσο στις κλινικές μελέτες όσο και κατά 
τη χρήση του μετά την κυκλοφορία του. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δεδομένων 
και του υλικού είναι τα Ιατρικά τμήματα και οι Υπεύθυνοι Φαρμακοεπαγρύπνησης, οι 
οποίοι συνεργάζονται με τις εγκριτικές αρχές ΕΜΑ και ΕΟΦ για τον προσδιορισμό και 
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την έγκριση του υλικού και των ΕΥ που χρήζουν ενημέρωσης και εκπαίδευσης9. 
Η ΙΕ που επιτρέπεται μέσω των Ιατρικών επισκεπτών βασίζεται σε υλικό που ελέγχεται 

και εγκρίνεται από τα Ιατρικά τμήματα των εταιρειών, κοινοποιείται στον ΕΟΦ και 
χρησιμοποιείται εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, ένσταση από τον ΕΟΦ μέσω των 
Ιατρικών Επισκεπτών, αφού προηγουμένως εκπαιδευτούν από τους υπεύθυνους ιατρούς 
των φαρμάκων της εταιρείας10. Επίσης, η επιτροπή του κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ 
εξετάζει περιπτώσεις όπου κρίνει ότι παραβιάζονται οι αρχές της ΙΕ και ζητά διορθωτικές 
ενέργειες, ή επιβάλει κυρώσεις στην υπεύθυνη εταιρεία2.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ

Ο κώδικας του ΣΦΕΕ προβλέπει διαδικασίες για τις περιπτώσεις ενστάσεων, καταγγελιών 
και μη συμμόρφωσης των εταιρειών μελών σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο2. 
Ως προς τα διαφημιστικά δώρα, τα οποία εφόσον σχετίζονται με το επάγγελμα του 
ΕΥ και είναι μικρής αξίας (<20 ευρώ) επιτρέπεται να δίδονται ένα τεμάχιο/ΕΥ/έτος2,10. 
Ως προς την παροχή φιλοξενίας σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια, πρέπει 
να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 1) Το επιστημονικό περιεχόμενο υπερτερεί. 2) 
Η φιλοξενία είναι εύλογη και ανάλογη με εκείνη που ο ΕΥ θα μπορούσε να καλύψει 
ο ίδιος. 3) Ο ΕΥ συμμετέχει αυστηρά βάσει της συνάφειας της ειδικότητάς του με τη 
θεματολογία του συνεδρίου. 4) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή συνοδών μελών και δεν 
επεκτείνεται η φιλοξενία σε άλλα μέλη πλην των ΕΥ που δικαιούνται βάσει της ειδικότητας 
τους. 5) Τηρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας και των εγκυκλίων του ΕΟΦ περί 
επιχορήγησης ΕΥ για την παρακολούθηση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων5,11,12. 
Ως προς τη διανομή δειγμάτων φαρμάκων, αυτή δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα βάσει της 
νομοθεσίας, των εγκυκλίων του ΕΟΦ και του κώδικα δεοντολογίας ΣΦΕΕ2,5,10. Σχετικά με 
τη συμπεριφορά των Ιατρικών επισκεπτών κατά την ΙΕ με ΕΥ, αυτοί θα πρέπει να τηρούν 
αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και να παρουσιάζουν τα φάρμακα ευθύνης 
τους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ), όπως 
αυτή έχει εγκριθεί από τις αρχές, να μην προβάλλουν ισχυρισμούς και δεδομένα εκτός 
ενδείξεων και να ακολουθούν τα κοινοποιημένα στον ΕΟΦ σχετικά έντυπα, φυλλάδια 
και λοιπά υλικά2,5.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναφορικά με τις κλινικές μελέτες, προεγκριτικές και μετεγκριτικές, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από την Οδηγία ΕΕ 2001/20 και 2005/28 και εγκρίνονται από την Εθνική 
Επιτροπή Δεοντολογίας, τον ΕΟΦ αλλά και τα Επιστημονικά και Διοικητικά Συμβούλια των 
Ιδρυμάτων (Ιατρικές Σχολές-Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία και Υγειονομικές Περιφέρειες) 
βάσει του Νόμου ΦΕΚ 1973/2004 και των σχετικών απαιτήσεων του ΕΟΦ (www.eof.gr). 
Οι μελέτες και οι ερευνητές επιθεωρούνται για τις ορθές πρακτικές από επιθεωρητές 
του ΕΜΑ, ΕΟΦ και άλλων ευρωπαϊκών, ή άλλων διεθνών αρχών (FDA).

Τέλος, ως προς το ζήτημα των δημοσιεύσεων των κλινικών μελετών, σχεδιασμού και 
αποτελεσμάτων, αφενός υπάρχει τεράστια συζήτηση στη βιβλιογραφία (PLOs Medicine, 
a peer reviewed open access journal publication by Public Library of Science), αφετέρου 
επιβάλλεται να ακολουθούνται οι αρχές διαφάνειας και δήλωσης οικονομικών σχέσεων, 
η πολιτική των εκδοτών των ιατρικών περιοδικών, αλλά και οι οδηγίες των IFPMA, EFPIA, 
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JPMA και PhRMA Agree Joint Position on Publication of Clinical Trial Results in Scientific 
Literature, που έχουν δημιουργήσει ειδικό ιστότοπο για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων 
των μελετών που η ΦΒ είναι χορηγός και διεξάγει (Online registration details and sum-
mary results of members’ clinical trials can be located easily, using the IFPMA Clinical 
Trials Portal, which can be found at www.ifpma.org/clinicaltrials)13.

Επιπρόσθετα, η αναφορά των σχέσεων των ΕΥ, στα πλαίσια των ορισμών σύγκρουσης 
συμφερόντων με τη ΦΒ, σε δημόσιες ομιλίες, συναντήσεις και δημοσιεύσεις απαιτείται 
από τον ΕΟΦ, FDA και αρκετές επιστημονικές εταιρείες, κυρίως στο εξωτερικό14-17.

Δεδομένου ότι η κοινωνία έχει υψηλές προσδοκίες από την ιατρική κοινότητα, αλλά 
και τη ΦΒ, η ΕFPIA με επίγνωση της ηθικής και κοινωνικής αποστολής της έχει καθιερώσει 
πρότυπα ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς των μελών της, κατά την αλληλεπίδρασή 
τους με τους ΕΥ2. Οι εταιρείες μέλη της έχουν εγκαταστήσει μηχανισμούς και δομές 
εσωτερικής εκπαίδευσης και επιτήρησης αυτών των προτύπων συμμόρφωσης (compliance) 
σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, πραγματοποιώντας τη δέσμευσή τους για ακριβή και 
τεκμηριωμένη πληροφόρηση και άμεμπτη συμπεριφορά με τους ΕΥ6. Οι διευθύνοντες 
σύμβουλοι της ΦΒ σε δημόσια δήλωσή τους υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους στη 
διαρκή αναβάθμιση των δεοντολογικών αρχών με αίσθημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης 
και με απώτερο στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας (Leadership statement 24 June 
2010, www.efpia.org). Παράλληλα δε, όλοι οι φορείς ΙΕ και ΣΙΕ, σε συνεργασία με τις 
επιτροπές δεοντολογίας και τις επιστημονικές εταιρείες, θα πρέπει να καθοδηγήσουν τη 
συνεχή βελτιστοποίηση των πρακτικών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των εταίρων.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑ

Συνολικά ένα σύγχρονο θεσμικό και δεοντολογικό πλαίσιο μαζί με ένα αποτελεσματικό 
και ισχυρό ρυθμιστικό μηχανισμό εντός των Αρχών Υγείας και Φαρμάκων, των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Επιστημονικών Εταιρειών, των Ιατρικών Συλλόγων και παράλληλα με το πλαίσιο 
υψηλής αυτορρύθμισης της ΦΒ, EFPIA, ΣΦΕΕ, θα δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον 
για την άσκηση υγιών συνεργασιών με κανόνες διαφάνειας, αντικειμενικότητας και 
υπεύθυνων συμπεριφορών.
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Σύγκρουση Συμφερόντων και 
Παραβατικότητα στη Βιοϊατρική Έρευνα

Αλεξάνδρα Γκουρογιάννη, Γεώργιος Χρούσος, F. Ognibene

«Επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία ού σοφία φαίνεται»
«Κάθε επιστήμη όταν χωρίζεται από την αρετή φαίνεται σαν πανουργία κι όχι σοφία»

Πλάτων - Μενέξενος

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η βιοϊατρική έρευνα, και ιδίως αυτή που αφορά και πραγματοποιείται στον άνθρω-
πο, πρέπει να βασίζεται στην αρετή. Δυστυχώς όμως, όπως και πολλά άλλα ανθρώπινα 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, και η αρετή είναι ένα συνεχές μέγεθος, οπότε χρειά-
ζεται να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες συμπεριφοράς που να διασφαλίζουν τη σωστή 
πραγμάτωσή της. Οι Emanuel et al1 δημοσίευσαν στο JAMA του 2000 τις «7 παγκόσμιες 
αρχές» για τη δεοντολογικά ορθή κλινική έρευνα, ως εξής:
1. Αξία – οι καινοτομίες στον τομέα της υγείας, ή της γνώσης πρέπει να προέρχονται 

από την έρευνα.
2. Επιστημονική εγκυρότητα – η έρευνα πρέπει να είναι αυστηρή μεθοδολογικά.
3. Ορθή επιλογή τόπου/κοινότητας μελέτης – οι επιστημονικοί στόχοι, όπως και τα 

πιθανά εμπόδια και ο λόγος κινδύνων οφέλους, θα πρέπει να καθορίζουν ποιές κοι-
νότητες θα επιλεγούν ως τόποι μελέτης, καθώς και να προσδιορίζουν τα κριτήρια 
ένταξης για άτομα προς στρατολόγηση.

4. Ευνοϊκό πηλίκο οφέλους/κινδύνου – στο πλαίσιο της προτύπου κλινικής πρακτικής 
και του πρωτοκόλλου της έρευνας, οι κίνδυνοι θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται και τα 
δυνητικά οφέλη να ενισχύονται. Επιπλέον, τα πιθανά οφέλη για τον άνθρωπο και οι 
γνώσεις που θα αποκτήσει η Κοινωνία, θα πρέπει να αντισταθμίζουν τους κινδύνους 
στους οποίους τυχόν υποβάλλονται τα υποκείμενα της έρευνας.

5. Αμερόληπτη επίβλεψη – Οι επιβλέποντες της έρευνας θα πρέπει να είναι αμερόλη-
πτοι και να μην σχετίζονται με χρηματικές απολαβές από ιδιώτες, έτσι ώστε να είναι 
ικανοί να εγκρίνουν, να τροποποιούν, ή να σταματούν την έρευνα όταν το κρίνουν 
σκόπιμο.

6. Πληροφορημένη συγκατάθεση – τα άτομα που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 
έρευνα θα πρέπει να πληροφορούνται για το αντικείμενο της έρευνας αυτής με μια 



75

ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων καΙ παραβατΙκοτητα Στη βΙοϊατρΙκη ερεύνα

πλήρη και έγκυρη ενημέρωση ώστε να δίνουν τη συγκατάθεσή τους εν γνώσει. 
7. Σεβασμός προς τα άτομα που θα κληθούν να συμμετάσχουν – σε όλους όσοι συμ-

μετέχουν στην έρευνα θα πρέπει να διασφαλίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, 
καθώς και το δικαίωμά τους να αποσυρθούν όποτε και όταν το θελήσουν, από την 
έρευνα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η κατάσταση της υγείας 
τους.

ΔΕΟΝΤΟλΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚλΙΝΙΚΗΣ - ΒΙΟϊΑΤρΙΚΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Όλοι οι κλινικοί ερευνητές πρέπει να δεσμευτούν ώστε να τηρούν υπεύθυνα τη διαδι-
κασία, η οποία είναι γνωστή ως «επιστημονική μέθοδος», όταν αναζητούν νέες γνώσεις. 
Επίσης, οι ερευνητές θα πρέπει να τηρούν υποδειγματικά τα πρότυπα της ειλικρίνειας 
του πνεύματος στη διατύπωση, τη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνάς τους.

Η βιοϊατρική έρευνα απαρτίζεται από τέσσερα στάδια: 1) Σχηματισμός και δοκιμή 
της υπόθεσης, 2) Ελεγχόμενη παρατήρηση και πείραμα, 3) Ανάλυση δεδομένων και 
ερμηνεία τους, και 4) Προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις όλων αυτών των στοιχείων 
σε συναδέλφους επιστήμονες, ώστε να τεθούν προς συζήτηση και εξαγωγή περαιτέρω 
συμπερασμάτων

Η επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό δικαίως ελπίζουν στην υποδειγματική 
τήρηση της εντιμότητας, στη σωστή διαμόρφωση της μελέτης, στη σωστή συμπεριφορά, 
και στην έντιμη προφορική και γραπτή παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας. Εάν δεν 
υπάρχει υψηλό επίπεδο επιστημονικής ακεραιότητας, τόσο η επιστημονική κοινότητα 
όσο και το ευρύ κοινό μπορεί να γίνουν θύματα μιας παραπλανητικής έρευνας, και εδώ 
έχουμε τη λεγόμενη επιστημονική, ή ερευνητική παραβατικότητα (Research misconduct).

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το Ινστιτούτο της Ιατρικής (Institute of Medicine) της 
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ συγκρότησε μια επιτροπή υπό την προεδρία 
του Arthur Rubenstein για τη δεοντολογία της βιοϊατρικής και ειδικότερα της κλινικής 
έρευνας. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής με τον τίτλο: Η Υπεύθυνη Διεξαγωγή της 
Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας (The Responsible Conduct of Research in the Health 
Sciences) [IOM, Washington DC] δημοσιεύθηκε στο National Academy Press το 19892. 

Η Επιτροπή αναγνώρισε την ύπαρξη περιπτώσεων διεξαγωγής έρευνας χωρίς την 
επίδειξη της απαραίτητης ακεραιότητας, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζο-
νται όταν αυτές δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Πρότεινε ότι κάθε Πανεπιστημιακό, ή 
Ερευνητικό Ίδρυμα θα πρέπει να υιοθετήσει τις δικές του αρχές σχετικά με την ηθική 
που πρέπει να διέπει τη διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης, προσδιόρισε την ευθύνη που 
υπάρχει για την αποφυγή της διεξαγωγής παραπλανητικών ερευνών και για την αποφυγή 
μη δεοντολογικών πρακτικών κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, τόσο στα Ιδρύματα όσο 
και στους ερευνητές. 

ΤΙ ΟρΙΖΟυΜΕ ωΣ ΠΑρΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΕξΑΓωΓΗ ΕρΕυΝΑΣ;

Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 
Κατασκευή δεδομένων (data fabrication) – κατασκευή δεδομένων, ή αποτελεσμά-

των, όπως και κατασκευή κατά την καταγραφή και ανακοίνωσή τους. 
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Παραποίηση δεδομένων (data falsification) – παραποίηση των δεδομένων της 
έρευνας, παρεμβαίνοντας στον ερευνητικό εξοπλισμό, ή στις ερευνητικές μεθόδους, ή 
τροποποιώντας, ή αποκρύπτοντας δεδομένα, ή αποτελέσματα ώστε η έρευνα να μην 
παρουσιάζεται με ακρίβεια στο ερευνητικό αρχείο.

λογοκλοπή (plagiarism) - η οικειοποίηση των ιδεών ενός ατόμου, των μεθόδων διε-
ξαγωγής της έρευνας, των αποτελεσμάτων, ή των απόψεών του χωρίς να του αποδίδεται 
η πρέπουσα αναγνώριση. Περιττό να αναφέρουμε ότι η έννοια της αυτο-λογοκλοπής 
(self-plagiarism) είναι σχήμα οξύμωρον. Φυσικά, οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν είναι 
ορθό να λογοκλέπτουν ο ένας από τον άλλο.

ΤΙ ΟρΙΖΟυΜΕ ωΣ ΠΑρΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΕξΑΓωΓΗ ΕρΕυΝΑΣ;

Προφανώς, στον ορισμό της παραβατικής διεξαγωγής έρευνας δεν συμπεριλαμβάνε-
ται το «έντιμο λάθος», ή η περίπτωση όπου αποδεκτά επιστημονικές απόψεις διίστανται.

Συνεπώς, η παραβατική διεξαγωγή έρευνας προϋποθέτει: 1) Να υπάρχει σημαντική 
απόκλιση από τις αποδεκτές πρακτικές της σχετικής με το αντικείμενο ερευνητικής 
κοινότητας, 2) Το παράπτωμα να διαπράττεται εκ προθέσεως, εν γνώσει, ή εξ αμελείας, 
και 3) Ο ισχυρισμός να αποδεικνύεται από την υπεροχή των αποδεικτικών στοιχείων. 

Η σωστή αξιολόγηση καταγγελίας παραβατικής συμπεριφοράς στην έρευνα γίνεται 
σε τρία στάδια:

Αξιολόγηση ισχυρισμού - εάν διαπιστωθεί ότι οι ισχυρισμοί παραπτώματος, ή παρα-
βατικής συμπεριφοράς στην έρευνα (misconduct) αληθεύουν, αυτό συνιστά παράβαση 
καθήκοντος εκ μέρους του ερευνητού. Φυσικά, μόνο εάν οι πληροφορίες είναι αρκετά 
συγκεκριμένες θα καταστεί δυνατή η διεξαγωγή προκαταρκτικής διερεύνησης.

Προκαταρκτική διερεύνηση - η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών ώστε να 
καθοριστεί αν μια καταγγελία παραβατικής συμπεριφοράς, ή παραπτώματος έρευνας 
(misconduct) χρήζει διεξαγωγής πλήρους έρευνας.

Πλήρης έρευνα - η επίσημη εξέταση και αξιολόγηση όλων των σχετικών γεγονότων 
και στοιχείων, ο καθορισμός εάν έχει λάβει χώρα παραβατική συμπεριφορά, ή παράπτωμα 
έρευνας (misconduct) και εάν ναι, να καθοριστεί το πρόσωπο (-α) που το διέπραξε(αν), 
καθώς και η σοβαρότητά του αδικήματος.

Τα επιστημονικά δεδομένα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παραβατικής 
συμπεριφοράς περιλαμβάνονται στον Πίν. 1.

Πίν. 1. Κατηγορίες επιστημονικών δεδομένων

• Πειραματικά πρωτόκολλα
• Αρχικά δεδομένα
Εγκατάσταση και απόδοση μηχανημάτων
Προκαταρκτικά και επεξεργασμένα δεδομένα
Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Φωτογραφικό υλικό
Ηλεκτρονικοί φάκελοι
Αρχεία αρρώστων
Επεξεργασία των δεδομένων και ανάλυση
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ υΠΕυΘυΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚρΙΒΕΙΑ ΤωΝ ΔΕΔΟΜΕΝωΝ;

Κάθε άτομο που εμπλέκεται στον αρχικό σχεδιασμό και/ή στην εκτέλεση ενός πειρά-
ματος και η συνακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, φέρει ευθύνη για την ακρίβεια 
μιας ερευνητικής εργασίας. Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε μορφή που να επιτρέπεται 
η πρόσβαση για ανάλυση και επανεξέταση. Τελικά, η διαχείριση των δεδομένων και η 
απόφαση(σεις) για δημοσίευσή τους είναι ευθύνη του κύριου ερευνητή.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΗΣ ΣυΜΠΕρΙΦΟρΑΣ;

Το 2002, ο Martinson και οι συνεργάτες του3 πραγματοποίησαν μια ανώνυμη έρευνα 
σε δύο ομάδες επιστημόνων, οι οποίοι βρίσκονταν είτε στην αρχή, είτε στη μέση της 
σταδιοδρομίας τους. Τους ζητήθηκε ανώνυμα να αξιολογήσουν ο καθένας τη δική του 
συμπεριφορά. Μελετήθηκε αμιγής πληθυσμός επιστημόνων από τις ΗΠΑ και η μελέτη 
επιδοτήθηκε από το NIH. Ερωτήθηκαν 3,600 επιστήμονες στο μέσον (52%) και 4,160 
επιστήμονες στην αρχή της καριέρας τους (43%).

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠρωΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΤΑΝ:

• Παραποίηση, ή «μαγείρεμα» δεδομένων.
• Αγνόηση ιδιομορφιών της ανθρώπινης φύσης των υποκειμένων της μελέτης. 
• Καταχρηστική ανάμειξη του ερευνητή με εταιρείες, των οποίων τα προϊόντα βασί-

ζονται στη μελέτη του.
• Σχέσεις με φοιτητές, πρόσωπα, ή πελάτες αμφιβόλου φύσεως. 
• Οικειοποίηση της ιδέας ενός ατόμου από ένα τρίτο πρόσωπο χωρίς την άδειά του 

και χωρίς να του το αναγνωρίσει.
• Χρήση απόρρητων δεδομένων χωρίς την κατάλληλη άδεια.
• Απόκρυψη δεδομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα προηγούμενης 

μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε από το ίδιο πρόσωπο.
• Παράκαμψη ορισμένων δευτερευουσών πτυχών των απαιτήσεων της έρευνας. 
• Η χρήση ανακριβών, ή ελλιπών στοιχείων, ή η αμφισβητήσιμη ερμηνεία των δε-

δομένων.
• Αλλαγή του σχεδιασμού, της μεθοδολογίας, ή των αποτελεσμάτων έπειτα από την 

πίεση μιας πηγής χρηματοδότησης.

ΠρΟΣΦΑΤΑ ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑρΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣυΜΠΕρΙΦΟρΑΣ

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Αυτή η υπόθεση αφορούσε μια αμφισβητήσιμη διαχείριση δεδομένων: οι εικόνες των 
κυττάρων είχαν παραποιηθεί. Για το λόγο αυτό σήμερα τα εγκυρότερα επιστημονικά 
περιοδικά αλλάζουν τη διαδικασία αξιολόγησης εργασιών και ενσωματώνουν επιπλέον 
τις αναλύσεις των εικόνων που έχουν υποβληθεί για δημοσίευση.

Το 2004, το περιοδικό Journal of Cell Biology εισήγαγε νέες μεθόδους αξιολόγησης 
ώστε να εντοπίζει αλλοιώσεις φωτογραφιών στα υπό έκδοση τεύχη του4. Άλλοι εκδότες, 
όπως και ο εκδοτικός οίκος Nature, εισήγαγαν παρόμοιους μηχανισμούς και απαιτούν 
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από τους συγγραφείς να μειώσουν ή/και να προσδιορίσουν την έκταση της αλλοίωσης 
της φωτογραφίας, κατά την υποβολή των δημοσιεύσεών τους. Παρακάτω αναφέρεται 
κατάλογος πιθανών αλλοιώσεων (Πίν. 2). 

ΠρΟΣΦΑΤΑ ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑρΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣυΜΠΕρΙΦΟρΑΣ

• Έρευνα πρόληψης του καρκίνου του μαστού
Ο υπεύθυνος για την ανάλυση των δεδομένων αλλοίωσε και κατασκεύασε τις ημε-

ρομηνίες των εξετάσεων και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
• Εθνικό πρόγραμμα χειρουργικής και ανοσοενίσχυσης του μαστού και των εντέρων

Ο υπεύθυνος για την ανάλυση των δεδομένων αλλοίωσε και κατασκεύασε τα απο-
τελέσματα του follow-up.

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΤωΝ ΔΕΔΟΜΕΝωΝ. ΓΙΑΤΙ ΑλλΟΙωΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟυΣ 
ΕρΕυΝΗΤΕΣ; 

1) Επιθυμούν να παρουσιάσουν τα δεδομένα τους πιο πειστικά. Συνεπώς, η βελτίωση 
της ποιότητας των δεδομένων είναι ένας κοινός λόγος αλλοίωσής τους, 2) Είναι απαραί-
τητο να εξαχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ώστε να υποστηρίξουν την αρχική τους 
υπόθεση. Συχνά, οι επιστήμονες είναι τόσο πεπεισμένοι για την αρχική τους υπόθεση 
ώστε αλλοιώνουν τα δεδομένα για να επικυρωθεί το δικό τους μοντέλο, 3) Χρειάζονται 
ένα πείραμα ώστε να τελειώσουν τη συγγραφή ενός άρθρου. Η πίεση να τελειώσουν με 
τη συγγραφή και να υποβάλουν τη δημοσίευση, ειδικά όταν δύο εργαστήρια βρίσκονται 
σε σκληρό ανταγωνισμό, μπορεί να τους οδηγήσει στο να καταφύγουν σε αλλοίωση 
δεδομένων, εφόσον αυτό είναι ταχύτερο από το να εκτελέσουν το πείραμα, 4) Είχαν μια 
ομιλία την επόμενη μέρα και δεν είχαν όλα τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν 
κάποιος χρειάζεται εντυπωσιακά δεδομένα ώστε να πείσει το κοινό για την καινοτομία 
των αποτελεσμάτων του.

ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑρΑΠΤωΜΑΤΑ ΕρΕυΝΑΣ: 

Στην περίπτωση που κάποιος βρεθεί να αλλοιώνει δεδομένα μπορεί να τιμωρηθεί 
εφ’ όρου ζωής να μην μπορεί να λάβει οικονομική υποστήριξη για την έρευνά του από 
την κυβέρνηση της χώρας του. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος και των 
συνεπειών του μπορεί ακόμη και να καταδικαστεί σε φυλάκιση.

Πίν. 2. Απαγορευμένες μορφές αλλοίωσης φωτογραφιών 

- Συρραφή (Splicing) πολλών διαφορετικών φωτογραφιών ώστε να γίνει η αναπαράσταση ενός 
πειράματος. 

- Αλλαγή της φωτεινότητας και του μέσου αντίθεσης σε ένα μόνο τμήμα της φωτογραφίας. 
- Κάθε αλλοίωση που αποκρύπτει πληροφορίες, ακόμα και αν η αλλοίωση θεωρείται μη ειδική, όπως 

η αλλαγή φωτεινότητας και του μέσου αντίθεσης ώστε να παραμείνει μόνο το πιο έντονο σήμα.
- Η σκόπιμη επίδειξη ενός μικρού μέρους της φωτογραφίας ώστε να αποκρύπτονται επιπλέον 

στοιχεία.
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ΓΙΑΤΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑλΗ ΣΗΜΑΣΙΑ;

Η μή έγκυρη πληροφόρηση, σχετικά με την κατάσταση υγείας του αρρώστου, η 
αλλοιωμένη θνητότητα που υπολογίζεται για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, είτε η αλ-
λοιωμένη ημερομηνία θανάτου μπορεί να οδηγήσει σε μια υπερ- ή υπο-εκτίμηση του 
οφέλους μιας θεραπείας, ειδικά όταν, το προσδόκιμο επιβίωσης και της ελεύθερης 
νόσου επιβίωσης, είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της μελέτης.

ΠΟΙΑ ΠρΟΒλΗΜΑΤΑ ΠρΟΚυΠΤΟυΝ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠρΑΤΤΟΝΤΑΙ ΠΑρΑΠΤωΜΑΤΑ 
ΕρΕυΝΑΣ;

Το γεγονός ότι και άλλοι επιστήμονες μπορεί να ξοδέψουν χρόνο και οικονομικούς 
πόρους προσπαθώντας να φτάσουν στα κατασκευασμένα αποτελέσματα, τα οποία όμως 
δεν είναι δυνατόν να προκύψουν.

Αφετέρου, οι άρρωστοι και οι οικογένειές τους δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί 
τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα που τους είχαν ανακοινωθεί δεν ισχύουν πια και χάνουν 
την εμπιστοσύνη τους προς τους ερευνητές. Αυτό συνεπάγεται την απώλεια της εμπι-
στοσύνης του κοινού προς την επιστήμη.

ΑξΙΟλΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΟΤΕΧΝΟυΣ ΣυΝΑΔΕλΦΟυΣ (Peer review)

Ως αξιολόγηση από ομοτέχνους συναδέλφους ορίζεται η διαδικασία εκείνη κατά 
την οποία ένας μελετητής εξειδικευμένος σε έναν ορισμένο τομέα, αξιολογεί είτε ένα 
επιστημονικό έγγραφο (π.χ. εργασία που έχει υποβληθεί για δημοσίευση σε επιστημο-
νικό περιοδικό, ή μια πρόταση επιχορήγησης, ή ένα ερευνητικό πρωτόκολλο) είτε ένα 
ερευνητικό πρόγραμμα. Φυσικά επιβάλλεται για τους κριτές να είναι εξειδικευμένοι και 
καθιερωμένοι στον τομέα του θέματος προς αξιολόγηση.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠωΣ ΠΑρΑΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑξΙΟλΟΓΗΣΗ;

Η πραγματική, ή φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει, ως αποτέ-
λεσμα της άμεσης ανταγωνιστικής, συνεργατικής, ή άλλης στενής σχέσης με έναν από 
τους συγγραφείς του οποίου το έργο είναι υπό αξιολόγηση, θα πρέπει να αποφεύγεται. 
Επιβάλλεται η «εποικοδομητική κριτική» και όχι η διατύπωση υποτιμητικών σχολίων. Από 
την άλλη μεριά, κανένας από τους κριτές δεν θα πρέπει να κοινοποιήσει δεδομένα σε 
τρίτους εάν δεν έχει την άδεια και των υπόλοιπων κριτών που συμμετέχουν στη διαδικασία. 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (AUTHORSHIP)

Έχει κάποιος δικαίωμα να περιλαμβάνεται στους συγγραφείς ενός άρθρου ......
Αν έγραψε το άρθρο;
Ναι, αν έγραψε το άρθρο, έχει δικαίωμα να είναι στους συγγραφείς. 
Αν συμμετείχε στην έρευνα, απλώς παρασκευάζοντας την κυτταροκαλλιέργεια;
Όχι, αν η συμβολή του ήταν μόνο η παρασκευή της κυτταροκαλλιέργειας, δεν του 

εξασφαλίζεται απαραίτητα η θέση στους συγγραφείς. 
Αν συμμετείχε πραγματοποιώντας τα μισά πειράματα;
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Ναι, αν πραγματοποίησε τα μισά πειράματα, του εξασφαλίζεται η θέση στους συγ-
γραφείς. 

Αν βρήκε και παρήγγειλε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην επιστημονική 
εργασία;

Όχι, αν η συμβολή του ήταν μόνο η παραγγελία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
στην επιστημονική εργασία, δεν του εξασφαλίζεται η θέση στους συγγραφείς.

Αν ο γυιός του, ή η κόρη του δούλεψε στην επιστημονική εργασία;
Όχι, η προσωπική σχέση δεν του/της εξασφαλίζει τη θέση στους συγγραφείς άν δεν 

είχε ουσιαστική συμμετοχή. 
Αν σκέφτηκε την ιδέα της επιστημονικής εργασίας;
Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Αν έχει σκεφτεί τη βασική υπόθεση, του εξα-

σφαλίζεται η θέση στους συγγραφείς. Αν όμως απλά ανέφερε την ιδέα σε μια τυχαία 
συζήτηση, δεν του εξασφαλίζεται η θέση στους συγγραφείς.

Το να θεωρείται κάποιος συγγραφέας είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα. Θα πρέπει 
να έχει συμβάλει αρκετά στην εργασία και τη συγγραφή ώστε να αποκτήσει αυτό το 
προνόμιο. Annals of Internal Medicine 

Δεν αποτελούν, από μόνα τους κριτήρια για να θεωρείται κάποιος συγγραφέας 
μιας επιστημονικής εργασίας:
• Το να κατέχει μια ηγετική, ή διευθυντική θέση 
• Το να συνεισφέρει στρατολογώντας άτομα, ή προσφέροντας υλικά για την πειρα-

ματική διαδικασία
• Το να συμμετέχει στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων

Παράδειγμα

Η Dr. Χ είναι νευρολόγος και συμμετέχει σε μια έρευνα που έχει ως στόχο να υπο-
λογίσει τη δράση ενός νέου αντιεπιληπτικού φαρμάκου.

Η έρευνα θα διαρκέσει 2 χρόνια και κάθε νευρολόγος που θα συμμετάσχει σ’ αυτή 
οφείλει να εξετάζει τους στρατολογημένους αρρώστους για 30 λεπτά στη διάρκεια ενός 
μήνα. Στην περίπτωση της Dr. Χ, αυτό σημαίνει 20 ώρες το μήνα. 

Παράδειγμα

Σε κάθε επίσκεψη, οι γιατροί συστήνουν μια σειρά ειδικών εξετάσεων, η ανάλυση 
των οποίων κρίνεται από την εμπειρία και την εκπαίδευση του θεράποντα γιατρού στην 
ειδικότητα της νευρολογίας.

Κατά το τέλος της μελέτης, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται και αναλύονται από τα 
άτομα που διευθύνουν την ερευνητική εργασία.

Παράδειγμα

Η Dr. Χ μόλις έμαθε ότι το όνομά της δεν θα είναι στη λίστα με τους συγγραφείς 
της δημοσίευσης αλλά μόνο στις ευχαριστίες. Ισχυρίζεται ότι ως γιατρός συνέβαλε με 
σχεδόν 500 ώρες επαγγελματικής δουλειάς, που θα ήταν υπεραρκετός χρόνος ώστε 
να κάνει μια δημοσίευση αν δούλευε στο εργαστήριό της. Θα ήταν σωστό για τη Dr. Χ 
να συμπεριληφθεί στους συγγραφείς της δημοσίευσης;
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ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΗ – ΕΚΠΑΙΔΕυΟΜΕΝΟυ

Πρωτεύων στόχος του εκπαιδευτή είναι να εξασφαλίσει στους μαθητευόμενους την 
καλύτερη εκπαίδευσή τους για το πώς εκπονείται η έρευνα και πως να πετυχαίνουν τους 
επαγγελματικούς στόχους τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν τις εξής 
δεξιότητες: 1) Να μάθουν να επιλέγουν τις καλύτερες επιστημονικές μελέτες. 2) Να 
μάθουν να φέρνουν σε πέρας τα πειράματα και τις αναλύσεις των δεδομένων με άρτιο 
και σφριγηλό τρόπο. 3) Να μάθουν πώς να αποκτούν γνώσεις που αφορούν τον τομέα 
τους και πώς να αναζητούν γνώσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Άλλοι στόχοι για τους εκπαιδευόμενους:
Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει: 1) να είναι ανεξάρτητος και αυτάρκης, 2) να αποκτά 

δεξιότητες επικοινωνίας (προφορικές και γραπτές), 3) να εκπαιδεύεται στις διαπροσω-
πικές σχέσεις, δηλαδή στη διαπραγμάτευση, πειθώ, και διπλωματική δεξιότητα, όπως 
και το να δικτυώνεται με άλλους επιστήμονες, και 4) να έχει πλήρη επιστημονική ευθύνη, 
δηλαδή να εφαρμόζει τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας κατά την εκπόνηση και 
παρουσίαση της έρευνάς του.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Είναι προσωπική ευθύνη όλων να τηρούνται οι αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας 
στην επιστημονική έρευνα.

Το ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιείται έρευνα είναι υπεύθυνο για την τήρηση των 
κανόνων ηθικής και δεοντολογίας από τους επιστήμονές του.

Οι επιστήμονες δεν πρέπει να παραποιούν, ή να κατασκευάζουν δεδομένα, ή να 
λογοκλέπτουν τη δουλειά άλλων συναδέλφων τους. 

Η επιστημονική έρευνα ώς σταδιοδρομία είναι προνόμιο. Όσοι ερευνητές τηρούν 
τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας εξασφαλίζουν υψηλά standards και επιστη-
μονική ακεραιότητα. 

Η γνωστοποίηση της ύπαρξης πραγματικής, ή φαινομενικής σύγκρουσης συμφερό-
ντων είναι αποκλειστικά ευθύνη του ερευνητή.
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Σύγκρουση Συμφερόντων  
στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Στις «Αναμνήσεις» του, ο Μαρίνος Γερουλάνος, αναφερόμενος στην Ιατρική Εταιρεία 
Αθηνών, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος από το 1906 μέχρι το 1914, γράφει τα εξής: 
«Η μεγάλη σημασία της Ιατρικής Εταιρείας ως επιστημονικού σωματείου, έγκειται, όχι 
μόνον εις τας ανακοινώσεις και συζητήσεις –εις τας κατά τας εσπέρας του Σαββάτου 
συνεδριάσεις- και την ενημέρωσιν των ιατρών εις τας προόδους της επιστήμης, αλλά και 
εις την εξάσκησιν των νεαρών επιστημόνων εις την ανάπτυξιν επιστημονικών θεμάτων διά 
του λόγου και υποστήριξιν αυτών κατά την συζήτησιν»1.

Το πρώτο ιατρικό συνέδριο στη χώρα μας (Πανελλήνιος Σύνοδος Ελλήνων Ιατρών) 
οργανώθηκε το 1882 από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, που διένυε τότε το 47ο έτος 
από της ιδρύσεώς της. Στην πρώτη προκήρυξη της Συνόδου, ο πρόεδρος της Εταιρεί-
ας Ανδρέας Αναγνωστάκης υποστηρίζοντας την ανάγκη διοργάνωσης «επιστημονικών 
συνόδων», ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ανακοινούμενοι αλλήλοις και συζητούντες οι εκ 
παντοίων τόπων ορμώμενοι ιατροί τας ιδίας ερεύνας και σκέψεις και επινοίας, συνάγουσι 
πολλάκις πορίσματα ασφαλή, ή λαμβάνουσι το ενδόσιμον εις περαιτέρω μελέτας περί τα 
θέματα τα εκάστοτε συζητά…»2.

Το 1917, ιδρύθηκε ο Προαιρετικός Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και όπως σημειώνει 
και πάλι ο Γερουλάνος, «ένα από τα πρώτα μελήματα του Συλλόγου υπήρξε η μετεκπαί-
δευσις των Ελλήνων ιατρών». Έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, αν και διαφορετικοί όροι 
χρησιμοποιούνταν τότε («ενημέρωση», «εξάσκηση», «μετεκπαίδευση»), εγκαινιάστηκε 
ουσιαστικά στη χώρα μας η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ΣΙΕ). Και όπως φαίνεται 
από τις πιο πάνω αναφορές, η ΣΙΕ υπήρξε εξ αρχής έργο όχι της ιατρικής σχολής, αλλά 
επιστημονικών σωματείων.

ΠΟΙΟΙ ΠΑρΕΧΟυΝ ΣυΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤρΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗ;

Αν και όλα τα στάδια της εκπαίδευσης των γιατρών αποτελούν αδιάλειπτη συνέχεια, η 
ιατρική εκπαίδευση συνηθίζεται, για πρακτικούς λόγους, να διακρίνεται σε προπτυχιακή 
ιατρική εκπαίδευση, ιατρική εκπαίδευση μετά το πτυχίο (εκπαίδευση για ειδικότητα, ή 
επαγγελματική ιατρική εκπαίδευση) και ΣΙΕ. Η προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση αποτελεί 
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αποκλειστικό έργο των ιατρικών σχολών. Μετά τη λήψη του πτυχίου, πανεπιστημιακές 
μονάδες, ή μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εξακολουθούν συχνά να συμμετέχουν 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν γιατροί, αλλά, όπως αναγνωρίζε-
ται διεθνώς, τον πρώτο λόγο στην ιατρική εκπαίδευση έχουν τα επαγγελματικά ιατρικά 
σωματεία. Σε αντίθεση με αυτό που ισχύει σε πολλές άλλες χώρες (Βρετανία, Η.Π.Α., 
Καναδά και αλλού), στη χώρα μας η εκπαίδευση για ειδικότητα βρίσκεται κάτω από 
τον ασφυκτικό έλεγχο του υπουργείου υγείας. Τα επαγγελματικά σωματεία καλούνται 
περιστασιακά να εκφράσουν γνώμη για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ή τα προγράμματα 
σπουδών, αλλά δεν έχουν καμιά επίσημα αναγνωρισμένη αρμοδιότητα. Όσο για τη ΣΙΕ, 
αυτή επιτελείται, αν όχι αποκλειστικά, πάντως στο μεγαλύτερο βαθμό, από ιατρικούς 
συλλόγους, ή επαγγελματικές ενώσεις σε άλλες χώρες και σχεδόν αποκλειστικά από τις 
ιατρικές εταιρείες στη χώρα μας. Η διαφορά μεταξύ ιατρικών συλλόγων, επαγγελματικών 
ενώσεων και ιατρικών εταιρειών είναι ότι σε αντίθεση με τους συλλόγους και τις ενώσεις 
ειδικών, στις ιατρικές εταιρείες δε συμμετέχουν όλα τα μέλη της αντίστοιχης ιατρικής 
κοινότητας, αλλά μόνο όσα μέλη γίνονται δεκτά με βάση τους όρους που διέπονται από 
τον εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο κανονισμό της αντίστοιχης εταιρείας3.

Ήδη από τη δημοσίευση του Νόμου 1397 του 1983 για το ΕΣΥ, η Πολιτεία εκδήλωσε 
την πρόθεσή της να θέσει υπό τον έλεγχό της και τη ΣΙΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
Νόμου, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας «συνίσταται (sic) επιτροπή εκπαίδευσης και μετεκ-
παίδευσης γιατρών». Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μετά από εισήγηση της επιτροπής 
αυτής, «καταρτίζει (μεταξύ άλλων) ενιαίο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των 
γιατρών, των άλλων επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας, του νοσηλευτικού προσωπικού 
και του προσωπικού λοιπών επαγγελμάτων υγείας». Πιο κάτω στον ίδιο νόμο, το άρθρο 
41 ορίζει ότι «Για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος απαιτείται και 
η συμπλήρωση κάθε 5 χρόνια 80 ωρών παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, 
που το πρόγραμμά τους καθορίζεται από την επιτροπή εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης 
του άρθρου 31 του νόμου αυτού, καθώς και η συμπλήρωση 20 ωρών παρακολούθησης 
μετεκπαιδευτικών μαθημάτων επιλογής του γιατρού, ή του οδοντογιατρού». Το ίδιο άρθρο 
προβλέπει ότι ο χρόνος έναρξης της πρώτης πενταετίας και η διαδικασία εφαρμογής 
της σχετικής διάταξης θα οριστούν «με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Υγείας 
και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας» 4. Όπως είναι σε όλους γνωστό, η απόφαση 
αυτή δεν εκδόθηκε ποτέ.

Το 1986, έντεκα χρόνια μετά την προσπάθεια του Σωτήρη Παπασταμάτη για την 
ενοποίηση των ιατρικών εταιρειών κάτω από τη σκέπη της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, 
μέσω της διοργάνωσης του Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου και της έκδοσης 
κοινού επιστημονικού περιοδικού (των «Αρχείων Ιατρικών Εταιρειών»), η Ιατρική Εταιρεία 
Αθηνών, με τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων άλλων ιατρικών εταιρειών, ανέλαβε 
την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Διεταιρικής Επιτροπής ΣΙΕ. Στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων αυτής της επιτροπής εκδόθηκε τριμηνιαίο Δελτίο με τίτλο «Συνεχιζόμενη 
Ιατρική Εκπαίδευση», που αποσκοπούσε στην ενημέρωση των γιατρών της χώρας μας 
πάνω στα προγράμματα εκπαίδευσης μετά το πτυχίο και ΣΙΕ που διοργανώνονταν στον 
Ελληνικό χώρο5. Πέραν, όμως, αυτού και των ετήσιων συναντήσεων των προέδρων 
των Ελληνικών ιατρικών εταιρειών τις ημέρες διεξαγωγής των επόμενων 5-6 Ετήσιων 
Πανελλήνιων Ιατρικών Συνεδρίων, η προσπάθεια αυτή δεν ολοκληρώθηκε.
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Το 1989, ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικών Γιατρών (UEMS: Union 
Européenne des Médecins Spécialistes) το Συμβούλιο Πιστοποίησης ΣΙΕ (ΕΑCCME: 
European Accreditation Council for Continuing Medical Education). Τo ΕΑCCME βασίζεται 
στη συνεργασία των εθνικών ιατρικών συλλόγων κάθε χώρας, που αναγνωρίζονται ως τα 
όργανα που είναι υπεύθυνα για τη ΣΙΕ στις αντίστοιχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης6. 
Στη χώρα μας, o Πανελλήνιoς Ιατρικός Σύλλoγoς υπέγραψε, το 2004, συμφωνία με την 
ΕΑCCME, με βάση την οποία αναγνωρίζεται ως το επίσημο όργανο για τη χoρήγηση 
μoρίων (credits) ΣΙΕ από το ΕΑCCME.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΧΟρΗΓΕΙ ΤΗ ΣΙΕ;

Στα χρόνια της αθωότητας, η κάλυψη των εξόδων των ιατρικών σωματείων γινόταν 
από τις συνδρομές των μελών τους και, περιστασιακά, από δωρεές ιδιωτών. Στο πρώτο 
καταστατικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών αναφέρεται, π.χ., ότι «Προς εξοικονόμησιν 
δε τοιούτων εξόδων της Εταιρείας έκαστον των τακτικών μελών χρεωστεί και πληρώνει 
μιαν δραχμήν κατά μήνα». Τον επόμενο χρόνο από την ίδρυσή της, η Εταιρεία εκδίδει 
τον «Ασκληπιό», το πρώτο Ελληνικό ιατρικό περιοδικό. Η ανάγκη, όμως, έκδοσης «ια-
τρικής εφημερίδος» είχε ήδη συζητηθεί από την πρώτη συνεδρίαση της Εταιρείας την 
3η Οκτωβρίου του 1835. Μετά από ενέργειες του προέδρου της Εταιρείας Βερνάρδου 
Ρέζερ, η Κυβέρνηση, επί Αντιβασιλείας Άρμανσμπεργκ, παραχώρησε με διάταγμα το 
ποσόν των 500 δραχμών για την έκδοση της «εφημερίδος». Το κόστος της έκδοσης 
συμπληρωνόταν από τις συνδρομές των ευάριθμων τότε Ελλήνων γιατρών. Τα χρήματα, 
όμως, αυτά δεν έφθαναν και ένα χρόνο μετά, ο «Ασκληπιός» διέκοψε την έκδοσή του. 
Οι προσπάθειες για οικονομική ενίσχυση από την Κυβέρνηση του Όθωνα δεν τελεσφό-
ρησαν και η επανέκδοση του «Νέου», πλέον, «Ασκληπιού» έγινε εφικτή, μετά από πέντε 
χρόνια, με την υπογραφή συμφωνίας με τον εκδότη Πρινάρη2.

Τα ιστορικά αυτά γεγονότα είναι ενδεικτικά των οικονομικών δυσχερειών που αντι-
μετώπιζαν, μέχρι τα μέσα περίπου του περασμένου αιώνα, οι ιατρικές εταιρείες και οι 
ιατρικοί σύλλογοι για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους και ειδικότερα, του 
έργου τους στη ΣΙΕ. Από το δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα, τα ιατρικά σωματεία 
σε όλο τον κόσμο άρχισαν να καταφεύγουν στη φαρμακοβιομηχανία (ΦΒ), ζητώντας 
την οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων με αντάλλαγμα την 
προβολή φαρμακευτικών προϊόντων στις εκπαιδευτικές τους συναντήσεις και τα περιο-
δικά τους. Έτσι, προέκυψε η έννοια του χορηγού ιατρικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Η λέξη «χορηγός» έχει τις ρίζες της στο αρχαίο δράμα. Στην αρχαία Αθήνα, η διορ-
γάνωση των δραματικών αγώνων αποτελούσε κρατική υπόθεση κι ένα από τα καθήκοντα 
των αρχόντων ήταν η επιλογή των χορηγών, δηλαδή των πολιτών που θα αναλάμβαναν 
τα έξοδα της συντήρησης όλων των συντελεστών της παράστασης κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών και θα κάλυπταν το κόστος των προσωπείων και των κοστουμιών των ηθο-
ποιών και του χορού (εξ ου και χορηγοί). Ως αντάλλαγμα για τη γενναιοδωρία τους, η 
πόλη προσέφερε στους χορηγούς τιμές και δημόσια αναγνώριση, όπλα πολύ χρήσιμα 
στην πολιτική αρένα. Στις μέρες μας, η λέξη «χορηγός» ταυτίζεται με την αγγλική λέξη 
«sponsor». Έτσι, ως «χορηγός», ή «σπόνσορας» χαρακτηρίζεται κάποιος που υποστηρίζει 
οικονομικά τη διοργάνωση μιας καλλιτεχνικής παράστασης, μιας αθλητικής συνάντη-



85

ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων Στη ΣύνεχΙζομενη ΙατρΙκη εκπαΙδεύΣη

σης, ή μιας επιστημονικής-εκπαιδευτικής συνάντησης. Όπως και στην αρχαιότητα, οι 
σύγχρονοι διοργανωτές αποζημιώνουν τους χορηγούς τους με δημόσια προβολή. Με 
τη διαφορά, ότι η δημόσια προβολή έχει σήμερα το χαρακτήρα της διαφήμισης και 
επομένως, κίνητρο των χορηγών δεν είναι πλέον η εξασφάλιση υπεροχής στον στίβο 
της πολιτικής, αλλά η αύξηση του εμπορικού τους κέρδους7.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το μέγεθος της επιχορήγησης της ΣΙΕ από τη ΦΒ έχει πολ-
λαπλασιαστεί. Στις ΗΠΑ, έχει υπολογιστεί ότι οι ώρες παρακολούθησης προγραμμάτων 
ΣΙΕ επιχορηγούμενων από τη ΦΒ είναι περισσότερες από τις ώρες εκπαίδευσης που 
παρέχεται από ιατρικές σχολές ή ιατρικά επαγγελματικά σωματεία8. Στη χώρα αυτή, 
όπου από πολλές πολιτείες απαιτούνται 50, κατά μέσον όρο, ώρες ΣΙΕ κάθε χρόνο 
για την επαναπιστοποίηση –την ανανέωση, δηλαδή, της άδειας άσκησης του ιατρικού 
επαγγέλματος– η ΦΒ κατέβαλε, το 2009, το ποσό των 856 εκατομμυρίων US$ για την 
κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Πιστοποίησης για τη ΣΙΕ 
(ACCME: Accreditation Council for Continuing Medical Education) των ΗΠΑ, το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 40% του συνολικού κόστους των πιστοποιημένων 
προγραμμάτων ΣΙΕ αυτής της χώρας9. Στη χώρα μας, δεν είναι γνωστό το ποσό που 
καταβάλλει η βιομηχανία ιατρικών προϊόντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς κάθε χρόνο. 
Ως ποσοστό, όμως, του συνολικού κόστους θα πρέπει να προσεγγίζει το 100%, δοθέ-
ντος ότι η κρατική επιχορήγηση τέτοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από μια 
προοδευτικά φθίνουσα πορεία, έχει καταστεί μηδαμινή στις μέρες.

ΠΟΙΑ ΠρΟΒλΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟυρΓΕΙ Η ΕΠΙΧΟρΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΒ;

Αρχικά, τα ανταλλάγματα που ζητούσε η ΦΒ από τις ιατρικές εταιρίες για την οικο-
νομική ενίσχυση ενός ιατρικού συνεδρίου (και γενικότερα, μιας εκπαιδευτικής συνάντη-
σης) φαινόταν λογικά: λειτουργία εμπορικής έκθεσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
διαφημιστικό υλικό μέσα στην τσάντα του συνεδρίου και καταχωρίσεις στα έντυπα του 
συνεδρίου. Ο διαφημιστικός χαρακτήρας όλων αυτών των μέσων ήταν απολύτως σαφής 
και διακριτός από το εκπαιδευτικό και γενικότερα, το επιστημονικό περιεχόμενο του 
συνεδρίου. Διακριτός από το κυρίως πρόγραμμα του συνεδρίου (για το οποίο είχε την 
ευθύνη η οργανωτική επιτροπή) ήταν, επίσης, ο χαρακτήρας των δορυφορικών συμποσίων 
που δεν άργησαν να καθιερωθούν. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, δορυφορικά (satellite) 
συμπόσια είναι επιστημονικά συμπόσια που πλαισιώνουν το συνέδριο. Διοργανώνονται 
από φαρμακευτικές εταιρείες πριν από την έναρξη, ή μετά την επίσημη λήξη του συ-
νεδρίου και αν και δεν στερούνται εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενημερώνουν κυρίως για 
προϊόντα της διοργανώτριας εταιρείας. Ο σύνεδρος που τα παρακολουθεί είναι πλήρως 
ενήμερος για τους στόχους των οργανωτών αυτών των επιστημονικών συνεδριάσεων, 
ο βαθμός αντικειμενικότητας των οποίων εξαρτάται πρωτίστως από το κύρος των ομι-
λητών που καλούνται από τη φαρμακευτική εταιρεία να συμμετάσχουν στο συμπόσιο.

Οι επαγγελματίες της προώθησης προϊόντων γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο επηρεασμός 
του κοινού προς την κατεύθυνση την οποία επιδιώκουν είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο πιο 
συγκαλυμμένα γίνεται η προβολή του προϊόντος. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, θεωρείται 
κατακριτέα η καλούμενη «γκρίζα διαφήμιση». Με την ανοχή, ωστόσο, των οργανωτικών 
επιτροπών συνεδρίων, ή άλλου τύπου εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι φαρ-
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μακευτικές εταιρείες άρχισαν να παρεισφρέουν στον κύριο κορμό της επιστημονικής 
συνάντησης επιδιώκοντας την κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στο 
καθαρά εκπαιδευτικό και το εμπορικό μέρος της. Άρχισαν να απαιτούν από τις οργανω-
τικές επιτροπές να τους παραχωρούν χώρους για την έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων 
δίπλα στις αίθουσες των συνεδριάσεων, ή στο χώρο των αναρτημένων ανακοινώσεων, 
ώστε οι σύνεδροι να αναγκάζονται να επισκέπτονται τα περίπτερά τους. Παράλληλα, 
άρχισαν να ζητούν την ένταξη των οιονεί «δορυφορικών» τους συμποσίων στο κυρίως 
επιστημονικό πρόγραμμα και μάλιστα, στις ώρες της μεγαλύτερης προσέλευσης κοινού 
στις αίθουσες των συνεδριάσεων. Και όσο μικρότερη ήταν η αντίσταση που συναντού-
σαν από τους διοργανωτές, τόσο περισσότερο μεγάλωναν οι απαιτήσεις τους. Τελικά, 
υπήρξαν περιπτώσεις όπου, με την ανοχή των «διοργανωτών-φαντασμάτων», τον κύριο 
λόγο για τα θέματα και τους ομιλητές της εκπαιδευτικής εκδήλωσης είχε η χορηγός 
φαρμακευτική εταιρεία10.

Καθώς οι εξελίξεις στην Ιατρική ακολουθούν όλο και πιο γρήγορο ρυθμό, έργο του 
κλινικού εκπαιδευτή είναι η εναρμόνιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευ-
όμενων γιατρών με την τρέχουσα επικαιρότητα. Ο τομέας της θεραπευτικής συνδέεται 
άρρηκτα με τη συνταγογραφία και έτσι η αλληλεπίδραση εκπαιδευτών και ΦΒ γίνεται 
αναπόφευκτη. Εκτός, από τις ιατρικές εταιρείες και γενικότερα, τις οργανωτικές επιτρο-
πές ιατρικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σημαντικό στόχο της διαδικασίας προώθησης 
φαρμακευτικών προϊόντων (του γνωστού μάρκετινγκ) αποτελούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές 
–και ειδικότερα, οι εκπαιδευτές που διαθέτουν ικανό κύρος ώστε να είναι σε θέση να 
επηρεάζουν τις αποφάσεις των νεότερων γιατρών (opinion leaders)11. Δέλεαρ για τους 
εκπαιδευτές αποτελούν, στην καλύτερη περίπτωση, η παραχώρηση έτοιμου εκπαιδευτικού 
υλικού και η αμοιβή του εκπαιδευτικού τους έργου με τη μορφή τιμητικής αναγνώρισης 
-του καλούμενου honorarium- και στη χειρότερη, η εξασφάλιση οικονομικού οφέλους 
με αδιαφανείς διαδικασίες. Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση της πιο αθώας σχέσης 
εκπαιδευτών-ΦΒ, την παραχώρηση έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού, υπάρχουν κίνδυνοι 
επηρεασμού της αντικειμενικότητας του εκπαιδευτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ο θόρυβος που ξέσπασε το 2009 στις ΗΠΑ εξαιτίας της συμμετοχής ιατρικών 
εταιρειών στο μάρκετινγκ του εμβολίου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, με τη 
χρήση εποπτικού υλικού της εταιρείας παραγωγής του εμβολίου. Τα Αμερικανικά επι-
στημονικά σωματεία γυναικολόγων που είχαν χρησιμοποιήσει το εποπτικό αυτό υλικό 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα είχαν δεχθεί εκπαιδευτική χορηγία (educational grant) 
από τους παραγωγούς του εμβολίου, αλλά το εποπτικό υλικό που τους είχαν διαθέσει 
δεν προσέφερε αντικειμενική πληροφόρηση για τη σχέση οφέλους-κινδύνου από τη 
χρήση του εμβολίου12.

Η ΣΙΕ δεν παρέχεται μόνο μέσω της παρακολούθησης συνεδρίων, συμποσίων, σεμι-
ναρίων και άλλων τύπων εκπαιδευτικών συναντήσεων. Αξιόλογη πηγή ΣΙΕ αποτελεί και 
ο ιατρικός τύπος. Για να εξασφαλίσει αντικειμενική ενημέρωση, ο γιατρός είναι υπο-
χρεωμένος να επιλέξει, από την πληθώρα των ιατρικών περιοδικών που κυκλοφορούν, 
τα εγκυρότερα. Καθιερωμένο κριτήριο εγκυρότητας ενός ιατρικού περιοδικού αποτελεί 
ο καλούμενος συντελεστής απήχησης (impact factor). Ο συντελεστής απήχησης ενός 
περιοδικού για κάποιο συγκεκριμένο έτος υπολογίζεται από τον αριθμό των αναφο-
ρών που έγιναν το ίδιο έτος σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό κατά τα δυο 
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προηγούμενα έτη διαιρούμενο διά του συνολικού αριθμού των επιδεκτικών αναφοράς 
άρθρων που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό την προηγούμενη διετία13. Σε ανασκόπηση 
των δημοσιευμάτων έξη μεγάλων ιατρικών περιοδικών (Annals of Internal Medicine, 
Archives of Internal Medicine, BMJ, JAMA, The Lancet και New England Journal of 
Medicine), διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης απήχησης ενός περιοδικού επηρεαζόταν από 
τη δημοσίευση κλινικών μελετών που είχαν χορηγό φαρμακευτική εταιρεία, δοθέντος 
ότι τα αντίστοιχα άρθρα είχαν περισσότερες αναφορές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 
άρθρα του περιοδικού14,15.

Είναι ευνόητο ότι τελικός στόχος του μάρκετινγκ της ΦΒ είναι το μεγάλο πλήθος των 
γιατρών που συνταγογραφούν. Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις για το ότι οι συνταγογρα-
φικές συνήθειες των γιατρών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες -είτε μέσω συζητήσεων με τους φαρμακευτικούς επισκέπτες, είτε μέσω ορ-
γανωμένων διαφημιστικών προγραμμάτων, μεταμφιεσμένων σε ΣΙΕ16,17. Επιπροσθέτως, 
για την προώθηση των προϊόντων της η ΦΒ μετέρχεται μεθόδους που με την πολυετή 
επανάληψή τους έχουν πάψει πια να ξενίζουν και θεωρούνται αποδεκτές: δωρεάν στυλό 
και ιατρικά εργαλεία, δωρεάν γεύματα, δωρεάν εγγραφή σε συνέδρια, δωρεάν έξοδα 
ταξιδιού και διαμονής για την παρακολούθηση συνεδρίων, αλλά και δωρεάν διαμονή σε 
πολυτελή ξενοδοχεία για αναψυχή και δωρεάν διακοπές σε εξωτικά μέρη18. Σε σχετικά 
πρόσφατη μελέτη σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
του Μαϊάμι, διαπιστώθηκε ότι η τακτικής της προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων με 
τη μορφή μικρών δώρων, όπως στυλό ή κυπέλλων για καφέ, επηρέασε την προτίμηση 
των φοιτητών προς το προωθούμενο αντιλιπιδαιμικό σκεύασμα έναντι άλλου παρόμοιου 
σκευάσματος19.

ΠωΣ ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠρΟΒλΗΜΑΤΑ ΠΟυ ΔΗΜΙΟυρΓΕΙ Η ΣυΓΚρΟυΣΗ 
ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ;

«Όταν εξοικειωνόμαστε με τη θέα του τέρατος αρχίζουμε να του μοιάζουμε», έλεγε 
ο Μάνος Χατζηδάκις. Αν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες 
για την προώθηση των προϊόντων τους έχουν πάψει να ξενίζουν τους περισσότερους 
γιατρούς, αυτό δεν συμβαίνει και με την κοινή γνώμη. Τα ΜΜΕ κατακρίνουν τη σχέση 
γιατρών-ΦΒ ως ύποπτη δωροδοκίας, ενώ σε πολλές χώρες την υποψία αυτή έχει συμ-
μεριστεί και η Δικαιοσύνη20. Οι αντιδράσεις αυτές θορύβησαν και τα δυο συμβαλλόμενα 
μέρη και οδήγησαν στη λήψη σειράς μέτρων εκ μέρους τόσο του ιατρικού σώματος, 
όσο και της ΦΒ. Στις ΗΠΑ, φοιτητές της Ιατρικής και ασκούμενοι γιατροί συγκρότησαν 
σωματείο που ξεκίνησε, το 2002, εκστρατεία με το όνομα PharmFree (χωρίς εξάρτηση 
από φαρμακευτικές εταιρείες) και με σκοπό τον τερματισμό της τακτικής της αποδοχής 
δώρων, δωρεάν γευμάτων, εκπαιδευτικών χορηγιών και αμειβόμενων διαλέξεων. Ανα-
θεώρησαν, μάλιστα, τον Όρκο του Ιπποκράτη προσθέτοντας μια νέα παράγραφο: «Θα 
παίρνω ιατρικές αποφάσεις … απαλλαγμένες από την επίδραση διαφημίσεων ή μεθόδων 
προώθησης πωλήσεων. Δεν θα δεχθώ χρήματα, δώρα ή φιλοξενία που δημιουργούν σύ-
γκρουση συμφερόντων κατά την εκπαίδευσή μου, την άσκηση της Ιατρικής ή την έρευνα». 
Παρόμοια εκστρατεία για την απεξάρτηση της επιστημονικής πληροφορίας από τη ΦΒ 
ανέλαβε, το ίδιο έτος, μια ομάδα Αυστραλών νέων γιατρών. Τα τελευταία, άλλωστε, 
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χρόνια κατευθυντήριες οδηγίες για τη σχέση γιατρών-φαρμακευτικών εταιρειών συνέ-
ταξαν πολλές ιατρικές εταιρείες, αλλά και η ίδια η ΦΒ21,22.

Στη χώρα μας δεν υπήρξε ανάλογη κινητοποίηση εκ μέρους των συλλόγων φοιτη-
τών της Ιατρικής, των ιατρικών εταιρειών ή των ιατρικών συλλόγων. Ωστόσο, κατευθυ-
ντήριες οδηγίες έχουν συντάξει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου23 και ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος24, ο μεν πρώτος επειδή ο έλεγχος της διακίνη-
σης φαρμάκων και των δαπανών των φαρμακευτικών εταιρειών περιλαμβάνονται στις 
δικαιοδοσίες του, ο δε δεύτερος επειδή (όπως υποδηλώνεται στο άρθρο 2 του Κώδικα) 
επιδιώκει να προστατευθεί από τη «δυσφήμιση και τη μείωση της εμπιστοσύνης του 
κοινού». Είναι καιρός τόσο οι φοιτητές, όσο και οι γιατροί μας, αντί να αποδέχονται την 
επιβολή μέτρων από τρίτους, να αναλάβουν, μέσω των συλλογικών τους οργανώσεων, 
πρωτοβουλίες για την εκ των έσω προστασία τους από τη «δυσφήμιση και τη μείωση 
της εμπιστοσύνης του κοινού».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη χώρα μας, η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση υπήρξε εξ’ αρχής έργο των επιστημο-
νικών εταιρειών. Από το δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα, τα ιατρικά σωματεία σε 
όλο τον κόσμο άρχισαν να καταφεύγουν στη ΦΒ, ζητώντας την οικονομική ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων. Αρχικά, τα ανταλλάγματα που ζητούσαν οι εταιρεί-
ες βιοϊατρικών προϊόντων για την οικονομική ενίσχυση μιας εκπαιδευτικής συνάντησης 
περιορίζονταν στη λειτουργία εμπορικής έκθεσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, σε 
διαφημιστικό υλικό μέσα στην τσάντα του συνεδρίου και σε καταχωρίσεις στα έντυπα του 
συνεδρίου. Αργότερα, με την ανοχή των οργανωτικών επιτροπών, οι εταιρείες προσπά-
θησαν να αλλοτριώσουν τις εκπαιδευτικές συναντήσεις επιδιώκοντας την κατάργηση των 
διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στο καθαρά εκπαιδευτικό και το εμπορικό μέρος τους. 
Στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων τους, προχώρησαν στην προσπάθεια επηρεασμού 
της αντικειμενικότητας των εκπαιδευτών με την παραχώρηση έτοιμου εκπαιδευτικού υλι-
κού και την αμοιβή τους με τη μορφή honorarium18,20-22. Επιπλέον, με ποικίλες παροχές 
προς τους εκπαιδευόμενους (δώρα, δωρεάν γεύματα, ταξίδια αναψυχής) κατόρθωσαν 
να επηρεάζουν τη συνταγογραφία. Σε άλλες χώρες, σύλλογοι φοιτητών και επιστημονικά 
σωματεία προσπάθησαν να αντιδράσουν στην τακτική αυτή22. Στη χώρα μας, ο έλεγχος 
επιβάλλεται έξωθεν με εγκυκλίους του ΕΟΦ. Σε αντίθεση δε με το Σύνδεσμο Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων, που συνέταξε σχετικό κώδικα, τα συλλογικά όργανα των γιατρών και 
των φοιτητών παραμένουν αδρανή.
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Σύγκρουση Συμφερόντων και Δημιουργία 
Οδηγιών Ορθής Κλινικής Πρακτικής

Ελένη Ανθοπούλου, Γρηγόρης Σιβολαπένκο

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Οι οδηγίες ορθής κλινικής πρακτικής (Guidelines Good Clinical Practice, GCP) είναι 
«συστηματικά αναπτυγμένες εκθέσεις με σκοπό τη στήριξη των αποφάσεων των γιατρών 
και των αρρώστων για την παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας σε συγκεκριμένες 
κλινικές περιστάσεις». Δημιουργούνται από έμπειρους κλινικούς, μετά από συστηματικές, 
τυποποιημένες αξιολογήσεις των αποδεικτικών στοιχείων που αποτελούν τη βάση των GCP, 
και διασυνδέονται με τις συστάσεις που δίνονται προς εφαρμογή στην κλινική πράξη1.

Οι GCP βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία (Evidence Βased Clinical Practice Guide-
lines, EB-CPGs) και διαφοροποιούνται από τις Δηλώσεις Ομοφωνίας (Consensus), οι 
οποίες ορίζονται ως η «συγκεντρωτική γνώμη μιας συνερχόμενης Επιτροπής». Όπως οι 
GCP, οι Δηλώσεις Ομοφωνίας βασίζονται, επίσης, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά 
συνήθως η ποσότητα και η ποιότητα των διαθέσιμων τεκμηρίων είναι ανεπαρκής για 
μια τυπική ανασκόπηση. Από την τυποποιημένη διαδικασία μιας Δήλωσης Ομοφωνίας 
προκύπτουν «υποδείξεις», σε αντίθεση με τις «συστάσεις» των EB-CPGs που προκύπτουν 
μετά από αυστηρή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας2.

Οι GCP επηρεάζουν την κλινική πρακτική μεγάλων ιατρικών ομάδων και συνεπώς 
η οποιαδήποτε ασκηθείσα επιρροή στους συγγραφείς μπορεί να επαυξηθεί μέσα από 
τη χρήση τους από τους μάχιμους γιατρούς και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό για 
αυτούς που κάνουν χρήση των GCP να γνωρίζουν τις συγκρούσεις συμφερόντων των 
δημιουργών τους3. Η σύγκρουση συμφερόντων (COI) προκύπτει όταν μια δραστηριότητα 
συνοδεύεται από ασυμφωνία του προσωπικού, ή του θεσμικού συμφέροντος έναντι των 
υποχρεώσεων προς τους αρρώστους και την κοινωνία4 και είναι σημαντικός παράγοντας 
που μπορεί να βλάψει την ικανότητα των επιστημόνων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους, που σχετίζονται με επιστημονική ακεραιότητα και αφοσίωση στην επαγγελματική 
ενασχόληση, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη και απειλεί τα συμφέροντα των αρρώστων 
και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.

Η διαδικασία μελέτες-GCP-εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια και στην 
εμπιστοσύνη και κάθε κομμάτι αυτής της διαδικασίας πρέπει να προστατεύεται από 
μεροληψίες και υπερβολικά ατομικά συμφέροντα. Δυνητικά πάντα υπάρχει COI, πρέπει 
όμως ταυτόχρονα να υπάρχουν ισχυροί και ομόφωνα αποδεκτοί μηχανισμοί διαχείρισής 
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τους, ώστε να διασφαλισθεί η πραγματική και ζωτικής σημασίας ιατρική πρόοδος5.
Οι GCP αποτελούν το σημείο τομής της ιατρικής έρευνας, εκπαίδευσης και πρακτικής. 

Απορρέουν από την ιατρική έρευνα, στηρίζουν την ιατρική εκπαίδευση και εφαρμόζονται 
στην κλινική πρακτική. Όσον αφορά την κλινική φροντίδα, μπορούν να επηρεάσουν 
τις αποφάσεις του γιατρού, ή του αρρώστου σε σχέση με τις παρεμβάσεις σε θέματα 
υγείας, αλλά επίσης το σχεδιασμό των πλαισίων ασφαλιστικής κάλυψης και την ποιοτική 
αξιολόγηση των μεμονωμένων γιατρών, αλλά και των Ιατρικών Κέντρων, Νοσοκομείων 
και λοιπών Οργανισμών Υγείας1. Οι GCP αποτελούν «εργαλείο» για τη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων φροντίδας υγείας για τα άτομα, τα Ιδρύματα και τους πληθυσμούς, τον 
περιορισμό του χάσματος μεταξύ στατιστικά επιβεβαιωμένης γνώσης και πρακτικής, 
την ελάττωση των τοπικών και περιοχικών διαφορών ως προς τα πρότυπα φροντίδας 
και τη χρήση πόρων, καθώς και για τον έλεγχο του κόστους ιατρικής φροντίδας μέσω 
αποθάρρυνσης εκτέλεσης μη απαραίτητων δοκιμασιών και θεραπειών5. Οι GCP, συνεπώς, 
μπορούν να αποτελέσουν δομικούς λίθους για την αλλαγή και βελτίωση της ιατρικής 
φροντίδας, γεφυρώνοντας τα επιστημονικά τεκμήρια με τη συνήθη πρακτική6. Προκει-
μένου δε να αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας, 
πρέπει να μεγιστοποιηθεί η εγκυρότητά τους, στοιχείο που σχετίζεται με τη χρήση των 
αποδεικτικών στοιχείων, τη διεπιστημονική διαδικασία για τη δημιουργία των GCP και 
την αποφυγή μεροληψιών, που μπορούν να βλάψουν την αξιοπιστία τους. Οι μερολη-
ψίες μπορεί να πηγάζουν από διάφορα αίτια, ή «συμφέροντα». Τα συμφέροντα αυτά 
μπορεί να είναι «συγκρουόμενα», ή «ανταγωνιστικά» (conflicting/competing interests) 
και δυνητικά να οδηγούν σε «σύγκρουση» (conflict of interest)7, η οποία με τη σειρά της 
πιθανόν οδηγεί σε μεροληψίες. Θεωρείται ότι ο όρος «competing interest», σε σχέση με 
τον όρο «conflict of interest», ελαττώνει την αίσθηση του «σφάλματος» και ενθαρρύνει 
τις γνωστοποιήσεις πιθανών «συμφερόντων»8. Η COI, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και 
σε θεσμικό, ενέχει τον κίνδυνο ανάρμοστης επιρροής στη δημιουργία GCP1.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟυρΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙωΝ ΟρΘΗΣ ΚλΙΝΙΚΗΣ ΠρΑΚΤΙΚΗΣ

Η διαδικασία δημιουργίας GCP πρέπει να είναι τυποποιημένη. Τα εμπλεκόμενα μέρη 
στη δημιουργία GCP είναι ο Εντολοδόχος, η Επιτροπή Συγγραφέων και η Επιτροπή 
Αξιολόγησης. Ως Εντολοδόχος θεωρείται ο Οργανισμός, η Εταιρεία κ.λπ. που θέλει να 
αναπτύξει GCP και οι δραστηριότητές του είναι η επιλογή του θέματος, η εξασφάλιση 
οικονομικών και λοιπών πόρων, καθώς και η οργάνωση της Επιτροπής Συγγραφέων, 
αντισταθμίζοντας την ειδική εμπειρία των ατόμων και τυχόν COI. Η Επιτροπή Συγγραφέων 
αναπτύσσει το πλάνο των εργασιών και εξειδικεύει ενδιαφέροντα κλινικά ερωτήματα, 
καθώς και αποτελέσματα. Κατόπιν τούτου, ακολουθεί συστηματική ανασκόπηση των 
σχετικών επιστημονικών τεκμηρίων, με τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων επιλογής, 
ανάλυσης και αξιολόγησής τους, αναγνώριση και εκτίμηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου 
και τέλος παρουσίαση των συμπερασμάτων. Το προσχέδιο των GCP, μετά από συμφωνία 
των μελών της Επιτροπής Συγγραφέων, προωθείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και 
κατόπιν τούτου οι GCP οριστικοποιούνται. Ο Εντολοδόχος μεριμνά για τη δημοσίευση 
και διασπορά των GCP, καθώς επίσης και για τη συνεχή παρακολούθηση των νεότερων 
ερευνητικών δεδομένων, προκειμένου να καθορισθεί ο χρόνος αναθεώρησής τους1. 
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Σε οποιοδήποτε βήμα αυτών των διαδικασιών τυχόν COI μπορούν να επηρεάσουν την 
αντικειμενικότητα των GCP, γι’ αυτό οι σχετικοί κανονισμοί πολλών Οργανισμών εφαρ-
μόζονται για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη1.

Τα πιο κρίσιμα βήματα στη δημιουργία των GCP είναι η διεξαγωγή της συστηματικής 
ανασκόπησης των τεκμηρίων και η διασύνδεσή τους με τις συστάσεις με απόλυτα σαφή 
τρόπο. Επιπρόσθετα με την ανάπτυξη μεθόδων προς περιορισμό των μεροληψιών, άτομα 
και ομάδες έχουν αναπτύξει «εργαλεία» για την τυποποίηση της τελικής παρουσίασης 
των GCP και την εκτίμηση της ποιότητας της συστηματικής ανασκόπησης, καθώς και 
«εργαλεία» σε διάφορα άλλα πεδία1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣυΓΚρΟυΣΕΙΣ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ ΤωΝ ΔΗΜΙΟυρΓωΝ GCP

Αναγνώριση, Γνωστοποίηση και Διαχείριση

Οι περισσότερες αναφορές COI αφορούν οικονομικά συμφέροντα και μάλιστα τα 
τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον γύρω από τις οικονομικές σχέσεις των Φαρμακευτικών, 
Εταιρειών, ιατροτεχνικού εξοπλισμού και βιοτεχνολογικών προϊόντων με Οργανισμούς, 
ή άτομα που δημιουργούν GCP έχει αυξηθεί1,3. Καθώς οι GCP έχουν τη δυνατότητα 
να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά μεγάλου αριθμού γιατρών, αυτές που έχουν την 
επιρροή της Βιομηχανίας δυνητικά μεγεθύνουν και προβάλλουν τις ενυπάρχουσες COI 
σε όλη την ιατρική κοινότητα9.

Στην ομάδα των συγκρούσεων οικονομικών συμφερόντων αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, υψηλά οικονομικά κίνητρα και ερευνητικές αμοιβές που μπορεί να επηρεάσουν 
τις διαδικασίες εισαγωγής περιστατικών στη μελέτη, ή διάφορες οικονομικές σχέσεις 
με Εταιρείες, που πιθανότατα παρεμποδίζουν, καθυστερούν, ή ελαχιστοποιούν τη δη-
μοσίευση αρνητικών αποτελεσμάτων των προϊόντων τους10.

Οι Papanikolaou et al.11 το 2001, σε μια μελέτη επί 191 GCP που δημοσιεύθηκαν 
σε 6 περιοδικά υψίστης εγκυρότητας το 1979, 1984, 1989, 1994 και 1999 βρήκαν ανα-
φορές σχετικά με COI μόνο κατά το έτος 1999 και αυτές αφορούσαν μόνο 7 από τις 
40 GCP και 18 από τους εμπλεκόμενους συγγραφείς. Παρότι τα περιοδικά αυτά είχαν 
κανονισμούς σχετικά με τη γνωστοποίηση COI, μόνο το 4% των άρθρων περιελάμβανε 
σχετικές δηλώσεις.

Οι Choudy et al.3 διερεύνησαν 192 συγγραφείς 44 GCP που εκδόθηκαν από Επιστημο-
νικές Εταιρείες της Β. Αμερικής και της Ευρώπης, τη χρονική περίοδο 1991-Ιούλιο 1999, 
σχετικά με κοινά νοσήματα ενηλίκων. Αξιολογήθηκαν το κατά πόσο στη δημοσίευση των 
GCP υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με σχέσεις των συγγραφέων με Εταιρείες, το εάν 
προηγουμένως οι συγγραφείς συζήτησαν μεταξύ τους αυτές τις σχέσεις, καθώς επίσης 
και οι πεποιθήσεις τους σχετικά με το κατά πόσον οι προσωπικές σχέσεις, ή αυτές συ-
ναδέλφων με τη Βιομηχανία επηρεάζουν τις συστάσεις των GCP. Από αυτήν την έρευνα 
φάνηκε ότι 87% των συγγραφέων είχαν κάποιου είδους σχέση με τη Φαρμακοβιομηχανία 
(ΦΒ), 58% είχαν λάβει οικονομική ενίσχυση για έρευνα και 38% εργάσθηκαν με σχέση 
υπαλλήλου, ή συμβούλου σε Φαρμακευτική Εταιρεία. Κατά μέσο όρο οι συγγραφείς 
GCP είχαν συνεργασθεί με 10,5 διαφορετικές Εταιρείες και συνολικά 81% των συγ-
γραφέων είχε κάποια διασύνδεση. Επί του συνόλου των GCP παρατηρήθηκε ότι για 7 
από τα 10 νοσήματα, ένα τουλάχιστον μέλος της συγγραφικής ομάδας είχε κάποιου 
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είδους διασύνδεση. Το 59% των συγγραφέων είχε σχέσεις με Εταιρείες των οποίων 
τα προϊόντα συμπεριλαμβάνονταν στις GCP και για το 96% αυτών των συγγραφέων 
οι σχέσεις αυτές προηγούνταν της δημιουργίας των GCP. Επιπρόσθετα, το 55% των 
ατόμων που απάντησαν στην έρευνα αυτή δήλωσαν ότι η διαδικασία δημιουργίας GCP 
που συμμετείχαν δεν προέβλεπε κάποια τυπική διαδικασία για τη δήλωση αυτών των 
σχέσεων. Μόνο σε δύο δημοσιεύσεις GCP περιλαμβάνονταν ειδικές δηλώσεις σχετικά 
με τη σχέση των μεμονωμένων συγγραφέων με τη ΦΒ. Το 7% των συγγραφέων μόνο 
θεώρησε ότι η σχέση τους με τη ΦΒ επηρέασε τις συστάσεις των GCP, ενώ αντίθετα το 
19% θεωρεί ότι η σχέση των άλλων συγγραφέων είχε επιρροή στις συστάσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευση του 2006, το 56% των 170 μελών της Επιτροπής του DSM-IV 
είχαν μία, ή περισσότερες διασυνδέσεις με Εταιρείες και μάλιστα το ποσοστό αυτό φθάνει 
στο 100% στις υπο-επιτροπές που ασχολούνται με τις συναισθηματικές διαταραχές και 
τη σχιζοφρένεια και πάνω από 80% στις υπο-επιτροπές για τις αγχώδεις διαταραχές και 
τις διαταραχές πρόσληψης τροφής12.

Το National Guideline Clearinghouse των ΗΠΑ αποτελεί μια κεντρική βάση δεδομένων 
όπου καταχωρούνται GCP σε συνοπτική, τυποποιημένη μορφή, που συμπεριλαμβάνει 
πεδίο με πληροφορίες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και οικονομικές COI. Θε-
ωρείται όμως ότι αυτά τα στοιχεία μερικές φορές είναι ελλιπή, καθότι το Clearinghouse 
βασίζεται κυρίως σε έγγραφα που καταθέτει ο Εντολοδόχος των GCP, τα οποία μπορεί 
να είναι ανεπαρκώς συμπληρωμένα.

Περίπου το 98% των «summaries» περισσότερων από 2000 καταχωρημένων GCP 
(Απρίλιος 2008) στη βάση δεδομένων, περιλαμβάνουν δήλωση σχετικά με την πηγή 
χρηματοδότησης, συνήθως όμως αναφέρεται ότι η ίδια η ομάδα που δημιούργησε την 
GCP είναι και ο χρηματοδότης. Μερικές φορές αυτή η πληροφορία είναι ασύμβατη, 
όπως για παράδειγμα στο «summary» φαίνεται ότι η GCP χρηματοδοτήθηκε από την 
Επιστημονική Εταιρεία που τη δημιούργησε, ενώ στο πεδίο «Financial Disclosures, 
Conflict Of Interest» δηλώνεται ότι η χρηματοδότηση προήλθε από Φαρμακευτικές, ή 
Βιοτεχνολογικών προϊόντων, ή άλλες μη αναφερόμενες Εταιρείες.

Από την άλλη, οι μικρές Επιστημονικές Εταιρείες παραδέχονται ότι δεν είναι σε 
θέση να δημιουργήσουν GCP, ή να κάνουν συστηματικές ανασκοπήσεις χωρίς την υπο-
στήριξη της Βιομηχανίας1. Σύμφωνα με αυτήν τη βάση δεδομένων (2008), οι GCP που 
εκδόθηκαν από Εταιρείες Ιατρικών Ειδικοτήτων εκπροσωπούν το 40% και οι Εταιρείες 
αυτές θεωρούν ότι η παροχή GCP είναι από τις πιο σημαντικές προσφορές τους. Συχνά 
όμως ασκείται κριτική για αυτές τις GCP για έλλειψη συστηματικών ανασκοπήσεων των 
τεκμηρίων και άλλων παραλείψεων. Αρκετές Επιστημονικές Εταιρείες, όμως, έχουν λά-
βει μέτρα προκειμένου να καταστούν οι διαδικασίες τους πιο συστηματικές, διαφανείς 
και βασιζόμενες στα τεκμήρια, με την πρόσληψη ενημερωμένου προσωπικού και την 
ανάπτυξη μεθόδων, εγχειριδίων διαδικασιών και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων 
διαδικασιών και κανονισμών που αφορούν τις COI1.

Πολλές φορές Επιστημονικές Ομάδες εκδίδουν από κοινού GCP, γεγονός που καθι-
στά ακόμη πιο περίπλοκη τη διαχείριση συμφερόντων, δεδομένου ότι κάθε συμμετέχον 
μέλος υπόκειται στους κανονισμούς και διαδικασίες της δικής του ομάδας1.

Στην περίπτωση που οι GCP περιλαμβάνουν οικονομικές δηλώσεις, το περιεχόμενό 
τους ποικίλει. Υπολογίσθηκε ότι στο 47% των GCP που είναι καταχωρημένες στο National 
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Guideline Clearinghouse (Απρίλιος 2008), η πιο κοινή καταχώρηση στο πεδίο «Financial 
disclosures, Conflicts of Interest» είναι «δε δηλώθηκε». Προγενέστερα το ποσοστό των 
GCP που ανέφεραν κάποια πληροφόρηση σχετικά με οικονομικές διασυνδέσεις, ή COI 
ήταν περίπου 20%, ενώ αυτό αυξήθηκε σημαντικά, αγγίζοντας το 50%, κατά την περίοδο 
1999-2006. Σε πολλές περιπτώσεις οι συγγραφείς GCP γνωστοποιούν τις οικονομικές 
τους διασυνδέσεις, COI στους συναδέλφους τους, αλλά αυτές δεν δημοσιεύονται, 
παραμένουν απλά στα αρχεία ως τεκμηρίωση, με την υποχρέωση να επικαιροποιούνται 
κατά τη διάρκεια της δημιουργίας GCP. Σε άλλες περιπτώσεις, ζητείται από όλα τα μέλη 
των ομάδων εργασιών να γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε οικονομική, ή άλλη διασύνδεση 
μπορεί να επηρεάσει φαινομενικά, δυνητικά, ή πραγματικά, την ακεραιότητα των GCP. 
Κατόπιν τούτου αποφασίζεται από την ομάδα, ανά περίπτωση, αν ο ρόλος κάποιου 
μέλους πρέπει να περιορισθεί λόγω κάποιας COI1.

Η χρηματοδότηση της ΦΒ καθιστά δυνατή τη δημιουργία GCP από Επιστημονικές,  
Επαγγελματικές ομάδες που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα. Επιπλέον, οι 
συγγραφείς GCP επωφελούνται από λεπτομερείς παρουσιάσεις, εκ μέρους των υπαλ-
λήλων της ΦΒ, προκειμένου να τις λάβουν υπόψη τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
των τεκμηρίων, όπως επίσης μπορούν να ζητήσουν την ανασκόπηση αξιολογήσεων 
με τεχνική ακρίβεια. Συχνά όμως, τα άτομα που διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη 
GCP έχουν οικονομικές σχέσεις με τη ΦΒ. Από την άλλη, οι ομάδες που έχουν ανάγκη 
την οικονομική ενίσχυση από τη ΦΒ, προκειμένου να αναπτύξουν GCP, πιθανόν να 
προτείνουν θέματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον της ΦΒ, η οποία με τη σειρά της 
πιθανότατα επιλέγει θέματα για τα οποία τα τεκμήρια ευνοούν θετικά συμπεράσματα 
προς τα συμφέροντά της1.

Αν και περιορισμένη, μπορεί να υπάρξει ανάρμοστη επιρροή της ΦΒ στη διασπορά 
των GCP προκειμένου να ευνοηθεί κάποιο προϊόν της.

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών ερευνών και άλλων 
δραστηριοτήτων χρηματοδοτείται από τη ΦΒ. Μεταξύ 1977-1990, οι δαπάνες των 
Εταιρειών για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 6 φορές, το περισσότερο μέρος 
των οποίων αφιερώθηκε στην υποστήριξη της Πανεπιστημιακής κλινικής έρευνας και, 
σύμφωνα με μια έκθεση του British House of Commons, περίπου το 75% των κλινικών 
μελετών που δημοσιεύθηκαν στο “The Lancet”, “New England Journal of Medicine” και 
“JAMA” διεξήχθησαν με τη χρηματοδότηση της ΦΒ13.

Έχουν συνταχθεί πολυάριθμα έγγραφα προκειμένου να βοηθηθούν οι ερευνητές και 
τα Ερευνητικά Ιδρύματα στη διαχείριση της COI, όπως επίσης έχουν καθιερωθεί ειδικές 
Επιτροπές οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την αναγνώριση της COI, τόσο σε ατομικό 
όσο και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και με τη θέσπιση κριτηρίων που διασφαλίζουν ότι 
δεν υπάρχουν δυνητικές, ή πραγματικές συγκρούσεις10. Οι επαγγελματίες και το κοινό, 
όμως, πρέπει να κατανοήσουν ότι η στήριξη από τη Βιομηχανία, όπως άλλωστε και η 
κρατική, είναι ζωτικής σημασίας για την Ακαδημαϊκή κοινότητα που ανακαλύπτει, αφομοι-
ώνει και κοινοποιεί τη νέα γνώση και δεν υπάρχει εναλλακτική βιώσιμη δυνατότητα για τη 
συνέχιση της ιατρικής προόδου. Η στήριξη της ΦΒ δρα καταλυτικά στην ανακάλυψη και 
στην καινοτομία που μπορεί να ωφελήσει τους αρρώστους. Βέβαια είναι μη ρεαλιστικό 
η στήριξη της ΦΒ να είναι ανεξάρτητη από προσδοκίες σε οικονομικά οφέλη που θα 
προκύψουν από θετικά αποτελέσματα μελετών των προϊόντων της. Γι’ αυτό άλλωστε 
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επιζητά έμπειρους και «opinion leaders» προκειμένου να δημοσιοποιηθούν θετικά απο-
τελέσματα, ή να συσχετισθούν αυτά με την εφαρμογή τους στην κλινική φροντίδα5,14.

Σχεδόν όλες οι GCP που έχουν αναπτυχθεί από Κρατικούς Οργανισμούς έχουν λά-
βει δημόσια χρηματοδότηση1. Οι GCP πολλές φορές δημιουργούνται από ομάδες «ad 
hoc», οι οποίες μάλλον δεν φαίνεται να διαθέτουν καλά οργανωμένη υποδομή για την 
εκπόνηση ανασκοπήσεων των τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών 
αναγνώρισης και διαχείρισης COI.

Η συνεργατική ομάδα Cochrane (Cochran Collaboration), η οποία είναι μία ανεξάρτη-
τη, μη κερδοσκοπική, Διεθνής Οργάνωση που διεξάγει, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, 
συστηματικές ανασκοπήσεις, δεν επιτρέπει στη ΦΒ να χρηματοδοτήσει κάποια ανασκό-
πηση, παρά μόνο αποδέχεται τη χρηματοδότηση που κατατίθεται σε ένα συγκεντρωτικό 
λογαριασμό, από τον οποίο καλύπτονται κάποιες άλλες δραστηριότητες, όπως για 
παράδειγμα η μετάφραση των GCP σε άλλες γλώσσες1.

Τα άρθρα των επιστημονικών περιοδικών και οι άλλες δημοσιεύσεις GCP διαφορο-
ποιούνται σημαντικά ως προς το βαθμό που συμπεριλαμβάνουν τις σχετικές οικονομι-
κές διασυνδέσεις των συγγραφέων. Οι γνωστοποιήσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους 
δίνουν έμφαση στις οικονομικές σχέσεις με Εταιρείες φαρμάκων, ή ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού, παρότι μερικές περιγράφουν δεσμούς με άλλα είδη Οργανισμών, όπως 
Ερευνητικούς, Διαχείρισης Φροντίδας, κ.ά. Η κατηγοριοποίηση αυτών των διασυνδέσε-
ων δεν είναι ομοιογενής μεταξύ των GCP. Σε μερικές παρουσιάζονται συνεπτυγμένες, 
για παράδειγμα ερευνητικές αμοιβές, παροχές συμβούλου και honoraria, ενώ σε άλλες 
γίνεται ξεχωριστή αναφορά1. Διάφορες μελέτες παρατήρησαν συντμήσεις, ή παραλή-
ψεις στην αναφορά COI των συμμετεχόντων, καθώς και στην ανεξαρτησία της έκδοσης, 
σε ένα μεγάλο φάσμα GCP, χωρίς να είναι σαφές αν αυτές οι παραλήψεις οφείλονταν 
στους Κανονισμούς της ομάδας των συγγραφέων, δηλαδή έλλειψη κανονισμών για 
γνωστοποιήσεις ή απλά μη δημοσίευση των γνωστοποιήσεων, ή σε κανονισμούς των 
συγκεκριμένων περιοδικών όπου δημοσιεύθηκαν1. Πολλά περιοδικά πλέον αρνούνται να 
δημοσιεύσουν GCP εκτός εάν είναι διαθέσιμες δηλώσεις σε COI και πολλοί δημιουργοί 
GCP ζητούν από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημιουργίας GCP να συμπλη-
ρώσουν τυποποιημένα έντυπα COI. Συχνά απουσιάζει, ωστόσο, η περιγραφή του πως 
αντιμετωπίσθηκαν οι δυνητικές COI1.

Παρά τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες, σχετικά με την αυστηρότητα του 
σχεδιασμού GCP, δηλαδή την εφαρμογή τυποποιημένων έγκυρων διαδικασιών, σαφή 
αναφορά των εμπλεκομένων συγγραφέων και των χρησιμοποιούμενων μεθόδων για τη 
συστηματική ανασκόπηση, καθώς επίσης και τη ρητή αναφορά των διασυνδέσεων των 
συστάσεων με τα υποστηρικτικά τεκμήρια, εξακολουθούν να υφίστανται παραλήψεις. 
Αυτές οι παραλήψεις συμπεριλαμβάνουν ελλείψεις στη γνωστοποίηση της οικονομικής 
διασύνδεσης των συμμετεχόντων με τις χρηματοδοτικές πηγές, καθώς και άλλες άτυ-
πες διαδικασίες, θέματα τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα ανάρμοστων επιρροών και 
μεροληψιών1.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ομόφωνα αποδεκτοί κανονισμοί για τη 
διαχείριση των COI στην ανάπτυξη των GCP, παρόλο που το National Institutes of Health 
Consensus Development Program χρηματοδοτεί αξιολογήσεις βασιζόμενες σε αποδεικτικά 
στοιχεία για σημαντικά ιατρικά θέματα4. Οι διαφοροποιήσεις που επισήμανε η «Commit-
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tee on Conflict of Interest in Medical Research, Education and Practice» στην οργάνωση 
των κανονισμών και διαδικασιών σχετικά με τη COI συνίστανται στην πληροφόρηση που 
απαιτείται ως προς τη γνωστοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του πόσο λεπτομερής 
πρέπει να είναι, πόσο συχνά ζητείται, όπως επίσης εάν ένα μέλος της ομάδας πρέπει 
να δηλώσει σαφώς και το ότι δεν έχει κάποια σχέση προς γνωστοποίηση1. Άλλες δια-
φορές που εντοπίστηκαν αφορούν τη διαχείριση της γνωστοποιηθείσας πληροφορίας, 
συμπεριλαμβανομένου του ποιος την αξιολογεί και εάν η πληροφορία κοινοποιείται και 
στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τις διαδικασίες διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του 
περιορισμού συμμετοχής των μελών με COI, τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στο κοινό 
των κανονισμών περί COI, των πηγών χρηματοδότησης και των ατομικών οικονομικών 
σχέσεων, τις διαδικασίες διαχείρισης των σχέσεων με Εταιρείες που χρηματοδοτούν 
τη δημιουργία των GCP. Τέλος, επισημάνθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς την ανάθεση 
σαφούς υπευθυνότητας για τον έλεγχο τήρησης των θεσμοθετημένων κανονισμών1.

Παρά το γεγονός ότι η αναφορά των οικονομικών COI των μελών των επιτροπών 
είναι πλέον μια καθιερωμένη διαδικασία, υπάρχει σκεπτικισμός και κριτική για το κατά 
πόσο η αναφορά οικονομικών δεσμεύσεων ελαχιστοποιεί την COI. Συνεπώς, πολλοί Ορ-
γανισμοί έχουν θέσει επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες, μεταξύ των οποίων την επίτευξη 
«ισορροπημένων σχέσεων με τη ΦΒ» και την εξαίρεση των ατόμων με συγκρούσεις από 
ηγετικούς ρόλους στις επιτροπές GCP. Μερικοί, θεωρούν αυτά τα μέτρα ανεπαρκή και 
προτείνουν την εγκατάλειψη της δημιουργίας GCP, ή την πλήρη εξαίρεση ατόμων που 
έχουν κάποια σχέση με τη ΦΒ.

Όμως, οι ως άνω προτάσεις είναι περιοριστικές. Η εγκατάλειψη της δημιουργίας GCP 
θα σήμαινε ότι οι κλινικοί γιατροί πρέπει μόνοι τους να κάνουν σχολαστική ανασκόπηση 
των αποδεικτικών στοιχείων, κάτι τελείως μη ρεαλιστικό. Η εξαίρεση των «ηγετών» με 
COI από τη δημιουργία GCP έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση ατόμων, τα οποία 
είναι πιθανόν τα πιο ικανά να παραγάγουν ποιοτικό έργο και να προσφέρουν μοναδικές 
γνώμες όσον αφορά το κλινικό πλαίσιο και τα αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι, φαίνεται ότι 
η προσφορά γνώσης από αυτά τα άτομα στη δημιουργία GCP είναι επιθυμητή, αλλά τα 
μέλη με σοβαρές COI δεν θα πρέπει να συμμετέχουν, ή ούτε ακόμη και να παρευρίσκο-
νται, στις συζητήσεις, ή στην ψηφοφορία της τελικής αξιολόγησης της ποιότητας των 
αποδεικτικών στοιχείων, ή της σύστασης, σε σχέση με την οποία έχουν COI. Επιπλέον, 
πρέπει να διασφαλισθεί ότι κατά τη συνεδρία των τελικών συζητήσεων έχει επισημανθεί 
ο τρόπος με τον οποίο τυχόν COI επηρέασαν τις προηγούμενες συζητήσεις και έχει 
επιβεβαιωθεί ότι οι τελικές αξιολογήσεις είναι ελεύθερες από αυτές τις επιρροές15.

Αν και η εκτίμηση των COI έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και ολοένα και πιο 
αυστηροί κανονισμοί τίθενται από το 1990 και εντεύθεν11, οι COI παραμένουν συνεχώς 
μεταβαλλόμενα και αναπόσπαστα μέρη της κλινικής ιατρικής γενικά. Αυτό ωστόσο δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε παραίτηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των COI, οι οποίες 
άλλωστε δεν παρουσιάζουν όλες τον ίδιο ηθικό κίνδυνο. Εμμένουσες και συστηματικές 
COI όμως, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη φροντίδα πολλών αρρώστων, εγείρουν 
σοβαρά ηθικά διλλήματα και απαιτούν προσοχή. Πριν οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίω-
σης των COI, οι συγκρούσεις πρέπει να αναγνωρισθούν και να φωτισθούν, γεγονός που 
δεν είναι εύκολο στα σύγχρονα πολυπαραγοντικά και σύνθετα Συστήματα Υγείας. Από 
τη στιγμή όμως που αυτές αναγνωρίζονται, οι δυο πρωταρχικές μέθοδοι αντιμετώπισής 
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τους είναι η γνωστοποίηση και η αποφυγή.
Η γνωστοποίηση έχει πρόσφατα διαδοθεί ως αποκατάσταση ουσιαστικά όλων των 

COI που αφορούν την ιατρική. Η πράξη της γνωστοποίησης δείχνει διαφορετική για 
διάφορες COI. Η αξία της γνωστοποίησης βασίζεται στη σαφήνεια της, πιθανώς προ-
σφέροντας στα μέλη τη δυνατότητα μη συμμετοχής, ή τουλάχιστον την προσαρμογή 
των προσδοκιών. Αλλά η γνωστοποίηση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις δεν επαρκεί στην 
προστασία των συμφερόντων των αρρώστων, γιατί οι περισσότεροι αρρώστους δεν 
μπορούν να επιλέξουν το σύστημα παροχής φροντίδας. Σαφώς, το πιο στέρεο ηθικά και 
το πιο δύσκολο πρακτικά είναι η αποφυγή. Η παραδοχή της αδυναμίας αποφυγής COI 
δε δίνει απλά μια δικαιολογία για ανοχή, γιατί τα κόστη των COI είναι υψηλά, τόσο σε 
όρους συνεπειών για τους μεμονωμένους αρρώστους, όσο και ως προς την αξιοπιστία 
και ακεραιότητα του ιατρικού επαγγέλματος στο σύνολό του9.

Πολλές επαγγελματικές οργανώσεις, όπως το American College of Chest Physicians 
(ACCP) έχουν αναπτύξει και θεσπίσει αυστηρούς κανονισμούς που διέπουν τις COI των 
μελών Επιτροπών δημιουργίας GCP και που στοχεύουν στη διασφάλιση αντικειμενικών 
και επιστημονικά ισχυρών προϊόντων9. Η διαδικασία δημιουργίας GCP του ACCP προ-
βλέπει τη διαφάνεια, τη λεπτομερή εξέταση, τα χρονικά πλαίσια και την αποτελεσματική 
διαχείριση COI. Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που αφορά μια 
ποσοτική και αυστηρή σταδιοποίηση της ισχύος των συστάσεων και της ποιότητας των 
τεκμηρίων, η οποία ενσωματώνει ευαισθησία στη χρήση των πόρων ιατρικής φροντίδας 
και τις αξίες και προτιμήσεις του αρρώστου. Οι Κανονισμοί του ACCP σχετικά με τη 
χρηματοδότηση από τη ΦΒ για τη δημιουργία GCP2 απαιτούν τα εξής:

Οι δραστηριότητες ανεύρεσης χρηματοδότησης διεξάγονται από το Εκτελεστικό 
Γραφείο του Οργανισμού χωρίς την ανάμειξη, ή την επίγνωση του υπευθύνου για το 
σχεδιασμό των GCP ατόμου. Σε ιδανική περίπτωση, η κάθε GCP είναι αυτοχρηματοδο-
τούμενη, ή χρηματοδοτούμενη από τουλάχιστον 3-5 εξωτερικές πηγές.

Τα ονόματα των χρηματοδοτικών Εταιρειών δεν αποκαλύπτονται στο προσωπικό, 
στα μέλη του Οργανισμού και στους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη των GCP, παρά 
μόνο στην τελική δημοσίευση.

Οι χρηματοδότες δεν καθορίζουν θέματα, δε συμμετέχουν σε συναντήσεις, ούτε 
επιθεωρούν προσχέδια, παρά βλέπουν την GCP ολοκληρωμένη, κατά τη διαδικασία 
δημοσίευσή της.

Ο Οργανισμός δεν ενημερώνει τους χρηματοδότες σχετικά με τους εμπλεκόμενους 
συμμετέχοντες στη δημιουργία των GCP, τα ειδικά υπό διερεύνηση ερωτήματα, τους 
ειδικούς, ή το Κέντρο, που ανέλαβαν την ανασκόπηση των αποδεικτικών στοιχείων, τους 
χρόνους και τους τόπους συναντήσεων.

Οι GCP αναφέρονται στις δραστικές ουσίες με τη χρήση του γενόσημου ονόματος 
και όχι του εμπορικού.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, όμως, ότι τα πιο έμπειρα άτομα μπορεί να είναι αυτά με 
τις περισσότερες COI, γιατί είναι άτομα που αναζητά και η ΦΒ ως εμπειρογνώμονες. 
Τελικά, επιβάλλεται μια εξισορροπημένη προσέγγιση σχετικά με τη συμμετοχή αυτών των 
ατόμων στη δημιουργία GCP και την υιοθέτηση αρχών που αναγνωρίζουν πιο καθαρά τις 
συνθήκες που «αποενεχοποιούν» τις COI4. Οι συνέπειες της COI μπορούν να μειωθούν, 
εφόσον υπάρξει ομοφωνία στα όρια, πέρα των οποίων είναι περισσότερο πιθανό να 
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υπάρξουν πραγματικές συγκρούσεις, τεθούν λογικά χρηματικά όρια για συγκεκριμένες 
υπηρεσίες, και απαιτηθούν λεπτομερείς γνωστοποιήσεις, που προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικές, πρέπει να είναι σαφείς και προσβάσιμες όποτε κριθεί απαραίτητο5.

Το American College of Cardiology δημιουργεί και διανέμει GCP που επηρεάζουν τη 
συνταγογραφία και τις θεραπευτικές αντιμετωπίσεις, εκδίδει περιοδικό το οποίο συνα-
γωνίζεται άλλα έγκυρα περιοδικά στις δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων κλινικών μελετών, 
θεωρείται η κύρια πηγή συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (ΣΙΕ) στις καρδιαγγειακές 
ειδικότητες, και εφόσον υποστηρίζεται από τη ΦΒ για να μπορέσει να στηρίξει αυτή την 
αποστολή, συνεχίζει να αυξάνει τις απαιτήσεις των κανονισμών και διαδικασιών σχετικά 
με τη COI5.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων διεπιστημονικής ομάδας για τη διερεύνηση του 
σύνθετου θέματος «ανταγωνιζόμενων συμφερόντων» στη δημιουργία GCP στο σακχαρώ-
δη διαβήτη, αναγνωρίστηκε ότι οι δυνητικές COI μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης 
και των συγγραφέων GCP δεν είναι σπάνιες και η αποφυγή τους, αν και ιδανική, είναι 
μάλλον μη ρεαλιστική, δεδομένων των λίγων ευκαιριών χρηματοδότησης GCP και την 
έλλειψη αναγνωρισμένου κύρους συγγραφέων χωρίς COI. Συμπερασματικά, η πλήρης 
γνωστοποίηση οικονομικών COI μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης και των συγγρα-
φέων GCP κρίθηκε απαραίτητη, αλλά η άριστη προσέγγιση δεν καθορίστηκε. Η ομάδα 
έκρινε ότι η χρήση προσεγγίσεων που βασίζονται σε τεκμήρια διευκολύνει τον περιορι-
σμό μεροληψιών στη δημιουργία GCP, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει την επιρροή των 
COI στην πρωταρχική έρευνα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και κατέληξε ότι η 
ελάχιστη προσπάθεια απαιτεί διαφάνεια και πλήρη γνωστοποίηση16.

Η Mayo Clinic διαθέτει μία κεντρική βάση δεδομένων με πληροφορίες όλων των 
σχέσεων των συνεργατών της με τη ΦΒ4, δίνοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης σχέσεων 
που μπορούν να οδηγήσουν σε COI. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την αύξηση 
της επαγρύπνησης του προσωπικού σχετικά με τη σημασία της γνωστοποίησης COI και 
έχει τεθεί συγκεκριμένο οικονομικό ετήσιο όριο για προσωπική αμοιβή, ή πνευματικό 
δικαίωμα, πέρα του οποίου απορρίπτεται η συμμετοχή του ατόμου στη δημιουργία GCP. 
Θεωρείται όμως ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία και ότι οι GCP θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι δεν χάνεται η εμπειρία και η γνώση των πλέον ικανών ατόμων, γιατί 
αυτά είναι ικανά να παράγουν GCP που περιέχουν υψηλής ποιότητας τεκμηριωμένη 
πληροφόρηση. Για παράδειγμα είναι λογικό μια Επιτροπή Συνταγολογίου να εγκρίνει 
μια GCP χωρίς να ελέγξει τις COI, εφόσον βασίζεται σε υψηλής ισχύος τεκμήρια, όπως 
συστηματική ανασκόπηση βασισμένη σε προοπτικές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες 
κλινικές μελέτες, ειδικά αυτές που περιλαμβάνουν δραστικά συγκριτικά φάρμακα. 
Αντιθέτως, συστάσεις που βασίζονται σε σειρές περιστατικών, ή σε πτωχής ποιότητας 
αρρώστων-μαρτύρων, ή μελέτες κοορτής, ή σε γνώμη εμπειρογνώμονα, πρέπει να 
ελέγχονται από τους ειδικούς για COI4.

ΣυΓΚρΟυΣΗ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟυΣ ΣΤΟΧΟυΣ GCP

Οι GCP που προέρχονται από Επιστημονικές Εταιρείες θέτουν το όφελος του αρρώ-
στου ως πρωταρχική προτεραιότητα, ενώ αυτές που προέρχονται από Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς υποχρεωτικά λαμβάνουν υπόψη και στοιχεία αποδοτικότητας, κόστους και 
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βέλτιστης τοποθέτησης των πεπερασμένων πόρων υγείας17. Για παράδειγμα, οι Οδηγίες 
που εκδίδονται από τον ΠΟΥ διαφοροποιούνται σε σχέση με άλλες, γιατί αυτές κατ’ 
αρχήν εξυπηρετούν τις Κυβερνήσεις των κρατών-μελών και για την ακρίβεια τα Υπουρ-
γεία, ή τους Οργανισμούς που σχετίζονται με την Υγεία. Διαφοροποιείται, επίσης, η 
διαδικασία δημιουργίας τους. Οι Κυβερνήσεις έχουν ως κύριο στόχο την υγεία όλου του 
πληθυσμού και ως είναι φυσικό λαμβάνουν υπόψη και άλλους παράγοντες επιπρόσθετα 
με την παραδοσιακή πρόθεση μεγιστοποίησης της ωφέλειας μεμονωμένων αρρώστων. 
Συνοπτικά, η δημιουργία GCP του ΠΟΥ απαντά στο τι είναι αποτελεσματικό, τι είναι 
αποδοτικό ως προς το κόστος, τι μπορεί να είναι οικονομικά ανεκτό και ποιο το όφελος 
για τον πληθυσμό. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει σύγκρουση μεταξύ συστάσεων που 
βασίζονται στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το μεμονωμένο άρρωστο και αυτών 
που αποβλέπουν στην καλή χρήση των πόρων για τη μεγιστοποίηση της υγείας όλου 
του πληθυσμού. Όμως, σε όλες τις διαδικασίες ανάπτυξης οδηγιών του ΠΟΥ, τα μέλη 
των ομάδων δηλώνουν τις COI. Οι αξίες-οδηγοί της διαδικασίας ανάπτυξης GCP για 
τον ΠΟΥ είναι: α) η προοπτική του πληθυσμού, β) η επιστημονική ακεραιότητα, γ) η 
ευαισθησία των τοπικών πλαισίων και δ) η διαφάνεια18.

Τα θέματα κόστους αφορούν άμεσα τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι πρέπει να 
ακολουθήσουν τις GCP για να αποφασίσουν την κάλυψη ιατρικών εξόδων. Καθώς όλες οι 
χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, είναι πολύ δύσκολη 
η δημιουργία GCP που μπορούν να συνδυάσουν τη χρήση καινοτόμων θεραπειών, ή 
μεθόδων και τη συγκράτηση του κόστους. Παρότι πριν μερικά χρόνια οι πρωτοπόροι 
των GCP θεωρούσαν ότι θα μειωθεί το ιατρικό κόστος, λόγω αποθάρρυνσης, μέσω των 
GCP, της χρήσης μη απαραίτητων δοκιμασιών και θεραπειών, αυτό δεν παρατηρήθηκε 
σε όλες τις περιπτώσεις. Πολλές φορές οι GCP τροφοδότησαν την αύξηση του κόστους 
και αυτό όχι λόγω καινοτομιών στη διάγνωση, ή τη θεραπεία, αλλά λόγω επαναπροσδι-
ορισμού των φυσιολογικών ορίων, κατόπιν μελετών επιδημιολογικών, ή του ιστορικού 
εξέλιξης της νόσου, που οδήγησε στην αύξηση κόστους της προληπτικής θεραπείας, 
με στόχο την ελάττωση της νοσηρότητας του πληθυσμού5.

Η σύνθεση και η δι-επιστημονικότητα της Επιτροπής δημιουργίας GCP μπορεί να 
ποικίλλει σημαντικά, με τη συμμετοχή διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων/υπο-ειδικοτήτων, 
επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών και άλλων επιστημόνων, καθώς και αντιπροσώπων 
Οργανώσεων αρρώστων. Παρ’ όλες τις προσπάθειες και τις στρατηγικές που ακολου-
θούνται για την αποφυγή μεροληψιών, που μπορεί να προέρχονται από διάφορα είδη 
«ανταγωνιζόμενων συμφερόντων», αυτές δεν μπορούν να αποκλεισθούν. Οι Pentheroudakis 
et al.17, μετά από αξιολόγηση 9 από τις πλέον ευρέως αποδεκτές από τους ογκολόγους 
GCP που αφορούν την ογκολογία, παρατήρησαν ετερογένεια ως προς τις συστάσεις, 
η οποία δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής όσον αφορά την ποιότητά τους, τη διασπορά 
τους και την υιοθέτησή τους και η οποία δικαιολογείται κατ’ αρχήν από το επιθυμητό 
τελικό σημείο-στόχο, τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη, τις προτεραιότητες ως 
προς τα επιθυμητά αποτελέσματα και τους χρήστες- στόχο.

Οι διαφορές μεταξύ GCP, ως προς τις συστάσεις, δεν δείχνουν μόνο διαφορές στο 
ερευνηθέν υλικό, ή διαφορές στην ερμηνεία και σταδιοποίηση των τεκμηρίων, αλλά 
επίσης διαφορετικές επιρροές στη μετακίνηση από τα τεκμήρια στις συστάσεις. Αυτό 
υποδεικνύει είτε ισχυρές COI, είτε την πιθανότητα ότι μια λιγότερο έγκυρη, αλλά ευρύ-
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τερη σύσταση θεωρήθηκε ότι κατέχει μεγαλύτερη κλινική αξία από παλαιότερα μέτρα, 
τα οποία έχουν συσσωρεύσει μια ισχυρή βάση.

Μερικές φορές, υπάρχει υπόνοια ότι οι τρέχουσες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη 
GCP συχνά υπολείπονται επαρκούς διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στο πως 
διαμορφώθηκε η ομόφωνη γνώμη. Πιθανολογείται πιθανή επιρροή ατόμων-κλειδιών, μη 
αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων και ο ρόλος των περιορισμών χρόνου και πόρων, 
που περιορίζουν το εύρος των οδηγιών, καθώς και τις ανάγκες επικαιροποίησής τους. 
Υποδεικνύεται μια προσέγγιση που καθιστά σαφείς τους λόγους διαφωνίας και το βαθμό 
ομοφωνίας και συστήνεται να συμπεριλαμβάνεται ένα πεδίο διερεύνησης προκειμένου 
να αυξηθεί η αξιοπιστία. Και πάλι, η δυνητική επιρροή εξωτερικών πιέσεων στη δημι-
ουργία GCP υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας ως προς τις δηλώσεις COI από τους 
συγγραφείς GCP6.

ΑλλΑ ΕΙΔΗ ΣυΓΚρΟυΣΕωΝ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ

Οι COI δεν περιορίζονται μόνο σε οικονομικά θέματα και σχέσεις. Πηγάζουν από 
οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να επηρεάσει, ή να συμβιβάσει σε ανάρμοστο βαθμό 
την ικανότητα κάποιου επαγγελματία να παρατηρήσει, να κρίνει και να πράξει σύμ-
φωνα με τις δεοντολογικές επιταγές του ρόλου του. Παραδείγματα COI αφορούν την 
επαγγελματική ανέλιξη, ακατάλληλη ερμηνεία αποτελεσμάτων προκειμένου αυτά να 
συμφωνούν με προηγούμενα αποτελέσματα έρευνας του εμπλεκομένου ατόμου, τις 
πολιτικές, ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, ειδικότερα αν είναι διαφορετικές από αυτές του 
αρρώστου10. Επίσης, COI μπορεί να προκύψει από αλληλοεπικάλυψη ρόλων κάποιου 
ατόμου, όπως στην περίπτωση που κάποιος είναι ταυτόχρονα ερευνητής και μέλος 
Επιτροπής, ή κατέχει κάπου κάποια θέση ισχύος10, από συμμετοχή σε Επαγγελματικούς 
Συνδέσμους, κίνητρα αποζημίωσης δαπανών, ιδεολογικές προκαταλήψεις και προηγού-
μενες δηλωθείσες πεποιθήσεις, καθώς και από επιθυμία αναγνώρισης και προώθησης 
της σταδιοδρομίας1. Άλλες πιθανές μεροληψίες μπορούν να πηγάζουν από μακροχρόνια 
υπηρεσία σε Κυβερνητικές Επιτροπές, ή ιδιωτικές ασφάλειες, προηγούμενη «σταθερή 
προσήλωση, θέση» σε ένα θέμα, τον τρόπο διαβίωσης και από προσωπικές εμπειρίες19.

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες, όπως αποδοχή χορηγίας, ή συμμετοχή σε έρευνα, 
ή σχολιασμό άμεσα συνδεδεμένο με συγκεκριμένη σύσταση, δυνητικά προκαλούν την 
προσήλωση σε μια συγκεκριμένη θεώρηση και μπορούν να επηρεάσουν την κρίση του 
ατόμου σχετικά με μια συγκεκριμένη σύσταση. Για παράδειγμα, η συγγραφή πρωτότυ-
πων εργασιών, ή η συγγραφή τυχαιοποιημένης μελέτης που συγκρίνει δύο θεραπευτικά 
σχήματα για κάποιο νόσημα, μπορεί να αποτελεί σοβαρή «πνευματική» COI ως προς τις 
συστάσεις θεραπείας αυτού του νοσήματος. Παρότι η προσέγγιση δεν υποστηρίζεται 
επαρκώς, η εμπειρία «αδύναμων» GCP στο παρελθόν έδειξε ότι οι αδυναμίες προέρχο-
νταν από την εμπλοκή τέτοιων ατόμων15.

Η Διοικητική Επιτροπή Σύνταξης GCP για τη θρόμβωση του ACCP ανέπτυξε μια 
στρατηγική που συνδυάζει 3 καινοτόμες πλευρές: α) τοποθέτηση με την ίδια έμφαση 
ως προς τα οικονομικά και τα «πνευματικά» COI και δημιουργία σαφών κριτηρίων και 
για τα δύο είδη, β) η πρωταρχική ευθύνη για κάθε κεφάλαιο της GCP ανατίθεται σε έναν 
ειδικό επί της μεθοδολογίας, χωρίς σημαντικές COI, γ) οι εμπειρογνώμονες με σημα-
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ντικές, οικονομικές, ή μη, COI μπορούν να συλλέξουν και να ερμηνεύσουν τα τεκμήρια, 
αλλά μόνο τα μέλη της Επιτροπής χωρίς σημαντικές COI μπορούν να εμπλακούν στη 
δημιουργία των συστάσεων για κάποιο ειδικό θέμα. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν 
σε οφέλη από την εισροή της γνώσης των ειδικών, χωρίς όμως οι COI να επηρεάζουν 
τις τελικές συστάσεις15.

Από τα ως άνω, καθίσταται προφανές ότι ο προαναφερθείς και ευρέως αποδεκτός 
ορισμός GCP εμπεριέχει εγγενώς διαφοροποιήσεις και διαφορετικές απόψεις και «συμ-
φέροντα», διότι κάθε GCP αφορά διαφορετικούς γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες, 
υπο-ειδικότητες, διαφορετικούς αρρώστους ως προς το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικο-
νομικό πλαίσιο και διαφορετικά επιθυμητά οφέλη, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση 
και το Σύστημα Υγείας (ιδιωτικό, ή δημόσιο) της χώρας. Από την άλλη, η αξιολόγηση 
της «κλινικής κατάστασης» ποικίλει ανάλογα με το πολιτισμικό και πολιτιστικό πλαίσιο, 
το Σύστημα Υγείας, τη διαθέσιμη ιατρική τεχνολογία στη χώρα και τους πόρους17.

ΣυΓΚρΟυΣΗ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ ΚΑΙ ΑξΙΟλΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GCP

Μια από τις σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της ανάπτυξης GCP είναι η ευρεία αποδοχή 
τυποποιημένης μεθοδολογίας για τη δημιουργία τους19. Η συγγραφή τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών (RCT) καθοδηγείται από τη δήλωση CONSORT (Consolidated 
Standards of Reporting Trials) και η συγγραφή συστηματικών ανασκοπήσεων βελτιώθηκε 
με τη δήλωση QUORUM (Quality of Reporting of Meta-analyses)20, ενώ η ομάδα AGRRE 
(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation)21 προώθησε έγκυρα κριτήρια για τη 
δημιουργία GCP.

Η συλλογή βιβλιογραφίας από τους εμπειρογνώμονες δεν επαρκεί για την ποιότητα 
μιας GCP, αν δεν υπάρχει συστηματική στρατηγική, με τη χρήση σαφών και προκαθο-
ρισμένων μεθόδων και εργαλείων, για την αναζήτηση, επιλογή, αξιολόγηση και σύνοψη 
των αποτελεσμάτων των σχετικών ερευνητικών μελετών. Οι συστάσεις που θα προκύ-
ψουν πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τα αποτελέσματα του συνόλου της βιβλιογραφίας, 
δίνοντας περισσότερο βάρος στις καλύτερα σχεδιασμένες μελέτες1. Είναι συνεπώς 
προφανές ότι οι μελέτες πρέπει να είναι αξιόπιστες και απαλλαγμένες από τυχαία, ή 
συστηματικά σφάλματα σχεδιασμού, εκτέλεσης, ανάλυσης, παρουσίασης των αποτελε-
σμάτων, καθώς και ότι η COI των ατόμων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
κλινικής μελέτης, από το σχεδιασμό του πρωτοκόλλου, έως τη συγγραφή της έκθεσης 
των αποτελεσμάτων, ή τη δημοσίευση, είναι δυνατόν να επηρεάσει την αντικειμενικότητα 
των συμπερασμάτων.

Η κατάταξη του «επιπέδου απόδειξης» για την κάθε σύσταση αναγκάζει το δημιουργό 
των GCP να αναγνωρίσει την ισχύ του τεκμηρίου που στηρίζει τη θέση και να περιορίσει 
την παρεμβολή COI. Πολλοί δημιουργοί GCP εξηγούν το πώς κατέληξαν σε κάθε μια 
από τις συστάσεις. Η ισχύς των συστάσεων συχνά ιεραρχείται, σύμφωνα με ένα ειδικό 
σύστημα διαβάθμισης, το οποίο συνήθως λαμβάνει υπ’ όψη μόνο την ισχύ των αποδεί-
ξεων, αλλά μερικές φορές και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ισχύ 
της σύστασης, όπως το εύρος της θεραπευτικής ελάττωσης κινδύνου και το εύρος των 
δυνητικών κινδύνων και ωφελειών από τα πιθανά αποτελέσματα.

Το σύστημα GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development 
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and Evaluation) είναι μια διεθνής προσπάθεια για την τυποποίηση της προσέγγισης 
στη δημιουργία GCP, με την απονομή «βαθμών ποιότητας» (από 1-4) της απόδειξης, 
με βάση ειδικά κριτήρια22-25. Υπάρχουν και άλλα παρόμοια συστήματα, όπως το SIGN 
method, και το SORT (Strength of Recommendation Τaxonomy)26. Κάθε ένα από αυτά 
τα εργαλεία έχει σημεία πολύ ισχυρά και κάποιες αδυναμίες, ή περιορισμούς. Πολλοί 
δημιουργοί GCP συχνά τροποποιούν υπάρχοντα συστήματα διαβάθμισης, προκειμένου 
να καλύψουν καλύτερα τις δικές τους ειδικές ανάγκες.

Ακόμη και οι καλοσχεδιασμένες GCP που αφορούν το ίδιο θέμα, μπορεί μερικές 
φορές να διαφέρουν ως προς τις συστάσεις. Οι δημιουργοί γι’ αυτό θα πρέπει να 
λάβουν υπ’ όψη, κατά τη φάση δημιουργίας της GCP, την ευκολία εφαρμογής της. Το 
GLIA (Guideline Implementability Appraisal) οδηγεί το δημιουργό, μέσα από μια σειρά 
έγκυρων ερωτήσεων σχετικά με παράγοντες γνωστούς, στην πρόβλεψη της σχετικής 
ευκολίας εφαρμογής των συστάσεων27.

Το AGREE21 είναι το πρώτο εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας GCP που δημι-
ουργήθηκε και δοκιμάστηκε διεθνώς και διατίθεται και σε Ελληνική μετάφραση. Δημι-
ουργήθηκε από εμπειρογνώμονες 13 χωρών με χρηματοδότηση της ΕΕ. Ένα από τα 
κριτήρια αξιολόγησης (πεδίο 23) αφορά το κατά πόσον έχουν καταγραφεί, με τη χρήση 
τυποποιημένου εντύπου, οι COI των ατόμων που δημιούργησαν την GCP, ενώ το πεδίο 
22 αναφέρεται στην ανεξαρτησία της σύνταξης της GCP από τη χρηματοδοτική πηγή. 
Ζητείται, επίσης, η δήλωση ότι οι απόψεις, ή τα ενδιαφέροντα του χρηματοδότη δεν 
επηρέασαν τις τελικές συστάσεις της GCP.

Η υιοθεσία κοινών κριτηρίων μπορεί να βελτιώσει τη συνοχή και την ποιότητα μιας GCP 
παγκοσμίως και να ενθαρρύνει τη διεθνή σύγκριση GCP. Οι GCP που δημιουργήθηκαν 
ως μέρος καθιερωμένου προγράμματος GCP είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία 
στο πεδίο της ανεξαρτησίας της δημιουργίας τους από COI.

Η Conference on Guideline Standardization (COGS) συστάθηκε το 2002, με σκοπό τη 
δημιουργία τυποποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την ποιότητα των GCP και 
θα διευκολύνει την εφαρμογή τους28. Το τελικό έγγραφο (COGS checklist) αποτελείται 
από 18 πεδία και αποτελεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τη δημιουργία GCP. Το πεδίο 7 
που αφορά τη χρηματοδότηση, εκτός από την αναγνώριση των χρηματοδοτικών πηγών 
και την περιγραφή του ρόλου τους στη δημιουργία και/ή δημοσίευση των GCP, ζητά και 
τη γνωστοποίηση των δυνητικών COI.

Τελικά, ο συνδυασμός καλά βασισμένων αποδεικτικών στοιχείων και καλών εργαλείων 
για την αξιολόγησή τους, όχι μόνο ενισχύει τη χρησιμότητα των GCP, αλλά περιορίζει 
επίσης τη δυνατότητα μεροληψιών που οφείλονται σε COI1.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Οι ιδανικές GCP έχουν δημιουργηθεί από πληροφορημένους και αμερόληπτους 
εμπειρογνώμονες, βασισμένες στις καλύτερες δημοσιευμένες αποδείξεις, περιεκτικές 
και σαφείς, τεκμηριωμένες με κατάλληλες αναφορές, κλινικά κατάλληλες και χρήσιμες 
στην κλινική πρακτική, αρκετά ευέλικτες ώστε να αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα του 
αρρώστου, ρεαλιστικές ως προς την οικονομική εμπλοκή των συστάσεων, συνοδευόμενες 
από σαφείς δηλώσεις COI, αποδεκτές ως επίσημες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, 
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χρησιμοποιούνται με συνοχή και καταλληλότητα σε όλα τα σχετικά πλαίσια, αποδει-
κνύουν ότι αυξάνουν τα κλινικά αποτελέσματα στους σχετικούς πληθυσμούς και τέλος 
ελέγχονται και αναθεωρούνται τακτικά από αμερόληπτους εμπειρογνώμονες5. Οι GCP 
όμως απευθύνονται σε πληθυσμούς και στο μέσο άρρωστο, ενώ οι γιατροί φροντίζουν 
«μοναδικούς» αρρώστους, ένα κάθε φορά, και επομένως οι GCP λειτουργούν συμπλη-
ρωματικά με την κλινική κρίση, δεν την αντικαθιστούν5,14.

Ως στρατηγικές για τον περιορισμό μεροληψιών είναι η χρήση σαφώς καθορισμέ-
νων κριτηρίων για την επιλογή του θέματος των GCP, με τη χρήση τυποποιημένης 
διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει επιπρόσθετο όφελος από τον περιορισμό 
της ευκαιρίας συνάψεων οικονομικών σχέσεων και άλλων ενεργειών που θα επιφέρουν 
μεροληψίες και επιρροή στην επιλογή των θεμάτων. Επίσης, η διαφοροποίηση στην 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, με τη συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης της GCP ατόμων από 
ένα εύρος σχετικών γνωστικών και επαγγελματικών πεδίων, μεταξύ άλλων, βοηθά στον 
έλεγχο οικονομικών, επαγγελματικών και άλλων πηγών COI. Απαραίτητη είναι επίσης η 
συστηματική ανασκόπηση των σχετικών τεκμηρίων1.

Οι ομάδες που συντάσσουν GCP καλό είναι γενικά να αποκλείουν από την ομάδα 
εργασίας άτομα με COI και να μη δέχονται άμεση χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 
των GCP από Εταιρείες Ιατρικών προϊόντων, ή Ιδρύματα Εταιρειών1. Οι ομάδες πρέπει 
να γνωστοποιούν δημόσια, με κάθε GCP, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες για τις 
COI, καθώς και τις πηγές και τα ποσά άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης που έλαβαν 
για τη δημιουργία της. Επίσης, πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι μεροληψίες συμπερι-
λαμβάνοντας εξισορρόπηση COI, αποκλεισμό από την ψηφοφορία μελών με COI και 
δημοσιοποίηση των δηλωθέντων COI.

Στην εξαιρετική περίπτωση, όπου δεν μπορεί να εξαιρεθεί μέλος της Ομάδας που 
έχει κάποια COI, λόγω της αναγκαιότητας της εμπειρίας του, οι ομάδες πρέπει να πραγ-
ματοποιούν: α) Δημοσιοποίηση εγγράφου που τεκμηριώνει ότι έγιναν, καλή τη πίστη, 
προσπάθειες ανευρέσεως εμπειρογνωμόνων χωρίς COI, μέσω δημόσιας προκήρυξης, 
για όλα τα μέλη, καθώς και άλλα μέτρα για την ανεύρεση κατάλληλων ατόμων, β) Διορι-
σμό Προέδρου που δεν έχει COI, γ) Περιορισμό των ατόμων με COI σε μειοψηφία στην 
ομάδα, δ) Αποκλεισμό ατόμων που κατέχουν θέση εμπιστοσύνης (θεματοφύλακα), ή 
θέση προώθησης σε Εταιρεία, της οποίας προϊόν μπορεί να θιγεί από τις GCP, ε) Απο-
κλεισμός ατόμων με COI από τις συσκέψεις, το σχεδιασμό, ή την ψηφοφορία ειδικών 
συστάσεων, στ) Δημόσια γνωστοποίηση των COI μελών της Ομάδας1.

Τα περιοδικά οφείλουν να απαιτούν από όλες τις GCP που γίνονται δεκτές για 
δημοσίευση να περιγράφουν (ή να παραπέμπουν σε σύνδεσμο στο διαδίκτυο) τους 
κανονισμούς σχετικά με τις COI που ακολούθησε ο δημιουργός της, τις πηγές και τα 
ποσά χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη GCP και τα σχετικά οικονομικά συμφέροντα 
που τυχόν έχουν κάποια μέλη της Ομάδας Σύνταξης. Οι Οργανισμοί Πιστοποίησης, ή 
Επικύρωσης, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί Σχεδιασμού Προγραμμάτων Υγείας και 
παρεμφερείς ομάδες πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν GCP για την αξιολό-
γηση της ανταποδοτικότητας, τις αποφάσεις ασφαλιστικής κάλυψης και παρόμοιους 
σκοπούς, εάν οι ομάδες δημιουργίας τους δεν ακολούθησαν τις δέουσες διαδικασίες 
σχετικά με τις COI1.

Η γνωστοποίηση των οικονομικών COI των δημιουργών GCP είναι απαραίτητη και 
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πρέπει να υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία διαχείρισής τους πριν τη δημιουργία των 
GCP3. Το μεγαλύτερο συμφέρον των αρρώστων προκύπτει από την πλήρη γνωστοποίηση 
των ατομικών και των θεσμικών COI4. Η διαφάνεια όσον αφορά τις COI καλλιεργεί την 
εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτή η πληροφόρηση αποσπά ελάχιστο χώρο για τη δημοσίευσή 
της και οδηγεί στη διαλεύκανση αμφιβολιών που αφορούν την ακεραιότητα των GCP11. 
Εκτός αυτών όμως και οι χρήστες GCP θα πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στην επισκό-
πηση της γνωστοποίησης πληροφοριών για τους συγγραφείς και να προσαρμόσουν την 
αντίληψή τους για την αντικειμενικότητα και το κύρος αυτών ανάλογα9.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι οδηγίες καλής κλινικής πρακτικής (GCP) είναι «συστηματικά αναπτυγμένες εκθέσεις 
με σκοπό τη στήριξη των αποφάσεων των γιατρών και των αρρώστων για την παροχή 
κατάλληλης ιατρικής φροντίδας σε συγκεκριμένες κλινικές περιστάσεις». Δημιουργούνται 
από έμπειρους κλινικούς μετά από συστηματικές, τυποποιημένες αξιολογήσεις των απο-
δεικτικών στοιχείων - βάσης των GCP, και διασυνδέονται με σαφή τρόπο με τις συστάσεις 
που δίνονται προς εφαρμογή στην κλινική πράξη1.
Οι συνέπειες πιθανών Συγκρούσεων Συμφερόντων (COI) των ατόμων που εμπλέκονται 
στη δημιουργία τους, δημοσίευση και διασπορά, καθώς και στην επικαιροποίησή τους, 
μεγιστοποιούνται μέσα από τη χρήση τους από μεγάλες ομάδες γιατρών, φορέων Υγείας 
κ.λπ. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μια δραστηριότητα συνοδεύεται από ασυμ-
φωνία μεταξύ του προσωπικού, ή του θεσμικού συμφέροντος έναντι των υποχρεώσεων 
προς τους αρρώστους και την κοινωνία και είναι σημαντικός παράγοντας που μπορεί 
να βλάψει την ικανότητα των επιστημόνων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, που 
σχετίζονται με επιστημονική ακεραιότητα και αφοσίωση στην επαγγελματική ενασχόληση, 
υποσκάπτει την εμπιστοσύνη και απειλεί τα συμφέροντα των αρρώστων και της Δημό-
σιας Υγείας γενικότερα4. Οι COI δεν περιορίζονται μόνο σε οικονομικά θέματα, μπορεί 
να πηγάζουν και από άλλα κίνητρα, όπως την επαγγελματική ανέλιξη, την επιστημονική 
εξειδίκευση και έρευνα, την προϋπηρεσία, την επαγγελματική θέση, την ιδεολογία και το 
πολιτισμικό υπόβαθρο κ.ά.1,10,15,19.
Η διαδικασία δημιουργίας GCP πρέπει να είναι τυποποιημένη και να υπάρχουν σαφή και 
προκαθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες για την αναγνώριση, γνωστοποίηση και διαχεί-
ριση ατομικών και θεσμικών COI, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, αλλά και στη δημοσίευση 
και επικαιροποίηση1-4,15,16,19.
Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί διάφορα «εργαλεία» που αξιολογούν την εγκυρότητα και 
την ποιότητα GCP20-28 και λαμβάνουν υπ’ όψη τις COI των δημιουργών τους.
Τα περιοδικά οφείλουν να απαιτούν από όλες τις GCP που γίνονται δεκτές για δημοσίευση 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες περί COI που ακολουθήθηκαν, καθώς και με τις 
πηγές και τα ποσά χρηματοδότησης11. Η χρήση GCP που δεν ακολούθησαν τις δέουσες 
διαδικασίες σχετικά με τις COI πρέπει να αποφεύγεται9.
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Σύγκρουση Συμφερόντων  
στην Ιατρική Πράξη

Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η σημερινή κρίση αξιών, η οποία προεξάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της ατομικής και 
κοινωνικής ζωής, έχει επηρεάσει και την ακεραιότητα, ευθυκρισία, τιμιότητα στη λήψη 
ιατρικών αποφάσεων, αρετές που αφορούν στην πεμπτουσία της ιατρικής πράξης δηλαδή 
τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας του αρρώστου. Η εισήγηση 
αυτή ασχολείται με τους μηχανισμούς της σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest, 
COI) στην καθημερινή ιατρική πρακτική, τη θέση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις της 
θέσης του σημερινού γιατρού (ατομικά και κοινωνικά) και στους τρόπους θεραπείας της 
λυπηρής πραγματικότητας, της αμφισβήτησης συνολικά του ιατρικού λειτουργήματος.

ΚυρΙΟ ΜΕρΟΣ

Αν και ελληνογενής, η Δεοντολογία (από τις λέξεις «δέον» και «λόγος») έχει αρχή την 
αγγλική γλώσσα. Ξεκίνησε ως φιλοσοφική θεωρία, με κύριο εκπρόσωπο τον Καντ, για 
να αποκτήσει την έννοια της κωδικοποίησης κανόνων συμπεριφοράς που υιοθετούνται 
από μια ομάδα ανθρώπων. Ιατρική Δεοντολογία είναι οι κανόνες συμπεριφοράς των 
γιατρών. Ακατάλυτες Αρχές Ιατρικής Δεοντολογίας περιέχει ο Όρκος του Ιπποκράτη.

Το 2005, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ) απόκτησε την ισχύ νόμου στη χώρα 
μας. Παρά τη νομική του ισχύ, ο κώδικας παραβιάζεται καθημερινά1. ‘‘Μίζες εκατομμυ-
ρίων ευρώ μοιράστηκαν 12 γιατροί’’. Παραβίαση του άρθρου 36 του Κ.Ι.Δ. Ο έλεγχος 
ανήκει στους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι όμως ποτέ, ή σπάνια αίρονται στο ύψος 
των περιστάσεων. Επομένως, η τήρηση της Ιατρικής Δεοντολογίας και του Ιπποκρατείου 
Όρκου καθίσταται έργο του γιατρού, ο οποίος οφείλει να θεραπεύσει τον άρρωστο του 
εν μέσω πολλών προκλήσεων, συναδελφικών, οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών. 
Είναι όμως αυτό το ιδανικό πρότυπο γιατρού πραγματικότητα; Όχι. Η μη αποδεκτή 
συμπεριφορά του γιατρού γίνεται εμφανής στην εκτέλεση της ιατρικής πράξης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜωΣ ΙΑΤρΙΚΗ ΠρΑξΗ;

Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο 
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πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της Υγείας του αρρώστου. Επιπλέον, 
ιατρικές πράξεις είναι και εκείνες που έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφ’ όσον αποσκο-
πούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση και τη βελτίωση 
της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης2.

Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται, επομένως, η συνταγογράφηση, 
η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του αρρώστου2.

Ο γιατρός οφείλει κατά την εκτέλεση του ιατρικού λειτουργήματος να τηρεί τον 
ΚΙΔ και να απέχει πράξεων που δύνανται να βλάψουν το κύρος, την αξιοπρέπεια και 
την επιστημονικότητά του στην καθημερινή πάλη του με την ασθένεια και το θάνατο2.

Μπορεί όμως ο σύγχρονος γιατρός να είναι σωστός όπως τον θέλουμε όλοι (κοινωνία, 
άρρωστος, ιατρική κοινότητα);

Πώς άραγε πρέπει να θεωρηθεί εαυτόν πλήρη και ικανό να αντεπεξέρχεται τις προ-
κλήσεις της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας, την επιθετική πολιτική προώθησης 
προϊόντων που σχετίζονται με την ιατρική πράξη; Οι απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών 
είναι ικανοί να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν και που η σύγ-
χρονη κοινωνία απαιτεί από ένα λειτουργό, ή επαγγελματία υγείας στους καιρούς μας;

Ο σημερινός γιατρός πρέπει να είναι πέντε αστέρων σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. (2002), 
δηλαδή: 1) να έχει την ικανότητα εφαρμογής μέτρων πρόληψης, θεραπείας και αποκα-
τάστασης, 2) να χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα με ηθικά και οικονομικά κριτήρια, 
3) να έχει την ικανότητα επικοινωνίας με άτομα και κοινωνικές ομάδες για προώθηση 
«υγιεινών» τρόπων ζωής, 4) να κάνει ισόρροπη χρήση οικονομικών πόρων για ατομικές 
και κοινοτικές ανάγκες, και 5) να συμμετέχει στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό πεδίο 
που επηρεάζει την υγεία.

Όλοι συμφωνούν ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη κρίση της ιατρικής πράξης που οφεί-
λεται στη γενική αμφισβήτηση, λόγω:
α) της ταχύτατης προόδου μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία δημιούργησε υπερ-

βολικές ελπίδες για γρήγορη επίλυση όλων των προβλημάτων υγείας,
β) της αδυναμίας αντιμετώπισης των σοβαρών νόσων της εποχής μας,
γ) της «εμβαλωματικής» θεραπευτικής,
δ) της υποχώρησης του «Ιπποκρατείου πνεύματος» στην άσκηση της Ιατρικής, και
ε) του δυσβάστακτου κόστους πρόληψης – θεραπείας.

Οι συνέπειες αυτής της αμφισβήτησης είναι πολύ σοβαρές, όπως φθορά στις σχέσεις 
γιατρών – αρρώστων, έλλειψη εμπιστοσύνης στους γιατρούς και την Ιατρική, αναζήτηση 
εναλλακτικών θεραπειών, σύγκρουση συμφερόντων και διαφωνίες για την καλύτερη 
διάθεση των οικονομικών πόρων3.

Μπορεί όμως ο σημερινός γιατρός να ξεφύγει από τις παγίδες που αντιμετωπίζει 
καθημερινά στην ιατρική πράξη; Δύσκολο, γιατί είναι υποχρεωμένος συνεχώς να επιβι-
ώνει από τις COI που τον απειλούν στην εκτέλεση του λειτουργήματός του. Η COI είναι 
μια λεπτή κατάσταση όπου ένα άτομο με ρόλο εμπιστευτικό, όπως είναι ο γιατρός, έχει 
επαγγελματικά, ή προσωπικά συμφέροντα που σχετίζονται με την αποστολή του, καθι-
στώντας επομένως δύσκολη την ανεπηρέαστη εκτέλεση του καθήκοντός του. Η εμπορική 
και οικονομική COI του γιατρού μπορεί να είναι προσωπική και άμεση (δώρα, ταξίδια, 
αμοιβές ομιλιών και συμβουλών κ.λπ.), ή έμμεση (σε σχέση με εκείνη της οικογένειας, 
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ή του ιδρύματος). Υπάρχει ακόμα μη οικονομική COI, όπως η ανώνυμη peer-review της 
εργασίας φίλου, ή συναγωνιστή ερευνητή. Η περισσότερη σχετική βιβλιογραφία αναφέ-
ρεται στις φαρμακοβιομηχανίες. Αυτοί οι δεσμοί μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό 
της δημοσίευσης και των δεδομένων της έρευνας. Ο γιατρός ηθελημένα αγνοεί τις 
περισσότερες φορές την περιβάλλουσα COI.

Σύγκρουση συμφερόντων αποτελεί μια ομάδα καταστάσεων όπου η επαγγελματική 
κρίση σχετική με το πρωτογενές συμφέρον (όπως η καλή κατάσταση της υγείας του 
αρρώστου, ή η αξιοπιστία της έρευνας) τείνει να επηρεασθεί δυσανάλογα από ένα 
δευτερογενές συμφέρον (όπως οικονομικό κέρδος).

Το πρωτογενές συμφέρον καθορίζεται από τα επαγγελματικά καθήκοντα του γιατρού, 
πανεπιστημιακού δάσκαλου, ή και ερευνητού. Στη γενική τους μορφή τα πρωτογενή 
συμφέροντα είναι η υγεία του αρρώστου, η αξιοπιστία της έρευνας και η εκπαίδευση 
των φοιτητών. Το δευτερογενές συμφέρον δεν είναι συνήθως μη-νόμιμο από μόνο του, 
αλλά το σχετικό του βάρος στη σωστή επαγγελματική απόφαση μπορεί να δημιουργεί 
προβλήματα, αναφέρεται κυρίως στο οικονομικό όφελος του γιατρού γιατί το χρήμα 
είναι μετρητό. Αλλά και άλλοι παράγοντες δευτερογενείς μπορεί αλλοιώσουν τη σω-
στή επαγγελματική κρίση, όπως προτίμηση σε φίλους, μέλη οικογενείας, επιθυμία για 
καριέρα, κοινωνική δύναμη, αίγλη προσωπική.

Η ασυμμετρία μεταξύ των εμπλεκομένων συμφερόντων είναι διακριτικό χαρακτηριστικό 
της COI5. Η σοβαρότητα μιας COI εξαρτάται από: 1) την πιθανότητα ότι η επαγγελματική 
κρίση θα επηρεασθεί, ή μπορεί να επηρεασθεί από το δευτερογενές συμφέρον και 2) 
τη βαρύτητα της βλάβης ή του λάθους που μπορεί να προέλθει από την επίδρασή του. 
Υπολογίζοντας την πιθανότητα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι όσο μεγαλύτερη είναι 
η αξία του δευτερογενούς οφέλους, π.χ. το μέγεθος του οικονομικού κέρδους, πιο 
πιθανός φαίνεται ο επηρεασμός.

Η σοβαρότητα μιας COI εξαρτάται από την αξία του πρωτογενούς οφέλους-την αντί-
δραση στην υγεία του αρρώστου, ή στην αξιοπιστία της έρευνας. Αυτές οι επιδράσεις 
περιλαμβάνουν όχι μόνο την πιθανότητα άμεσης βλάβης στον άρρωστο, ή στην έρευνα, 
αλλά και την έμμεση βλάβη που προέρχεται από την απώλεια της εμπιστοσύνης στην 
κρίση του γιατρού, ή ερευνητού6.

Στη μεγάλη πρόκληση της φροντίδας του αρρώστου υπάρχουν δισταγμοί και φό-
βοι σχετικοί με την επαγγελματικότητα του γιατρού, έτσι ώστε μπορούν να εγερθούν 
ερωτηματικά για τη COI σε πολλές καταστάσεις, μερικές των οποίων περιλαμβάνουν 
φαρμακευτικές, τεχνολογικές και βιοϊατρικές εταιρείες. Οι «φυσιολογικές» σχέσεις 
γιατρού-βιομηχανίας δεν είναι εκ των ουκ άνευ και μπορεί να αποσυρθούν. Αυτές οι 
σχέσεις δημιουργούν COI όταν οι γιατροί:
α) αποδέχονται δώρα από τις εταιρείες διαφόρων ειδών όπως γεύματα, δείγματα φαρ-

μάκων,
β) ενεργούν ως ομιλητές προώθησης προϊόντων, ή συγγραφείς για το συμφέρον των 

εταιρειών,
γ) έχουν οικονομικό όφελος από ένα ιατρικό εταιρικό προϊόν όταν το συνταγογραφούν, 

χρησιμοποιούν, ή συνιστούν.
Επιπλέον, COI δημιουργείται από τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί πληρώνονται για 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Η ιδιοκτησιακή σχέση των γιατρών με συστήματα 
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παροχής ιατρικών υπηρεσιών και πρακτικές αυτό-αναφοράς επίσης παρουσιάζουν ση-
μαντικές και διαδεδομένες COI, που έχουν αναγκάσει τις κυβερνήσεις να προσπαθούν 
να περιορίσουν, ή να εξαλείψουν τις εξαχρειωτικές αυτές μεθόδους.

Από την άλλη μεριά, η επιθετική πολιτική προώθησης πωλήσεων για τις φαρμακευτικές 
και ιατροτεχνολογικές εταιρείες είναι πολύ δυνατή και παραπλανητική, μια και η συνεχώς 
επιδιωκόμενη κερδοφορία τους οδηγεί σε εξαγορά συνειδήσεων και εκμαυλισμό των 
λειτουργών της υγείας, με αποτέλεσμα οι γιατροί να ευρίσκονται συνεχώς σε κυκεώνα 
απαξίωσης, αμφισβήτησης, ειρωνείας και μη αποδοχής του επαγγελματισμού τους7.

Το απαράδεκτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας 
ως αποτέλεσμα της ιατρικής πρακτικής των εμπορικών εταιρειών της βιομηχανίας της 
υγείας. Αρκετές εταιρείες που παράγουν φάρμακα, ή άλλα ιατρικά υλικά καθορίζουν 
συχνά ορισμένες «απαραίτητες θεραπείες», ορίζουν το πώς και το πότε γίνεται η διάγνω-
ση (παράδειγμα, ή οστεοπόρωση), εγκαθιστούν «γνώσεις-κλισέ» σε νέους γιατρούς με 
συμπόσια και συνέδρια τα οποία εξ ολοκλήρου, ή εν μέρει χρηματοδοτούν, δημιουργούν 
άγχος στον πληθυσμό με πληρωμένες «εμβόλιμες ειδήσεις» για παθήσεις και θαυμα-
τουργές θεραπείες στον ημερήσιο τύπο και γενικά δημιουργούν μια «κατάσταση» που 
θα πρέπει να έχεις ως γιατρός, πολλές γνώσεις και αντοχές για να την αντιμετωπίσεις.

Δυστυχώς, τα καθ’ ύλην θεσμικά όργανα, ιατρικοί σύλλογοι και επιστημονικές εταιρείες 
(για το κράτος να μην μιλήσουμε καθόλου) δεν κάνουν τίποτα σ’ αυτή την κατεύθυνση ή 
μάλλον (στην πλειοψηφία τους) συμμετέχουν συνειδητά, ή ασυνείδητα, γνωστού όντος 
ότι σήμερα κανένα συνέδριο επιστημονικής εταιρείας δε μπορεί να γίνει χωρίς τη χρη-
ματοδότηση εμπορικών εταιρειών (φαρμάκων, ιατρικών ειδών). Είναι φοβερό να σκεφθεί 
κανείς την πιθανότητα στο μέλλον η υγεία, η ανάγκη θεραπείας και το ποια θεραπεία θα 
ακολουθηθεί να καθορίζεται από εμπορικές εταιρείες, που θα μονοπωλούν τη γνώση, 
όπως την καταλαβαίνουν αυτές. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ επικίνδυνη. Υπάρχει ο 
κίνδυνος εμείς οι γιατροί να καταντήσουμε ενδιάμεσος κρίκος συνταγογράφησης και 
νομιμοποίησης των εμπορικών τους κερδών.

Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετική με τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας 
γιατρών-φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών βιομηχανιών, αναφορικά με τη χρημα-
τοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, αρκεί οι τελευταίες να μην είναι αποτέλεσμα 
κατευθυνόμενης συμπερασματολογίας υπό την επίδραση των παρόχων χρήματος8.

Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι τα δώρα οιασδήποτε φύσης από τις βιομηχανίες 
υγείας δημιουργούν αισθήματα υποχρεωτικής συνεργασίας και ανταποδοτικότητας9, 
εφ’ όσον γίνεται αποδεκτή η άποψη ότι ο ιατρικός επαγγελματισμός είναι ένα σύνολο 
αξιών, συμπεριφορών και σχέσεων που τονίζουν την εμπιστοσύνη που έχει το δημόσιο 
αίσθημα στους γιατρούς10.

Μεγάλη συζήτηση στον ιατρικό επιστημονικό τύπο αλλά και στα ΜΜΕ, τα τελευταία 
χρόνια, υπογραμμίζει την εκμαυλιστική σχέση γιατρών-φαρμακευτικών και ιατροτεχνο-
λογικών εταιρειών, όπως: επίδραση της βιομηχανίας στους επιδημιολόγους υγείας11, 
οικονομική COI στην κλινική ψυχιατρική πράξη12, επικερδής σχέση πλαστικής χειρουργικής 
και ιατρικής βιομηχανίας13, η COI είναι απαραίτητο στοιχείο της ιατρικής πράξης που δεν 
διορθώνεται με τις υπάρχουσες συνθήκες14, η σχέση γιατρού-βιομηχανιών επηρεάζει 
την κλινική κρίση και απόφαση του γιατρού15, COI στην ανάπτυξη φαρμάκων με ύποπτο 
ρόλο των πρακτικών ενεργειών της εταιρείας Μerk & Co16, η επίδραση των βιομηχανιών 
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στην ιατρική πράξη είναι σημαντική και συνήθως μη-ορατή17-20 οι ορθοπεδικοί ευάλωτοι 
στις ιατροτεχνολογικές βιομηχανίες21, γιατροί κυρίως επεμβατικοί καρδιολόγοι και ακτι-
νολόγοι με καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ (ελληνικός τύπος 2009), ανέξοδα 
γλέντια Ελλήνων γιατρών στη Μέση Ανατολή (προσφορά φαρμακευτικής εταιρείας)22. 
Οι φαρμακευτικές εταιρείες ελέγχουν πλήρως την επιστημονική γνώση βομβαρδίζο-
ντας τις αρμόδιες για την έγκριση των νέων φαρμάκων κρατικές αρχές με πληθώρα 
ανακριβών και μεροληπτικών στοιχείων, καθώς και με ανεπαρκείς κλινικές δοκιμές κι 
έτσι επηρεάζουν την κλινική σκέψη και την ιατρική πράξη22. Πρακτική που έχει σαφές 
περιεχόμενο στην ογκολογία27.

Μια μεγάλη έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ (2010) έδειξε ότι από 2938 γιατρούς (πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης και ειδικούς καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, γενικούς χει-
ρουργούς και ψυχιάτρους), το 83,6% είχε κάποιου είδους σχέση με φαρμακευτικές και 
ιατροτεχνολογικές εταιρείες υπό τη μορφή χρηματικής ενίσχυσης, ταξιδιών, γευμάτων 
και προσφοράς επαγγελματικών υπηρεσιών24. Είναι σαφές, πέραν από κάθε αμφισβήτη-
ση, ότι το πολύπλοκο της ατομικής οικονομικής COI είναι ένα υπαρκτό ζήτημα ύψιστης 
σημασίας25. Η πρόσβαση των φαρμακευτικών εταιρειών στις συνταγογραφικές συνήθειες 
των γιατρών θεωρείται δεδομένη28, ενώ πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές άσκησης της 
ιατρικής, που είχαν εκπονηθεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων, δέχτηκαν αυστηρή κριτική 
επειδή μια φαρμακευτική εταιρεία που παρασκεύαζε ένα αμφισβητούμενο προϊόν, το 
οποίο συνιστούσαν οι κατευθυντήριες οδηγίες, είχε στηρίξει οικονομικά τη συγγραφή 
τους29. Καθημερινά τεκμηριώνεται η ανίερη σχέση ανάμεσα στις φαρμακευτικές και 
ιατροτεχνολογικές εταιρείες, τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, το Marketing που 
απευθύνεται στους γιατρούς, τη διαφήμιση προς το ευρύτερο κοινό, την ακαδημαϊκή 
έρευνα και τη λήψη αποφάσεων στην ιατρική πράξη30,31.

Ο γιατρός στην καθημερινή του πρακτική έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από την 
οικονομική και άλλες COI2 που είναι πολύ σημαντικές για τη διαχείριση του προβλή-
ματος του αρρώστου του, διαγνωστικά και θεραπευτικά. Τέτοιες συγκρούσεις μπορεί 
να αποτελέσουν κακό σύμβουλο της ποιότητας της σχέσης γιατρού-αρρώστου, που 
καθιστούν το λειτουργό της υγείας απλό διεκπεραιωτή ψυχρών πρακτικών, αντί της 
αγάπης, του ενδιαφέροντος του συμπάσχοντος (empathy) με το άτομο που ζητά εναγω-
νίως τη βοήθεια του ΄΄Θεού΄΄ γιατρού. Στη σωστή και έντιμη κρίση της ιατρικής πράξης 
αλληλοαναιρούνται η σύγκρουση του γιατρού προς τον εαυτό του (αυτό-αναφορά)2, 
προς τους συναδέλφους του (ανταγωνιστικός συναγωνισμός), προς την κάθε είδους 
εξουσία (κρατική, πνευματική, ιατρική, πανεπιστημιακή, αυθεντία στρατιωτική κ.λπ.) 
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα εγκλήματα των Γερμανών γιατρών στα ναζιστικά, στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, τα εκούσια λάθη των ειδικών γιατρών σε θέματα δημοσίας υγείας, 
το χυδαίο ανταγωνισμό στην καθημερινότητα της ιατρικής πράξης, τα αμφισβητούμενα 
προστάγματα της αυθεντίας, της αμφιβόλου πρακτικής κατευθυντήριες οδηγίες των 
διαφόρων επιστημονικών εταιρειών, την άρνηση στρατιωτικών γιατρών για περίθαλψη 
αντιπάλων τραυματιών σε πολεμική περίοδο, την υποταγή της πνευματικής ηγεσίας 
στα κρατικά κατασταλτικά προστάγματα, στην αυτοαναφορά (auto-referral) σε κριτικές 
καταστάσεις2 τα κατευθυνόμενα-βεβιασμένα αποτελέσματα κλινικών ερευνών που επη-
ρεάζουν την καθημερινή ιατρική πράξη (ιλαρά-αυτισμός;).

Στη λήψη της ιατρικής απόφασης, για τη θεραπευτική αγωγή, συμβάλλουν σημαντικά 
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η συμμετοχή του αρρώστου (πιο ενημερωμένος, υπεύθυνος, πιο συνειδητοποιημένος) 
και μια κίνηση τελευταία να βασίζεται σε ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις (Evidence 
Based Medicine, EBM). Αυτή αναδεικνύεται γρήγορα σε απαρέγκλιτο κανόνα στην ιατρική 
πράξη. Φυσικά, κάθε γιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα δεδομένα της έρευνας 
όταν επιλέγει θεραπεία. Τα στατιστικά στοιχεία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το 
ανθρώπινο πλάσμα που βρίσκεται μπροστά σου: αυτά εκφράζουν μέσους όρους, όχι 
άτομα. Οι αριθμοί μπορεί μόνο να συμπληρώσουν την προσωπική εμπειρία ενός γιατρού 
σχετικά με ένα φάρμακο, ή μια διαδικασία, καθώς και τη γνώση του σχετικά με το κατά 
πόσον η «βελτίωση» της θεραπείας που αναδείχθηκε από κλινικές δοκιμές ταιριάζει 
με τις ειδικές ανάγκες και αξίες ενός αρρώστου32. “Ωφελέειν” ποιον “βλάπτειν” ποιον.

Σύμφωνα δε με το νόμο του Μέρφι: «Φάρμακο είναι οποιαδήποτε ουσία, η οποία 
όταν δοκιμάζεται σε ένα ποντίκι παράγει αντιεπιστημονικό πόρισμα». «Θεέ μου τι μπλε 
ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε», ξεσπά ποιητικά ο Οδυσσέας Ελύτης. Υπάρχει Θεός, 
ελπίδα στην τραγική για το γιατρό COI που αντιμετωπίζει στην ιατρική πράξη της κάθε 
στιγμής;

Με βάση τα όσα προαναφέραμε, η αναγκαιότητα που αδιαμφισβήτητα και επιτακτικά 
προβάλλει μεταφράζεται σε χρέος του γιατρού της σημερινής αντικειμενικής πραγματι-
κότητας να επαναστατήσει. Και τούτο προκειμένου να αναπτύξει τις αναγκαίες ιατρικές 
δεξιότητες στον υπέρτατο δυνατό βαθμό και να διαμορφώσει, παρά τις υπάρχουσες 
σοβαρές δυσκολίες, ένα θετικό ισοζύγιο επωφελών για την υγεία των αρρώστων του 
πρωτοβουλιών, σε σχέση με ακούσιες βλαπτικές τεχνολογικές-φαρμακευτικές παρεμ-
βάσεις. Οφείλει να αντιμετωπίζει τα νεότερα ιατρικά επιτεύγματα κριτικά, απροκάλυπτα, 
συνετά και κυρίως να τα θεωρεί ως ένα απλό εργαλείο, που το επιλέγει μόνο και εφ’ 
όσον η χρήση του κρίνονται απολύτως απαραίτητη στην εκάστοτε δεδομένη περίπτωση3.

Η κατάχρηση της διατιθέμενης βιοϊατρικής τεχνολογίας μπορεί να αποδοθεί σε αβε-
βαιότητα επαγγελματικού μέλλοντος, οικονομικά κίνητρα, επικρατούν σύστημα ιατρικής 
εκπαίδευσης και σε προσδοκίες και επιθυμίες των αρρώστων.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η ιατρική πράξη έχει σήμερα διευρυνθεί εξαιρετι-
κά. Η θέσπιση και η τήρηση ορισμένων κανόνων δεοντολογίας είναι περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε επιτακτική. Ωστόσο, καμιά κωδικοποίηση και καμιά νομοθετική ρύθμιση 
(κώδικας Δεοντολογίας Πανεπιστημιακών Δασκάλων2,33,34, Ιπποκράτειος Όρκος, ΚΙΔ, 
Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ) δε μπορεί να βοηθήσει τόσο το γιατρό και τον άρρωστο, 
όσο η κατανόηση και η παραδοχή ότι η δεοντολογία αποτελεί πρώτα απ’ όλα και πάνω 
απ’ όλα συνειδησιακή υποχρέωση του κάθε γιατρού και αποτελεί για τον κάθε γιατρό 
συνειδητό τρόπο ζωής3.

Αρωγός στο δύσκολο ιατρικό λειτούργημα ας είναι ο Ιπποκράτειος Όρκος, που από 
την αρχαιότητα καθορίζει τη συμπεριφορά και την αξιοπρέπεια του γιατρού, την απο-
στολή και τη θέση του στην κοινωνία. Ας θυμηθούμε τις προτροπές του Μαχάμο Γκάντι: 
Δεν πρέπει να έχει ο καθένας και κυρίως ο γιατρός πλούτο χωρίς αρχές, γνώση χωρίς 
χαρακτήρα, εμπόριο χωρίς ήθος, επιστήμη χωρίς συναίσθημα, λατρεία χωρίς θυσία.

Δεν πρέπει ο σύγχρονος γιατρός να ξεχνά ότι ο χώρος της ιατρικής διέπεται από 
τις εξής αρχές α) την αρχή της αυτονομίας, η οποία ορίζει ότι κάθε άτομο δικαιούται 
να παίρνει μόνο του τις αποφάσεις που το αφορούν β) την αρχή της δικαιοσύνης, η 
οποία ορίζει ότι κάθε άτομο δικαιούται αυτό που του ανήκει και που θα πρέπει με βάση 
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ορισμένα τεκμήρια να του αποδοθεί γ) την αρχή της ωφέλειας, η οποία ορίζει ότι, όχι 
μόνον δεν πρέπει να βλάπτεται κανείς, αλλά αντίθετα πρέπει να ωφελείται και δ) την 
αρχή της ισοτιμίας, σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι πρέπει να τυγχάνουν της 
ίδιας μεταχείρισης3.

Γράφει ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια»: «Η δ’ ηθική (αρετή) εξ έθους περι-
γίγνεται».

Οι ηθικές, δηλαδή, αρετές αποκτώνται με την επανάληψη ηθικών πράξεων1.
Ας μην αφήσουμε και το αντίστροφο να κυριαρχήσει δηλ. να καθιερωθεί η αντιδεο-

ντολογική συμπεριφορά με την επανάληψη αντιδεοντολογικών πράξεων.
Ο Μιχάλης Κατσαρός γράφει στο «Κατά Σαδδουκαίων». «Πάρτε μαζί σας νερό. Το 

μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία».
Το νερό την εποχή της κρίσης όλων των αξιών ας είναι ο γιατρός του παρόντος και 

του μέλλοντος πρότυπο για τις επερχόμενες γενιές και θα γίνει εάν ακολουθεί κάθε 
στιγμής τις ακατάλυτες αρχές του Ιπποκρατείου Όρκου1.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Οι άρρωστοι και το κοινό ευεργετούνται όταν οι γιατροί και οι ερευνητές συνερ-
γάζονται με τη βιομηχανία της υγείας για την παραγωγή προϊόντων που βοηθούν την 
ατομική και κοινωνική υγεία. Είναι αδιαμφισβήτητο όμως, το γεγονός ότι οικονομικά και 
άλλου είδους δεσμά μπορεί, ανήθικα, να επηρεάσουν την επαγγελματική ιατρική κρίση 
περιλαμβάνοντας τα πρωτογενή συμφέροντα των αρρώστων και τους σκοπούς της ια-
τρικής και απειλώντας την ποιότητα της φροντίδας του αρρώστου και την εμπιστοσύνη 
του κοινού προς το ιατρικό λειτούργημα.

Η προσπάθεια για αναστροφή του κλίματος αυτού οφείλει να είναι συνεχής, σταθερά 
και με όραμα για το γιατρό, εφαρμόζοντας τους ακατάλυτους ηθικούς νόμους από τον 
Ιπποκράτειο Όρκο, ΚΙΔ, Κώδικα Δεοντολογίας Ιατροτεχνολογικών Εταιρειών, Κώδικα 
κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ιατρικών Σχολών, με σκοπό το πρωτογενές 
όφελος του αρρώστου χωρίς ανίερες σχέσεις δευτερογενούς οφέλους.

Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 
COI στην καθημερινή ιατρική πράξη για το καλό του αρρώστου, του γιατρού και της 
κοινωνίας γενικότερα.
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Σύγκρουση Συμφερόντων  
και Δημοσίευση  
Επιστημονικών Πληροφοριών

Παύλος Γούδας

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η σύγχρονη ιατρική τείνει να εγκαταλείψει κάθε είδους θεραπευτική πρακτική η οποία 
δεν έχει γερές επιστημονικές βάσεις. Οι λόγοι είναι, εκτός από την καθαρά επιστημονική 
προσέγγιση της ιατρικής που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια, βαθύτερα ηθικοί. Θεωρεί-
ται ότι η επιστημονική προσέγγιση θα βελτιώσει την εικόνα του γιατρού και τη θεραπεία 
του αρρώστου. Κατά κάποιον τρόπο γίνεται σταδιακή απαλλαγή του γιατρού από την 
ηθική αρχή του «ωφελέειν, μη βλάπτειν», και αντικατάσταση αυτής της αρχής με την 
προσέγγιση της θεραπευτικής ως διαδικασίας αποδεδειγμένα ωφέλιμης και ασφαλούς 
μέσω της Ιατρικής Βασισμένης σε Ενδείξεις. Έτσι, ο γιατρός – θεραπευτής δεν στηρίζεται 
πλέον στην προσωπική του ικανότητα, ανθρωπιστική προσέγγιση, εμπειρία και γνώση 
αλλά σε μία παγκόσμια βάση επιστημονικών δεδομένων όπου έχουν φιλτραριστεί και 
καταχωρηθεί οι διάφορες θεραπείες ως «έγκυρες» και «εγκεκριμένες» από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα. Η προσέγγιση αυτή απαλλάσσει μερικώς το σύγχρονο γιατρό 
από ηθικές, ποινικές και αστικές ευθύνες αφού μεταφέρει την ευθύνη κάθε πιθανής 
αστοχίας ή αποτυχίας στο σύνολο της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, εφόσον, φυσικά, 
έχουν τηρηθεί από τον γιατρό οι «οδηγίες χρήσης» της θεραπείας. Ταυτόχρονα βέβαια 
μεταφέρει και τη δόξα της κάθε επιτυχίας μακριά από τη θεραπευτική ικανότητα του 
κάθε γιατρού, δίδοντας τις δάφνες πάλι στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και στις 
φαρμακευτικές εταιρείες. Η κατάσταση αυτή, εάν οι συνθήκες είναι ιδανικές, φαίνεται 
να υπερτερεί σαφέστατα της προηγούμενης, αφού πλέον ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει 
του κεφαλιού του, αλλά ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Έτσι, το συνολικό όφελος 
είναι εμφανές και για τον γιατρό και για τον άρρωστο. Ο μεν γιατρός προστατεύεται 
σημαντικά από τυχόν αποτυχίες καλυπτόμενος πίσω από τη σύγχρονη επιστημονική 
ιατρική, ο δε άρρωστος προστατεύεται από κομπογιανιτισμούς.

Η κατάσταση όμως δεν είναι ιδανική.
Πρώτο διότι η παρείσφρηση οικονομικών παραγόντων στον τομέα των επιστημών 

υγείας, χωρίς τους οποίους βέβαια δεν χρηματοδοτείται ικανοποιητικά η έρευνα, έχει 
σαν παρενέργεια οικονομικές απαιτήσεις πέρα από τη σχέση γιατρού – αρρώστου. Σε 
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κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η τελική προσφορά υγείας μετατρέπεται σε μία καθαρά 
κερδοσκοπική επιχείρηση. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα 
και, πιο συγκεκριμένα, ό,τι κάνουν το κάνουν για το κέρδος. Αποτυχία διείσδυσης ενός 
φαρμάκου στην αγορά σημαίνει γι’ αυτές εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια αποτυχημένης 
επένδυσης. Ο δρόμος από το εργαστήριο στο ράφι του φαρμακείου και από κει στο σώμα 
του αρρώστου είναι πολυετής και χαρακτηρίζεται από ελεγκτικές διαδικασίες όλο και πιο 
περίπλοκες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες (που και αυτές κάθε άλλο παρά φιλανθρωπικά 
ιδρύματα είναι) αποτελούν σημαντικό φραγμό για τη χρήση του κάθε νέου φαρμάκου 
ανεξάρτητα αν το χρειάζεται ο άρρωστος ή όχι. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο, «άρρω-
στοι» που δεν χρειάζονται κάποια φάρμακα να τα παίρνουν κανονικότατα, ενώ άλλοι που 
πραγματικά τα χρειάζονται, να μην τα παίρνουν. Στον δυτικό κόσμο χιλιάδες δικηγόροι 
περιμένουν να επιβιώσουν από τις παρενέργειες των φαρμάκων και από τα λάθη των 
γιατρών, μία κατάσταση που ακόμα δεν έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις στη χώρα μας.

Δεύτερον, οι καριέρες των γιατρών, ειδικά στον πανεπιστημιακό χώρο και λιγότερο 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαρτώνται μερικώς από τον αριθμό των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων. Οι γιατροί λοιπόν πρέπει να κάνουν δημοσιεύσεις, όχι απαραίτητα διότι 
έχουν κάτι καινούργιο να πουν αλλά διότι πρέπει να βελτιώσουν το βιογραφικό τους. 
Αρωγοί (με το αζημίωτο) σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι αρκετές φορές οι φαρμακευτι-
κές εταιρείες με όχι και τόσο αθώες προθέσεις όπως θα δούμε στη συνέχεια. Στο μέσο 
αυτής της κατάστασης βρίσκεται ο γιατρός και η θέση του δεν είναι καθόλου εύκολη. 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διαλεύκανση αυτής της κατάστασης.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠρΟΣΔΙΟρΙΣΜΕΝΟυΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ας φανταστούμε ότι διεξάγουμε μια έρευνα: «Τι είναι πιο ωφέλιμο για τον άνθρωπο, 
ένα μήλο, ή μία κιμωλία;» Η ερώτηση είναι αφηρημένη και η καλύτερη απάντηση είναι 
ότι δεν υπάρχει απάντηση διότι τα μεγέθη «μήλο» και «κιμωλία» σε σχέση με την ωφε-
λιμότητα προς τον άνθρωπο δεν είναι συγκρίσιμα. Μια πιο σαφής ερώτηση είναι: «Τι 
είναι πιο ωφέλιμο για τον άνθρωπο, η ασπιρίνη, ή η παρακεταμόλη;» Ούτε και αυτή η 
ερώτηση έχει κάποια καθαρή απάντηση. Χρειάζεται μια πιο αναλυτική ερώτηση για να 
μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση. «Ποιο φάρμακο από τα δύο είναι πιο αποτελεσματικό 
στην ελάττωση του πόνου;» Αυτή είναι μια σαφέστερη ερώτηση αλλά και πάλι πρέπει να 
αναλυθεί σε πολλές μικρότερες ερωτήσεις: Ποιου πόνου, χρόνιου, οξέος, στηθάγχης, 
πονοκεφάλου, κωλικού, έλκους στομάχου, ψυχικού πόνου; Τι σημαίνει «αποτελεσματικό-
τερο»; Αυτό που έχει το ισχυρότερο αποτέλεσμα, τη μεγαλύτερη διάρκεια, το καλύτερο 
αποτέλεσμα με τις λιγότερες παρενέργειες, το καλύτερο αποτέλεσμα στη χαμηλότερη 
τιμή, ή αυτό που καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα καταστάσεων; Ή μήπως όλα τα παρα-
πάνω; Και πώς μετράμε τον πόνο; Πώς μετράμε οποιαδήποτε υποκειμενική μεταβλητή;

Γίνεται, συνεπώς, εύκολα αντιληπτό ότι αφού ο σχηματισμός των κατάλληλων ερω-
τήσεων είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση, πόσο δε δυσκολότερο θα είναι να δοθούν και 
να ελεγχθούν οι σωστές απαντήσεις. Με την πάροδο των ετών η διεθνής επιστημονι-
κή κοινότητα κατάφερε να θεσπίσει κάποιους κανόνες ώστε να κάνει την έρευνα πιο 
αποδοτική όσον αφορά στην αναζήτηση και ανάλυση των πραγματικών δεδομένων. Σε 
πολύ απλοποιημένη μορφή οι κανόνες αυτοί σχηματίζουν μια λογική διαδικασία που 
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έχει ως εξής:
• Καταγραφή ενός φαινομένου
• Μετρήσεις επί του φαινομένου
• Δημιουργία θεωρητικού προτύπου που εξηγεί τις μετρήσεις του φαινομένου
• Πειραματική απόδειξη της αξιοπιστίας της θεωρίας
• Επί αποτυχίας της απόδειξης, επιστροφή στο βήμα 3 (αναθεώρηση προτύπου)
• Επί επιτυχίας της απόδειξης, επανάληψη του πειράματος από ανεξάρτητο ερευνητή 

για επιβεβαίωση του αρχικού πειράματος
• Εφαρμογή της θεωρίας
• Επιστροφή στο βήμα 1 (νέος κύκλος ερευνών)1

Οι κανόνες αυτοί είναι φυσικά πολύ γενικευμένοι διότι ισχύουν για όλες τις επιστήμες. 
Η κάθε επιστήμη προσαρμόζει έπειτα τους κανόνες στα δεδομένα της. Στη διαδικασία 
αυτή απαιτείται πάντοτε η συμμετοχή των θεωρητικών επιστημών (φυσική, βιολογία, 
χημεία, κ.λπ. με τη μαθηματική επιστήμη να κατέχει πάντα κυρίαρχο ρόλο), ενώ ακολου-
θούν η τεχνολογία (χωρίς αυτή δεν μπορούν να γίνουν μετρήσεις) και η καταγραφή και 
διάδοση της πληροφορίας (αρχικά μέσω της τυπογραφίας και σήμερα με το διαδίκτυο 
να αποτελεί πλέον το κυριότερο μέσο).2

Αυτός ο φαινομενικά αφελής κύκλος διαδικασιών έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια 
να οδηγήσει σε τεράστια άλματα επιστημονικής προόδου την ανθρωπότητα. Η εφαρμογή 
αυτής της διαδικασίας στην ιατρική επιστήμη γέννησε την Ιατρική τη Βασισμένη σε Εν-
δείξεις (Evidence Based Medicine, EBM) της οποίας την ιστορία θα δούμε εν συντομία.

ΙΑΤρΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙξΕΙΣ

Η έκφραση «Ιατρική Βασισμένη σε Ενδείξεις» πιθανά επινοήθηκε προς το τέλος της 
δεκαετίας του 1980 στο πανεπιστήμιο Mc Master του Καναδά.3 Το κύριο χαρακτηριστικό 
της ήταν η αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών και των αποτελεσμάτων τους με 
βάση κάποια κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα μπορούσαν τα αποτελέσματα αυτά να 
αποτελέσουν αδιαμφισβήτητες επιστημονικές αρχές για τη διαγνωστική και θεραπευ-
τική.4 Η EBM δεν θα μπορούσε να γεννηθεί και να ευδοκιμήσει εάν δεν υποστηριζόταν, 
σε μεγάλο βαθμό, από την επιστήμη της Στατιστικής. Η λέξη «Στατιστική» προήλθε από 
την ιταλική λέξη “statista” (που σημαίνει «κρατικός», ή «πολιτικός»), πρωτοεμφανίστηκε 
στη Γερμανία του 18ου αιώνα και περιέγραφε την επιστήμη της πολιτείας, του κράτους 
(Staatwissenschaft). Η στατιστική προέρχεται από το πάντρεμα της μαθηματικής ανάλυσης 
δεδομένων με τη θεωρία των πιθανοτήτων. Όμως οι πρώτες στατιστικού περιεχομένου 
μετρήσεις είναι αρχαιότατες. Σε αρχαία κείμενα από την Ινδία, την Κίνα, τη Βαβυλώνα, 
και την Αίγυπτο βρίσκονται αρκετές «στατιστικές» εκτιμήσεις.5 Στην Αρχαία Ελλάδα οι 
Ηρόδοτος και Θουκυδίδης κάνουν εκτίμηση πληθυσμών πόλεων, στρατιωτικών δυνάμεων, 
προϊόντων και αναφέρονται σε κάποια μορφή μέσων τιμών.6,7 Ταυτόχρονα εμφανίζονται 
τα πρώτα ψήγματα της θεωρίας των πιθανοτήτων. Ο Δημόκριτος θεωρεί ότι «Τίποτα δεν 
συμβαίνει στην τύχη, αλλά όλα όσα αποδίδουμε στην τύχη και στο αυθόρμητο έχουν 
κάποια απόλυτη αιτία».8 Ο Ιπποκράτης κάνει παρατηρήσεις με πιθανολογικό χαρακτήρα 
όπως αυτή που συναντάμε στους «αφορισμούς»: «Όσοι είναι σωματικά πολύ παχύσαρκοι 
είναι πιο πιθανό να πεθάνουν νωρίτερα από όσους είναι λεπτοί».9 Ο Λατίνος Κικέρων στο 
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έργο του «De divinatione» ΧΙΙΙ, 23, ακολουθώντας τα βήματα του Δημόκριτου αμφισβη-
τεί την ύπαρξη του «τυχαίου»: «...Στην τύχη λες. Αλήθεια το εννοείς αυτό;... Τέσσερις 
ζαριές φέρνουν το έξι, αλλά όταν έρθουν εκατό εξάρια σε εκατό ζαριές, αυτό νομίζεις 
ότι έγινε στην τύχη;... Η επαναλαμβανόμενη παρατήρηση ξεκαθαρίζει ποιο αποτέλεσμα 
ακολουθεί κάθε δεδομένο αίτιο και ποιο σημείο προηγείται κάθε γεγονότος.»

Ο Γαληνός είναι ο πρώτος γιατρός που θεσπίζει κανόνες μελέτης με στατιστικά 
χαρακτηριστικά. Αναφέρεται στην έννοια του πληθυσμού, στον καθορισμό των ορίων 
του πληθυσμού, στην επιλογή του κατάλληλου (αντιπροσωπευτικού) πληθυσμού, στην 
κατανομή ενός πληθυσμού ως προς κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, στη δειγμα-
τοληψία και στο μέγεθος του δείγματος. Αναφέρει μέθοδο για σχεδιασμό πειράματος 
και προσδιορίζει την επιτυχία ενός πειράματος με βάση την επαναληψιμότητα των 
αποτελεσμάτων από οποιονδήποτε ανεξάρτητο ερευνητή. Στην πραγματικότητα είναι 
ο πρώτος στη γραπτή ιστορία που φαίνεται να προχωρά στο σχεδιασμό και εκτέλεση 
τυχαιοποιημένης μελέτης επίδρασης ουσίας με ομάδα ελέγχου, αυτό που σήμερα ονο-
μάζουμε Randomized Controlled Trial10.

Οι αιώνες περνούν, χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη μέχρι τον 16ο αιώνα, οπότε ο 
Ιταλός Jerome Cardan (1501-1576) αναπτύσσει με μαθηματικά πρότυπα τη θεωρία των 
πιθανοτήτων. Τον διαδέχεται ο Βρετανός John Graunt (1620-1674) στον οποίο αποδίδε-
ται η θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης11. Τον επόμενο αιώνα ο Gottfried Achenwall 
(1719–1772), καθηγητής στα πανεπιστήμια του Marlborough and Göttingen χρησιμοποιεί 
μια περιγραφική αλλά μη ποσοτική μεθοδολογία για αναλύσεις κατά παραγγελία για 
λογαριασμό των ηγετών των διαφόρων Γερμανικών κρατιδίων12.

Η νέα αυτή επιστήμη έγινε δεκτή από άλλους με ενθουσιασμό, από άλλους με σκε-
πτικισμό και από κάποιους με πλήρη αρνητισμό.
• Η στατιστική σκέψη θα είναι κάποια μέρα τόσο απαραίτητη για τους πολίτες, όσο 

η ικανότητα να διαβάζουμε και να γράφουμε (H.G. Wells)
• Έχω ένα σπουδαίο θέμα [τη Στατιστική] για να γράψω, αλλά νοιώθω έντονα 

ανίκανος να το κάνω εύκολα κατανοητό, εκτός αν θυσιάσω την ακρίβεια και την 
εντελέχεια (Sir F. Galton)

• Η στρογγυλοποίηση των τιμών οδηγεί πάντα σε σφάλμα (Samuel Johnson)
• Ψέματα, καταραμένα ψέματα, στατιστική (Disraeli)

Άσχετα όμως με αυτές τις μάλλον φιλοσοφικές απόψεις, η στατιστική διαδόθηκε 
ευρέως τον 20ο αιώνα άλλοτε ως χρήσιμο εργαλείο επιστημονικής έρευνας και άλλοτε 
ως μέσον παραπλάνησης και προπαγάνδας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το 
ίδιο το αμερικανικό κράτος χρησιμοποιούσε απλά γραφικά τρικ για να παρουσιάσει την 
οικονομική κατάσταση της χώρας πολύ καλύτερη από ότι ήταν στην πραγματικότητα.13 
Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται δύο τέτοια τεχνάσματα (Εικ. 1-7).

Ένας έμπειρος στατιστικολόγος βλέπει αμέσως το τρικ: Μία μονοδιάστατη μεταβλητή 
(μέσο εισόδημα, πληθυσμός βοοειδών) συμβολίζεται στο γράφημα με μία δυσδιάστατη 
(τσουβάλι με δολάρια, αγελάδα), οπότε το μάτι του αδαούς ξεγελιέται και νομίζει ότι η 
διαφορά είναι τεράστια! Φυσικά δεν είναι τυχαίο που οι πραγματικοί αριθμοί, τα πραγ-
ματικά δεδομένα δηλαδή, έχουν παραληφθεί από τον άξονα των ψ. Μπορεί κάποιος να 
πει ότι αυτά τα τρικ είναι αποτελεσματικά για τον αμόρφωτο λαό, τι γίνεται όμως με 
τους επιστήμονες, τους γιατρούς; Μπορούν να ξεγελαστούν έτσι απλά; Στο παρακάτω 
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Εικ. 1.

Εικ. 3.

Εικ. 5.

Εικ. 2.

Εικ. 4.

Εικ. 6.

Εικ. 7.

Εικ. 1-7. Μία μονοδιάστατη μεταβλητή 
συμβολίζεται με ένα δισδιάστατο σχήμα. Η 
συνολική επιφάνεια (αγελάδα ή τσουβάλι με 
χρήματα) δίνει μία λανθασμένη εντύπωση 
για τη διαφορά μεταξύ των συγκρινόμενων 
μεταβλητών, παρόλο που το ύψος τους (η 
μία διάσταση) είναι σωστό.
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Εικ. 8. Πέντε γραφήματα που στην πραγματικότητα δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα. Οι αλλαγές στους 
άξονες κάνουν το πέμπτο γράφημα να δείχνει εντυπωσιακές τις διαφορές μεταξύ των παραμέτρων.

φανταστικό παράδειγμα υπάρχει ένα πιο σύγχρονο τρικ (Εικ. 8).
Στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας μεταξύ δύο αντιυπερτασικών φαρμάκων 

γίνεται μια μικρή επεξεργασία των γραφημάτων από την πρώτη στην τελευταία εικόνα. 
Το πέμπτο γράφημα, ενώ περιγράφει ακριβώς τα ίδια δεδομένα, δεν έχει καμία σχέση 
με το πρώτο. Προσωπικά, εάν ήμουν marketing manager της εταιρείας που προωθεί το 
φάρμακο αυτό, θα επέλεγα να χρησιμοποιηθεί το πέμπτο γράφημα στα διαφημιστικά 
φυλλάδια του φαρμάκου! Στην επόμενη εικόνα τα παραδείγματα δεν είναι φανταστικά 
(Εικ. 9).

Τα γραφήματα στο πάνω μέρος της εικόνας προέρχονται από διαφημιστικά φυλλά-
δια τριών γνωστών φαρμάκων και είναι του 2010. Στο κάτω μέρος της εικόνας είναι τα 
αντίστοιχα πραγματικά γραφήματα. Η εικόνα αυτή, νομίζω, μιλάει μόνη της... 

Η επιστημονική κοινότητα όμως εντόπισε από νωρίς αυτά τα τρικ και προσπάθησε 
να κάνει την έρευνα πιο αξιόπιστη. Θέσπισε κανόνες μέσα από τους οποίους θα ήταν 
αδύνατο να βγουν λανθασμένα συμπεράσματα. Στο παρακάτω γράφημα ταξινομούνται 
οι εργασίες σε τέσσερις κατηγορίες: Α, B, C, D. Οι μελέτες που βαθμολογούνται με Α 
και Β θεωρούνται ότι είναι αξιόπιστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. 
Οι κατηγορίες C και D δεν θεωρούνται αξιόπιστες (Πίν. 1).

Αυτό σημαίνει, όχι απαραίτητα ότι είναι λανθασμένα τα συμπεράσματά τους, αλλά 
ότι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι μελέτες έχει πάρα πολλά σημεία αμφισβήτησης. 
Ποιο απλά, το αποτέλεσμα είναι μπορεί να είναι άσχετο από τη μελέτη.

Υπό ιδανικές συνθήκες, η EBM προέρχεται από την ενοποίηση των καλύτερων 
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τη μέγιστη κλινική εμπειρία και πάντα 
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λαμβάνοντας υπόψη τους ηθικούς κανόνες που διέπουν την Ιατρική. Οι καλύτερες ερευ-
νητικές ενδείξεις είναι αυτές που προκύπτουν από σωστά σχεδιασμένες πειραματικές 
και κλινικές μελέτες, με μεγάλους πληθυσμούς, αντιπροσωπευτικά επιλεγμένους, και 
επεξεργασμένες με τις καταλληλότερες για τη μελέτη στατιστικές μεθόδους ανάλυσης. 
Τέτοιες μελέτες μπορεί να έχουν βαθμολογηθεί μόνο με Α, ή Β. Οι αυστηροί κανόνες 
επιλογής των εργασιών που θα θεωρηθούν ως κατάλληλες για συγχώνευση στην ΕΒΜ 
είναι απαραίτητοι γιατί ο αντίκτυπος της ΕΒΜ παγκοσμίως αυξάνεται συνεχώς. Η λέξη 
“Evidence” (απόδειξη, ένδειξη, κατάθεση, μαρτυρία) σπάνια συναντάται σε επιστημονικά 
συγγράμματα και περιοδικά πριν τη δεκαετία του 1970 αλλά σταδιακά παρατηρείται μία 
ραγδαία αύξηση. Στο γράφημα αυτό που προέρχεται από ανάλυση του Medline βλέ-
πουμε πόσο συχνότερα χρησιμοποιείται η λέξη “Evidence” στη βιβλιογραφία (Εικ. 10).

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕλΕΤΕΣ

Κάθε φορά που διαβάζουμε μία μελέτη θεωρούμε ότι αυτό που συμπεραίνει είναι 
σωστό. Στην πραγματικότητα όμως για να πραγματοποιήσουμε μια μελέτη κάνουμε εξ 
αρχής αρκετές υποθετικές παραδοχές (εικασίες). Ας δούμε τι παραδοχές κάνουμε σ’ 
αυτό το παράδειγμα:

Μελέτη επίδρασης του φαρμάκου Χ στην εργαστηριακή παράμετρο Ψ

Εικ. 9. Τα τρία πάνω γραφήματα είναι από διαφημιστικά φυλλάδια φαρμάκων. Τα τρία κάτω είναι 
τα πραγματικά γραφήματα χωρίς τρυκ. Φαίνεται καθαρά πόσο πιο εντυπωσιακές είναι οι διαφορές 
στα πάνω γραφήματα σε σύγκριση με τα κάτω.
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Εικ. 10. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η λέξη «ενδείξεις» («evidence») συναντάται ελάχιστα 
στις ιατρικές δημοσιεύσεις. Το 2010 η λέξη «evidence» αναφέρεται περισσότερες φορές από τις 
λέξεις «heart» και «kidney» μαζί.

Εικάζουμε ότι το φάρμακο Χ, του οποίου τη δόση υπολογίζουμε με βάση το βάρος 
του αρρώστου,
• έχει την ίδια βιοδιαθεσιμότητα,
• έχει την ίδια ταχύτητα μεταβολισμού,
• έχει την ίδια ταχύτητα αποβολής σε όλους.
• Εικάζουμε επίσης ότι το εργαστήριο μετράει την παράμετρο Ψ με σχετική ακρίβεια,
• ότι δεν υπάρχει σημαντική ημερήσια διακύμανση,
• ότι έχουμε αποκλείσει όλες τις άλλες παραμέτρους που έχουν επίδραση στην Ψ.

Θα σταθώ μόνο στις εργαστηριακές μετρήσεις για να δείξω πόσο λάθος μπορεί να 
είναι αυτές οι παραδοχές. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται κάποιες τιμές Ht (Εικ. 11).

Οι τιμές κυμαίνονται από 30 έως 37 σε εννέα διαφορετικές μετρήσεις του εργα-
στηρίου μας. Το κακό είναι ότι όλες οι μετρήσεις είναι από τον ίδιο άρρωστο, την ίδια 
μέρα, χωρίς καμιά απώλεια αίματος, χωρίς καμία μετάγγιση. Στην πραγματικότητα ο 
συγκεκριμένος άρρωστος ανάρρωνε από μία οξεία πυελονεφρίτιδα και την επόμενη 
ημέρα πήρε εξιτήριο. Εάν κάναμε κάποια εργασία για να αξιολογήσουμε τις τιμές του 
Ht, πόσο αξιόπιστα θα ήταν άραγε τα συμπεράσματά μας; Τέτοιου είδους σφάλματα 
τα γνωρίζουν οι στατιστικολόγοι όπως, επίσης, γνωρίζουν ότι τα σφάλματα αυτά ελατ-
τώνονται όσο αυξάνεται το πλήθος των παρατηρήσεων. Οι στατιστικολόγοι γνωρίζουν 
ότι όσο μεγαλύτερο το πλήθος των παρατηρήσεων τόσο μεγαλύτερη η στατιστική 
προσέγγιση των πραγματικών πιθανοτήτων. Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων τείνει 
στο άπειρο το σφάλμα τείνει στο μηδέν. Όμως είναι πρακτικά αδύνατο να έχουμε πολύ 
μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων στην Ιατρική. Στην πραγματικότητα, τα μεγαλύτερα πει-
ράματα και τα πιο ουσιαστικά είναι αυτά που γίνονται όταν το φάρμακο μπει κανονικά 
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στο εμπόριο και χρησιμοποιηθεί ελεύθερα στο γενικό πληθυσμό. Κάνουμε συνεπώς 
ακόμα μια παραδοχή, ότι με τη σωστή σχεδίαση των μελετών και την ορθή χρήση των 
στατιστικών μας μεθόδων μπορούμε, παρά τις πεπερασμένες σε πλήθος μελέτες μας 
να καταλήξουμε σε ασφαλή αποτελέσματα. Και βασιζόμενοι σ’ αυτά τα αποτελέσματα 
προχωρούμε στην αξιοποίηση των ευρημάτων μας ... εκδίδοντας «οδηγίες»

ΟΙ «ΟΔΗΓΙΕΣ» (GUiDeLiNeS)

Στην εποχή μας κάθε ιατρική εταιρεία, καρδιολογική, νεφρολογική, ενδοκρινολογική 
κ.λπ., που σέβεται τον εαυτό της, θεωρεί απαρέγκλιτο καθήκον της να εκδίδει κατά 
καιρούς οδηγίες σχετικά με την ιατρική πρακτική. Οι οδηγίες δεν εκδίδονται στην τύχη. 
Βασίζονται στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, είναι δηλαδή EBM. Το κακό είναι ότι 
οι οδηγίες αυτές αλλάζουν συχνά, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα. Στα δύο παρα-
κάτω γραφήματα βλέπουμε την εξέλιξη των οδηγιών για την αρτηριακή πίεση στο γενικό 
πληθυσμό και για τους Ht στους νεφροπαθείς (Εικ. 12, 13). Όπως μπορεί να δει κανείς 
οι αλλαγές στα Guidelines δεν είναι ασήμαντες. Οι οδηγίες αλλάζουν συχνά και για πολ-
λές άλλες παραμέτρους. Αναφέρω μερικές μόνο που γνωρίζω από την ειδικότητά μου. 
• Χοληστερίνη, HDL, PTH, PO4, Γινόμενο Ca X PO4

Κάθε λίγο όλες αυτές οι παράμετροι αλλάζουν τα φυσιολογικά τους (αποδεκτά 
τους) όρια. Τέτοιου είδους παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διεθνής 
επιστημονική και συγκεκριμένα ιατρική κοινότητα όλα τα προηγούμενα χρόνια εξέδιδε 
ΛΑΘΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Κατά συνέπεια καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ότι και οι σημε-
ρινές οδηγίες δεν θα αποδειχτούν λανθασμένες υπό το πρίσμα νέων μεγαλύτερων και 
καλύτερα σχεδιασμένων μελετών. Φυσικά είναι λογικό να αλλάζουν οι οδηγίες καθώς 
νέα δεδομένα έρχονται στο φως για βελτίωση της θεραπευτικής... και καθώς νέα (ακρι-
βότερα) φάρμακα βγαίνουν στην αγορά. Μια από τις πλέον κραυγαλέες περιπτώσεις 
είναι η περίπτωση των στατινών.

Εικ. 11. Οι αιματοκρίτες αυτοί προέρχονται από τον ίδιο ασθενή, την ίδια μέρα.
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Η ΠΕρΙΠΤωΣΗ ΤωΝ ΣΤΑΤΙΝωΝ

Σύμφωνα με αρκετές δημοσιευμένες μελέτες:
• Οι στατίνες ελαττώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών (ΚΑ) συμβαμάτων και θανάτων 

σε αρρώστους με υψηλά επίπεδα χοληστερίνης και καρδιακή νόσο
• Οι στατίνες ελαττώνουν τον κίνδυνο ΚΑ συμβαμάτων και θανάτων σε αρρώστους 

με γνωστή καρδιακή νόσο, χωρίς υψηλή χοληστερίνη
• Οι στατίνες ελαττώνουν τον κίνδυνο ΚΑ συμβαμάτων και θανάτων σε ανθρώπους 

με υψηλή χοληστερίνη χωρίς εγκατεστημένη καρδιακή νόσο
• Οι στατίνες ελαττώνουν τον κίνδυνο ΚΑ συμβαμάτων και θανάτων σε ανθρώπους 

χωρίς εγκατεστημένη καρδιακή νόσο και χωρίς υψηλή χοληστερίνη
Και επιπλέον με μια μικρή διερεύνηση του διαδικτύου βρίσκουμε ενδείξεις ότι:

• Οι στατίνες αναστέλλουν την αντιγραφή του ιού της ηπατίτιδας C!
• Οι στατίνες αναστέλλουν την αντιγραφή του ιού HIV!!
• Οι στατίνες ελαττώνουν τα ποσοστά θανάτων σε λοιμώξεις από ιό H1N1!!!
• Οι στατίνες ελαττώνουν την επίπτωση Alzheimer και Parkinson κατά 50%!!!!
• Οι στατίνες βοηθούν στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη!!!!!
• Οι στατίνες ελαττώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας!!!!!! 

Και τι δεν κάνουν αυτές οι στατίνες... Ας δούμε λίγο πιο προσεκτικά μια ανάλυση 
μελετών που αφορούν σε στατίνες.

ΠρΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟρΙΑ ΤωΝ ΜΕλΕΤωΝ ΤωΝ ΣΤΑΤΙΝωΝ:

Από το 1990 έως το 1999 οι μελέτες 4S, LIPID, EXCEL, CARE, REGRESS, CAPS, 
ACAPS, AFCAPS, PREDICT, WOSCOP και ακόμα 9 μελέτες, έδειχναν ότι η ελάττωση των 
επιπέδων χοληστερίνης σε άνδρες μέσης ηλικίας ελάττωνε τα ποσοστά ΚΑ συμβαμάτων 

Εικ. 12. Οι διεθνείς «οδηγίες» για την μέγιστη 
φυσιολογική αρτηριακή πίεση έχουν αλλάξει 
πολύ από την δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα.

Εικ. 13. Οι διεθνείς «οδηγίες» για τους αποδε-
κτούς αιματοκρίτες αιμοκαθαρομένων ασθενών 
από το 1970 μέχρι σήμερα. Σταθμός στην αλλαγή 
αυτή είναι η εισαγωγή της ερυθροποιητίνης στα 
μέσα της δεκαετίας του 1980.
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και θανάτων. (Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των μελετών αυτών αν σκεφτεί κανείς το 
κόστος τους και μόνο). Οι μελέτες δεν περιελάμβαναν γυναίκες, παιδιά, υπερήλικες, 
μειονότητες. Παρόλα αυτά γινόταν χρήση των στατινών σε όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες 
αρρώστων. Η Αμερικανική κυβέρνηση, προς τιμήν της, αναγνώρισε το σφάλμα (bias) 
και εξέδωσε αντίστοιχες οδηγίες για περιορισμό των ενδείξεων χορήγησης στατινών 
στις περιπτώσεις εκείνες που αποδεδειγμένα υπήρχε ωφέλεια.

Σ’ απάντηση αυτών των αμφιβολιών, τον Ιούνιο του 2009 το British Medical Journal 
δημοσίευσε μία μετα-ανάλυση παλαιότερων μελετών και απέδειξε ότι οι στατίνες ελατ-
τώνουν σημαντικά τον κίνδυνο των ΚΑ συμβαμάτων και τα ποσοστά καρδιακών θανάτων 
σε άτομα χωρίς γνωστή ΚΑ νόσο, και μάλιστα σε όλες τις υποομάδες!14 (Πίν. 2)

Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα για τις υποομάδες ήταν στατιστικώς μη 
σημαντικά, κάτι που αναφερόταν μεν στη μελέτη, δεν τονιζόταν όμως ιδιαιτέρως. Από 
τους 12 συγγραφείς της μελέτης οι έξι δουλεύουν ως σύμβουλοι σε φαρμακευτικές 
εταιρείες που παρασκευάζουν στατίνες και ένας είναι μέλος στα διοικητικά συμβούλια 
δύο φαρμακευτικών εταιρειών που παρασκευάζουν στατίνες. Και για του λόγου το 
αληθές σας μεταφέρω από την ίδια την εργασία την παράγραφο που αφορά στα «αντι-
κρουόμενα συμφέροντα».

Competing interests: AMG is a consultant for Genentech, Kowa, Martek, Merck, and 
Merck/Schering-Plough, and serves on the board of directors for Aegerion and Arisaph. 
He is a member of DuPont’s health advisory board and serves on the data safety monitoring 
board for Novartis. JS carried out consultancy work and receives support for research from 
Bristol-Myers Squibb. RGJW receives support for research from Bristol-Myers Squibb. 
HN has received travel grants and speaking honorariums from Sankyo. RHK has received 
research fees and speaking honorariums from Pfizer. PR has received research grant 
support from the National Heart Lung and Blood Institute, the National Cancer Institute, the 
Donald W Reynolds Foundation, the Leducq Foundation, Astra-Zeneca, Novartis, Merck, 
Abbott, roche, and Sanofi-Aventis; consulting fees and lecture fees from Astra-Zeneca, 
Novartis, Merck-Schering Plough, Sanofi-Aventis, ISIS, and vascular Biogenics; and 
is listed as a co-inventor on patents held by the Brigham and Women’s Hospital that relate 
to the use of inflammatory biomarkers in cardiovascular disease. These patents have been 

licensed to Siemens and Astra-Zeneca.
Προ ενός έτους οι γερουσιαστές Charles Grassley και Herbert Kohl ζήτησαν τη δημο-

σιοποίηση των ονομάτων γιατρών που έλαβαν χρηματικές αμοιβές από φαρμακευτικές 
εταιρείες, καθώς και το ύψος των αμοιβών. (Γιατί άραγε;)

Παρ’ όλες αυτές τις αντιδράσεις πολύ πρόσφατα δόθηκε ένδειξη χορήγησης στα-
τινών για υπερλιπιδαιμία σε παιδιά κάτω των 17 ετών! Κανείς δεν σκέφτηκε τη λύση να 
πείσει αυτά τα παιδιά να σταματήσουν να καταναλώνουν junk food, να παρατήσουν τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και να βγουν έξω να παίξουν.

Παράλληλα, εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι έχουν αρχίσει να δυσπιστούν, ή έστω 
να αμφιβάλλουν για την εγκυρότητα κάποιων μελετών. Φαίνεται ότι αρκετές μελέτες 
είναι «biased», δηλαδή έχουν σφάλματα.15 Bias σημαίνει κλίση, απόκλιση, προκατάλη-
ψη, στατιστική απόκλιση, σφάλμα, παραμόρφωση, παραποίηση, διαστρέβλωση. Έτσι, 
δημιουργήθηκε ο όρος «Evidence Biased Medicine», δηλαδή «Ιατρική Βασισμένη σε 
Παραποίηση», όρος που συναντάται σε αρκετές επιστημονικές μελέτες. Ακολουθεί μια 
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λίστα από τέτοιες μελέτες.
• Evidence-based or evidence-biased: the need to re-appraise and re-align levels 

of information with stakeholder values. Boswell MV, Giordano J. Pain Physician. 
2009 Mar-Apr;12(2):283-6

• The need to reform our assessment of evidence from clinical trials: a commentary. 
Bagshaw SM, Bellomo R. Philos Ethics Humanit Med. 2008 Sep 30;3:23.

• Evidence-based or evidence-biased? Kellogg N, Anderst J. J Forensic Leg Med. 
2008 Oct;15(7):471-2; author reply 473-5. Epub 2008 Jan 24.

• Myths and facts in contemporary psychopharmacotherapy: evidence-based vs. 
evidence-biased treatment algorithms practice. Jakovljević M. Psychiatr Danub. 
2007 Dec;19(4):342-9.

• Deception detection expertise. Bond GD. Law Hum Behav. 2008 Aug;32(4):339-
51. Epub 2007 Aug 10.

• Commentary on “Health economics and the value of therapy in Alzheimer’s 
disease.” Cholinesterase inhibitors in Alzheimer’s disease--evidence-based or 
evidence-biased? Lanctôt KL, Herrmann N. Alzheimers Dement. 2007 Jul;3(3):177-9. 

• The Surviving Sepsis guidelines: evidence-based ... or evidence-biased? Singer 
M. Crit Care Resusc. 2006 Sep;8(3):244-5.

• Evidence-based or evidence-biased medicine? Anand AC. Natl Med J India. 2006 
Mar-Apr;19(2):100-3

• [Independent clinical intervention research--or evidence-biased medicine?] 
Pedersen OL. Ugeskr Laeger. 2005 Aug 8;167(32):2916; author reply 2916-7. 

• Statin policy and target populations: evidence-based or evidence-biased? 
Durrington P. Curr Opin Lipidol. 2004 Aug;15(4):381-6

• Renal disease medications and evidence-biased medicine. Goudas PC. Kidney 
Int. 2003 Oct;64(4):1533-4. 

• Diabetes in the elderly: problems of care and service provision. Croxson S. Diabet 
Med. 2002 Jul;19 Suppl 4:66-72.

• Evidence-biased medicine--or: the deceptive safety of the evidence. Hense HW. 
Dtsch Med Wochenschr. 2001 Mar 9;126(10):286-8. 

• “Evidence-biased medicine”--or: the deceptive certainty of the evidence. Rogler G, 
Schölmerich J. Dtsch Med Wochenschr. 2000 Sep 22;125(38):1122-8

• The non-recommendations in the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis, 
or why is evidence-based medicine so difficult (still) to apply to rheumatology? 
Malaise MG. Rev Med Liege. 2000 May;55(5):466-75.

• Evidence-based and evidence-biased medicine. Evans JG. Age Ageing. 1995 
Nov;24(6):461-3. 

• Cardioprotective effect of hormone replacement therapy in postmenopausal 
women: is the evidence biased? Posthuma WF, Westendorp RG, Vandenbroucke 
JP. BMJ.
Και είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν τέτοια προβλήματα αφού τις μελέτες τις 

κάνουν άνθρωποι και, ως άνθρωποι κάνουμε λάθη, ή είμαστε προκατειλημμένοι, ή απλώς 
λέμε ψέματα!
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Η ΠΕρΙΠΤωΣΗ ΤΟυ ΕΜΒΟλΙΟυ MMr

To 1998 ο Βρετανός γιατρός Andrew Wakefield δημοσιεύει στο Lancet μια εργασία η 
οποία ουσιαστικά συνδέει το εμβόλιο MMR με περιπτώσεις αυτισμού σε παιδιά. Η εργασία 
πήρε τέτοια δημοσιότητα ώστε οι εμβολιασμοί στη Βρετανία έπεσαν από το 93% στο 
75% (στο 50% στην περιοχή του Λονδίνου). Το 1998 είχαν αναφερθεί 56 περιπτώσεις 
Ιλαράς. Το 2008 αναφέρθηκαν 1348 περιπτώσεις Ιλαράς. Ενώ δεκαπέντε χρόνια πριν η 
Ιλαρά θεωρείτο νόσος υπό πλήρη έλεγχο, το 2008 χαρακτηρίστηκε ξανά ενδημική για 
την Αγγλία. Τα αποτελέσματα του Wakefield δεν επιβεβαιώθηκαν από κανέναν άλλο 
ερευνητή! Η περίπτωση του Wakefield δεν ήταν ούτε εργαστηριακό, ούτε ανθρώπινο 
σφάλμα. Όπως αποδείχθηκε πολύ αργότερα ο Wakefield είχε πάρει το ποσό των 500.000 
λιρών Αγγλίας συν ό,τι άλλα έξοδα θα προέκυπταν, από μια δικηγορική εταιρεία που 
εκπροσωπούσε αρκετές οικογένειες αυτιστικών παιδιών....16

Η επιλογή εργασιών που δίνουν ασφαλή αποτελέσματα είναι αρκετά περίπλοκη 
διαδικασία, και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι οι ερευνητές δεν δίνουν ψευδή στοιχεία.

ΣΕξ, ψΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑρΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Κατά τη δεκαετία του 1980 εφευρέθηκε ένας νέος όρος για να περιγράψει την ελατ-
τωμένη libido ορισμένων γυναικών ως Γυναικεία Σεξουαλική Δυσλειτουργία (Hypoactive 
Sexual Desire Disorder -HSDD). Ο όρος αυτός, ο οποίος αφορά σε προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες, δεν περιγράφει παθολογικές καταστάσεις, όπως ορμονικές διαταραχές, ή 
άλλες οργανικές παθήσεις αλλά κάτι ανάλογο με την περίπτωση της Αντρικής Στυτικής 
Δυσλειτουργίας όπου δεν υπάρχει σοβαρή οργανική διαταραχή. Όμως, κατά τους ερευ-
νητές Barbara Mintzes και Ray Moynihan τέτοια διαταραχή δεν υπάρχει. Συγκεκριμένα, 
στο βιβλίο τους Sex, Lies and Pharmaceuticals κατηγορούν ανοιχτά τις φαρμακοβιο-
μηχανίες ότι προσπαθούν να κερδίσουν από μια αγορά που στην πραγματικότητα δεν 
υφίσταται (Εικ. 14).

Σύμφωνα με την έρευνα που περιέχεται στο βιβλίο κάποιες παρασκευάστριες εται-
ρείες φαρμάκων, που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση, πληρώνουν, 
γιατρούς για να «αποδείξουν» ότι η χαμηλή λίμπιντο είναι ένα ευρέως εξαπλωμένο 
πρόβλημα στον γυναικείο πληθυσμό, το οποίο απαιτεί φαρμακευτική αγωγή. Έφθασαν 
μάλιστα στο σημείο να ισχυρίζονται ότι έως τα δύο τρίτα των γυναικών υποφέρουν από 
αυτήν- ενώ σε αντίστοιχη έρευνα το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι στην πραγματι-
κότητα είναι δυσαρεστημένες από τον σεξουαλικό τους σύντροφο. Στο ίδιο βιβλίο ανα-
φέρεται ότι τα φάρμακα που υποτίθεται ότι αυξάνουν τη λίμπιντο έχουν αποτύχει προς 
το παρόν να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν 
επενδύσει εκατομμύρια στην αναζήτηση του γυναικείου αντίστοιχου του θαυματουργού 
μπλε χαπιού και προτού ακόμη το ανακαλύψουν προσπαθούν να δημιουργήσουν μια 
τεράστια αγορά που το αναμένει ως «σωτήρα» από μια κατασκευασμένη διαταραχή. 
Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, «Το μάρκετινγκ των φαρμάκων συγχωνεύεται με την ιατρική 
επιστήμη με τρομακτικό τρόπο».17

Το 2005 η παρασκευάστρια εταιρεία του Viagra, η Ρfizer, χρηματοδότησε μια μελέτη 
που έδειξε ότι το 63% των γυναικών υποφέρει από σεξουαλική δυσλειτουργία, η οποία 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τεστοστερόνη και βεβαίως Viagra. Αυτή η μελέτη δεν άφησε 
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ασυγκίνητες τις άλλες εταιρείες. Το 2006 η Ρrocter & Gamble, που παρασκευάζει ένα 
επίθεμα τεστοστερόνης για γυναίκες, χρηματοδότησε έρευνα που έδειξε ότι η μια στις 
10 γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση υποφέρει από τη συγκεκριμένη διαταραχή χαμη-
λής σεξουαλικής επιθυμίας και θα μπορούσε να ωφεληθεί από το αντίστοιχο επίθεμα 
τεστοστερόνης. Το 2008 η Βoehringer Ιngelheim, που παρασκευάζει χάπι που περιέχει 
τη δραστική ουσία flibanserin η οποία υποτίθεται ότι ενισχύει τη γυναικεία λίμπιντο, 
χρηματοδότησε έρευνα που επίσης έδειξε ότι μια στις 10 γυναίκες χρειάζεται βοήθεια 
σ’ αυτόν τον τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ 
φαρμάκου και placebo ήταν σχετικά μικρή ενώ οι αναφερόμενες παρενέργειες ήταν 
ήπιες μεν αλλά σχετικά συχνές.18 Σε όλες αυτές τις μελέτες συμμετείχαν γιατροί και 
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι είτε εργάζονταν στη φαρμακοβιομηχανία είτε 
είχαν οικονομικές δοσοληψίες με αυτήν. Αντίθετα, άλλες, μη χρηματοδοτούμενες από 
φαρμακευτικές εταιρείες μελέτες, εκφράζουν αμφιβολία για το αν η έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος για το σεξ μπορεί να χαρακτηριστεί «δυσλειτουργία».19

Τελικά, η Ρfizer απέσυρε το «ροζ» Viagra από την αγορά γιατί δεν έκανε τίποτα, το 
επίθεμα τεστοστερόνης απορρίφθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και 
Τροφίμων το 2004 επειδή αύξαινε τον κίνδυνο για καρκίνο και καρδιακά, ενώ το χάπι με 
flibanserin απορρίφθηκε επίσης από τον FDA ομόφωνα στις 18 Ιουνίου του 2010 λόγω 
των ανεπιθύμητων ενεργειών και της αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας. Τέτοια 
γεγονότα κάνουν εμφανή την ανάγκη «να αποσυνδέσουμε το μάρκετινγκ από την ιατρική 
επιστήμη» όπως αναφέρει ο Moynihan.

Εικ. 14. Το εξώφυλλο του βιβλίου του Ray Moynihan για τη «γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία».



133

ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων καΙ δημοΣΙεύΣη επΙΣτημονΙκων πληροφορΙων

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΕυΕΤΑΙ

Η συμμετοχή των φαρμακευτικών εταιρειών στην ιατρική έρευνα δεν είναι ένα περιο-
ρισμένο φαινόμενο. Σε πρόσφατη μελέτη δημοσιευμένη στο Annals of Internal Medicine, 
η οποία ανάλυσε όλες τις μελέτες των πέντε πλέον διαδεδομένων ομάδων φαρμάκων, 
τα αποτελέσματα ήταν αποστομωτικά. Συγκεκριμένα, στη μελέτη αναλύθηκαν όλες οι 
διενεργούμενες μελέτες για αντιλιπιδαιμικά, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, αναστολείς 
αντλίας ιόντων Η+ (αντιελκωτικά) και αγγειοδιασταλτικά (ως αντιυπερτασικά) από το 
2000 έως το 2006. Από το σύνολο των 546 μελετών που βρίσκονταν σε εξέλιξη, στα δύο 
τρίτα (66%) δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα μέχρι το 2010. Στο υπόλοιπο ένα τρίτο δεν 
έχουν μέχρι τη δημοσίευση της εργασίας ανακοινωθεί αποτελέσματα. Από τις εργασίες 
που ανακοινώθηκαν, το 85% των χρηματοδοτούμενων από εταιρείες εργασιών έδωσε 
θετικά (για το υπό μελέτη φάρμακο) αποτελέσματα, ενώ εκ των μη χρηματοδοτούμενων 
από εταιρείες, το 50% έδωσε θετικά αποτελέσματα. Στην ενδιάμεση κατάσταση, όπου 
οι εταιρείες δεν ήταν οι κύριοι χρηματοδότες αλλά συνεισέφεραν μερικώς η ζυγαριά 
βρέθηκε κάπου στη μέση: το 72% έδωσε θετικά αποτελέσματα. Συμπέρασμα: Όσο 
μεγαλύτερη είναι η κατευθυνόμενη χρηματοδότηση, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να 
έχουμε θετικά αποτελέσματα από τη χρήση ενός φαρμάκου. Το ποσοστό επιτυχίας 
όμως των μη χρηματοδοτούμενων από εταιρείες μελετών, που είναι 50%, σημαίνει απλά 
ότι ένας στους δύο άρρωστους που θα πάρουν το φάρμακο στην καθημερινή κλινική 
πράξη δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά τους συγγραφείς της μελέτης θα 
πρέπει «να προσεγγίζετε τη βιβλιογραφία με έναν υγιή βαθμό σκεπτικισμού αλλά και 
με ανοικτό μυαλό».20

ΕΝ ΚΑΤΑΚλΕΙΔΙ...

Ακολουθώντας τα βήματα της επιστήμης που περιγράφονται αδρά στην αρχή μπορούμε 
να κάνουμε την ιατρική πιο αξιόπιστη ως προς την έρευνα. Υπάρχει όμως κάτι που να 
μπορούμε να κάνουμε εμείς στην καθημερινή μας πράξη όταν θέλουμε να βεβαιωθούμε 
για την εγκυρότητα κάποιας μελέτης; Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε την εγκυρότητα 
κάποιας μελέτης; Δεν μπορούμε σίγουρα, μπορούμε όμως να είμαστε σκεπτικιστές... να 
μην αρκούμαστε στα διαφημιστικά των εταιρειών και να ζητάμε τις ίδιες τις εργασίες. 
Και όταν τις έχουμε στα χέρια μας να ρωτάμε τις παρακάτω ερωτήσεις:
• Είναι η μελέτη χρηματοδοτούμενη; Και από ποιούς;
• Υπάρχουν άλλες μελέτες που δεν επιβεβαιώνουν, ή που βρίσκουν αντίθετα απο-

τελέσματα;
• Υπάρχουν και άλλες μελέτες, από ανεξάρτητους ερευνητές, που βρίσκουν τα ίδια 

αποτελέσματα;
• Το αποτέλεσμα της μελέτης έχει λογική σύνδεση με γνωστούς παθοφυσιολογικούς 

μηχανισμούς;
• Η εφαρμογή των ευρημάτων στο γενικό πληθυσμό έχει για κάποιους μεγάλα οι-

κονομικά οφέλη;
Πρέπει να τονιστεί ότι η ιατρική έρευνα και η «Ιατρική Βασισμένη σε Ενδείξεις» δεν 

είναι απορριπτέες. Αντίθετα, αποτελούν το μοναδικό δρόμο για την επιστημονική εξέλιξη 
της Ιατρικής. Η ηθική της όμως υπόσταση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σ’ αυτά, αλλά 
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απαιτείται και η συνδρομή όλων των γιατρών. Αυτός εξάλλου είναι και ένας από τους 
λόγους ύπαρξης των Ιατρικών Εταιρειών όπως η Εταιρεία Διάδοσης του Ιπποκρατείου 
Πνεύματος.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιατρική είναι μία επιστήμη υπό εξέλιξη, χωρίς 
απόλυτες απαντήσεις. Αυτό που ο καθένας από εμάς καλείται να διαγνώσει και θερα-
πεύσει δεν είναι ομάδες στατιστικού χαρακτήρα αλλά άρρωστοι με προσωπικότητες 
που απαιτούν εξατομικευμένη αντιμετώπιση.
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Σύγκρουση Συμφερόντων στα ΜΜΕ- 
Η Κοινωνική Διάσταση

Εύα Ντελιδάκη

ΑΣ ΠρΟΣΔΙΟρΙΣΟυΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣυΜΦΕρΟΝ

To «συν» όταν υπάρχει στη λέξη έχει να κάνει με το ομαδικό καλό. Μας φέρνει 
συν-κοντά, αφορά κάτι που συμφέρει όλους. Όταν, συνεπώς, μιλάμε για συμφέροντα, 
η λέξη δεν ταιριάζει. Μάλλον σε παραπέμπει σε κάτι που σηματοδοτεί κάτι που είναι 
μείον για όλους.

Το πραγματικό συμφέρον στο χώρο της Υγείας θα ήταν κάτι που θα ένωνε όλους, 
δηλαδή μας συν-φέρει και μας πηγαίνει κάπου όλους. Αν δεν μας πηγαίνει κάπου όλους 
μας, σημαίνει ότι δεν μας συμφέρει. Πρόκειται για ατομικό συμφέρον.

Γιατί μας συμφέρει όλους; Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα αρρωστήσει. Άρα 
είναι ένα κοινό ανθρώπινο στοιχείο. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε γιατρός, είτε πολίτης.

Ο δημοσιογράφος αν βρίσκεται ανάμεσα στα συμφέροντα των ΜΜΕ, τα συμφέ-
ροντα των γιατρών και τα συμφέροντα του πολίτη, πώς πρέπει να δράσει;

Διευκρινίσαμε τι είναι συμφέρον. Αφού δεν είναι υπέρ όλων δεν είναι συμφέρον. 
Είναι απλώς ιδιοτέλεια.

Σύγκρουση των ΜΜΕ μεταξύ τους, σύγκρουση των ΜΜΕ με γιατρούς, σύγκρουση 
των ΜΜΕ με φαρμακοβιομηχανίες. Σύγκρουση των ΜΜΕ με το δημοσιογράφο που 
θέλει να αναδείξει, ή όχι ένα θέμα.

Πολιτικοί λόγοι μπορούν να κάνουν ένα θέμα υγείας να κορυφωθεί, όπως έγινε με 
τη γρίπη των χοίρων, ή αντίθετα ένα θέμα πολύ σημαντικό να θαφτεί.

Άρα, ένας δημοσιογράφος βρίσκεται σε ένα πέλαγος αντιφάσεων και συγκρούσεων 
και θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να φτάσει το μήνυμα σωστά, από το γιατρό στον πολίτη. 
Γιατί χωρίς πολίτη δεν λειτουργεί τίποτα. Παρόλα αυτά, ο πολίτης χρησιμοποιείται ως 
δεδομένος. Άρα, αν η σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει ανάμεσα στα ΜΜΕ είναι 
εναντίον του πολίτη.

Δεν ισχύει όπως στην ελεύθερη αγορά, όπου π.χ. αν υπάρχει σύγκρουση συμφερό-
ντων ανάμεσα σε δύο πολυεθνικές θα πέσουν οι τιμές... Αντίθετα και οι δύο πολυεθνικές 
φτιάχνουν ένα κοινό πλαφόν που είναι σε βάρος του πολίτη… Άρα, δεν έχουμε πολυφω-
νία, αλλά έχουμε μια μάχη για το ποιος θα αναδείξει το θέμα λίγο περίεργα και έντονα.

Προώθηση τεχνικών και φαρμάκων ανάμεσα στα ΜΜΕ και συνεργασία με μεγάλα 
ιατρικά κέντρα. Θα ευχόμασταν να μην συμβαίνει ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.
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Γίνονται εκπομπές υγείας και συνεντεύξεις, όχι για να φτάσουν σωστές πληροφορίες 
στον πολίτη, αλλά για να διαφημιστούν -κατ’ ουσίαν- προϊόντα.

Πώς θα έφτανε όμως σωστά η πληροφορία στον πολίτη;
Θα σας εκθέσω την άποψή μου.
Αν κάναμε μια έρευνα και αναδεικνύαμε όλα τα μηχανήματα, όλα τα φάρμακα, όλες 

τις τεχνικές που υπάρχουν, τότε ναι!
Το κακό είναι ότι ο τρόπος που προβάλλονται τα θέματα υγείας, είναι προεπιλεγμένος. 

Είναι μονόδρομος. Αν θέλαμε να ενημερώσουμε τον πολίτη, θα έπρεπε να του δώσουμε 
όλο το πακέτο. Και θα έπρεπε να του δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις.

Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι το εξής.
Προβολή συγκεκριμένων προσώπων, συγκεκριμένων γιατρών, που προβάλλονται 

συστηματικά και έχουν γίνει τα καλά παιδιά των ΜΜΕ.
Μερικοί έχουν αποκτήσει και ιεραποστολικό μανδύα, γιατί ο,τιδήποτε συμβαίνει, 

ρωτάμε το γιατρό τάδε… Ακόμη και σε θέματα που υπερβαίνουν την ειδικότητά του.
Τότε αυτό ασκεί τεράστια επίδραση στο κοινό.
Υπάρχουν δύο πυλώνες του επηρεασμού του κοινού.
Τα ΜΜΕ και η Ιατρική. Δυο πιέσεις εξουσίας. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 

αγαπημένος μας γιατρός, που είχε χρόνια εκπομπή στην τηλεόραση, βγήκε άνετα βου-
λευτής. Και βέβαια μπορεί να το άξιζε. Αλλά δεν μιλάμε γι’ αυτό. Μιλάμε ότι η δύναμη 
της τηλεόρασης μπορεί να σου δώσει και άλλες ιδιότητες πιο εύκολα.

Ο συνδυασμός Ιατρικής (γιατί όλοι έχουμε ανάγκη το γιατρό) και των ΜΜΕ (γιατί 
έχουν να κάνουν με την πληροφόρησή μας), κορυφώνει και την ισχύ και τη δυνατότητα 
να περαστούν μηνύματα που δεν ισχύουν, αν υπάρχει από πίσω κάποιο συμφέρον.

Άρα, καλό είναι να γίνεται προβολή προσώπων, ή μη προβολή προσώπων, επειδή 
έχουν να προτείνουν και άλλες λύσεις και όχι μόνον αυτές που κυκλοφορούν τώρα. Ή 
μπορεί να έχουν να προτείνουν πιο φυσικούς, ή εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπι-
σης των θεμάτων Υγείας που κοστίζουν πολύ λιγότερο. Θα λέγαμε ότι σε μια ιδανική 
παρουσίαση στα ΜΜΕ θα έπρεπε να παρουσιαστούν ισότιμα και το μηχάνημα και το 
φάρμακο και οι άλλες λύσεις.

Αυτό είναι η διαλεκτική παρουσίαση.
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι σε ένα θέμα θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε όλα απ’ όλες τις πλευρές. Και 

τις θετικές και τις αρνητικές. Και τις παρενέργειες και τις αδυναμίες και ενστάσεις 
και τι έχει συμβεί στο εξωτερικό. Επιπλέον, να γίνεται διαλεκτική ανάμεσα στη μια 
λύση και στην άλλη λύση, που μπορεί να μην είναι λύση του εμπορίου. Πρακτικές 
που έρχονται από το παρελθόν αλλά και από το μέλλον.

Σήμερα βλέπουμε πολλές τεχνικές να ανακουφίζουν, ή και να προλαβαίνουν προ-
βλήματα υγείας που προέρχονται από το παρελθόν, όπως ο βελονισμός, το σιάτσου, 
η ρεφλεξολογία κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο. Αυτά όμως δεν προβάλλονται γιατί βιομηχανικά 
δεν παράγεται τίποτα. Φάρμακα, μηχανήματα, φακελάκια…

Η προβολή συγκεκριμένων προσώπων τους δίνει τέτοια δύναμη που πολύ πιο εύκολα 
μετά είναι να ζητηθεί φακελάκι, γιατί ο άρρωστος αισθάνεται ότι θα πάει στον top ειδικό.

Άρα, έμμεσα τα ΜΜΕ προωθούν την παραοικονομία και τους σωτήρες…
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Άλλη πλευρά…

Η σχέση των ΜΜΕ και της κατάστασης πανικού που μπορούν να δημιουργήσουν.
Παράδειγμα, η γρίπη των χοίρων και οι διοξίνες.
Παίρνουν ένα θέμα και δεν το δίνουν στον πολίτη ιατρικά, επιστημονικά, αλλά συναι-

σθηματικά. Όχι τι όντως συμβαίνει, αλλά τι μπορεί να νιώσει ο πολίτης αν του συμβεί. 
Και ο πολίτης μπαίνει σε έναν κόκκινο συναγερμό και συμπεριφέρεται σαν να είναι 
ήδη άρρωστος.

Παρόλα αυτά είχαμε την πολύ θετική εξέλιξη με την άγρια προπαγάνδα που έγινε 
στο εμβόλιο, όπου οι πολίτες στην πλειοψηφία δεν «τσίμπησαν». Είδαμε πόσα εμβόλια 
μείνανε. Ας σκεφτούμε την πίεση των ΜΜΕ από δημοσιογράφους που επέμεναν ότι 
πρέπει να εμβολιαστούμε και μεγάλους γνωστούς γιατρούς, αλλά και πολιτικούς να 
επιμένουν με πάθος.

Το ότι δεν ανταποκρίθηκε ο κόσμος, παρ’ όλη τη μεγάλη πίεση, ξέρετε τι σημαίνει;
Ότι αν η σύγκρουση είναι τόσο προκλητικά φανερή, ο κόσμος κάνει διάκριση, 

άρα μην τον υποτιμάμε. Είναι φανερό -τώρα που καταλάβαμε τι είχε συμβεί- ότι ήταν 
μια κατασκευή με την οποία εξυπηρετήθηκαν συμφέροντα και διακινήθηκε πολύ χρήμα.

Έχει ακουστεί ότι κάποιοι γιατροί και κάποιοι δημοσιογράφοι δεν διέδιδαν τον πανικό 
του εμβολίου άνευ χρηματικής ενίσχυσης.

Παραγγέλθηκαν τόσα εμβόλια τα οποία έληξαν. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε 
κάνει συμφωνία ότι αν δεν τα χρειαστεί θα τα επιστρέψει, όπως κάνανε άλλες χώρες.

Με λίγα λόγια χρησιμοποιείται ο λαός σαν μια εύπλαστη μάζα, για να γίνουν πει-
ράματα επηρεασμού, προβολής δοκιμών πάνω του.

Η ίδια η σύγκρουση στα ΜΜΕ είναι ένα θέμα υγείας, δηλαδή ψυχικής υγείας, 
σωστής διάκρισης, ψυχικής ηρεμίας, νοητικής καθαρότητας, ελεύθερης βούλησης.

Ένας άνθρωπος χωρίς ελεύθερη βούληση δεν είναι φανερό ότι θα νοσήσει, αργά, 
ή γρήγορα, σε κάποιο μέρος του οργανισμού του;

Άλλη πλευρά…

H προβολή ψεύτικων αναγκών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια υπερπροβολή πλα-
στικών χειρουργικών επεμβάσεων, τεχνικών αδυνατίσματος, τεχνικών αντιγήρανσης και 
τεχνικών ανανέωσης, σε αντίθεση με άλλα θέματα υγείας πολύ σοβαρά. Ο μέσος άνθρω-
πος δεν πάσχει από το να κάνει σολάριουμ, ή να αποκτήσει αγέρωχους γλουτούς… Οι 
αναφορές, οι εκπομπές, οι συνεντεύξεις σε γιατρούς είναι γύρω από ψεύτικες ανάγκες.

υπερτροφοδότηση σε θέματα υγείας που από δευτερεύοντα γίνονται επιτακτικά.
Νιώθει ο πολίτης ότι αν δεν ανταποκριθεί είναι άρρωστος. Ψεύτικες ασθένειες.
Αν κάποιος είναι πιο παχύς λέει «δεν μπορώ να κυκλοφορήσω». Μια κυρία που απέ-

κτησε 3 ρυτίδες, λέει «πώς θα ζήσω τώρα», σε κάποιον που έχει στραβή μύτη όλοι τον 
ωθούν και του λένε «αφού υπάρχει λύση φτιάξε τη μύτη σου».

Η μικρή έως ανύπαρκτη «εναλλακτική» προβολή.
Λύσεις που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον άρρωστο. Οι περισσότεροι τρόποι σύγ-

χρονης θεραπείας είναι παθητικοί και απαιτούν ο άρρωστος να πάρει ένα φάρμακο, θα 
κάνει μια επέμβαση και αμέσως όλα διορθώνονται.

Απουσιάζει ο ίδιος ο άρρωστος από τη θεραπεία.
Οι εναλλακτικοί τρόποι, έχουν το καλό ότι ο άρρωστος πρωταγωνιστεί. Θα κινητοποι-
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ήσει ο ίδιος έναν μηχανισμό, έστω κι αν κάποιοι το λένε αυθυποβολή. ξέρουμε σήμερα 
τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Σου επιστρέφει αυτό που του δίνεις.

Όταν του δίνεις θετική σκέψη σου επιστρέφει υγεία. Αν του δίνεις αρνητική σκέψη 
θα σου επιστρέψει προβλήματα, είτε ψυχικής είτε σωματικής υγείας.

Πολίτες. Παθητικοί φαρμακολήπτες.
Το να κάνουμε τους πολίτες παθητικούς φαρμακολήπτες και όχι ενεργούς είναι 

επιζήμιο, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι αν ένα κομμάτι της θεραπείας απαιτεί φάρ-
μακα και χειρουργικές επεμβάσεις αυτές δεν θα γίνουν. Αλίμονο! Δεν τα καταργούμε.

Η μεγάλη προβολή των ΜΜΕ στη μία κατεύθυνση και η ισχνή από την άλλη, δείχνει 
και μια νοοτροπία.

Όπως τα άλλα θέματα στην προβολή των ειδήσεων -έτοιμες λύσεις όπως π.χ. αυτά 
τα δύο κόμματα υπάρχουν και τίποτα άλλο…. αυτό είναι in φέτος κ.λπ., έτσι και στο 
θέμα της Υγείας δίνονται εύκολες λύσεις.

Δεν πρωταγωνιστεί ο πολίτης.
Στις εναλλακτικές λύσεις ο πολίτης βάζει το 50% της θεραπείας. Κινητοποιεί τον 

αυτοάνοσο μηχανισμό του οργανισμού του.
Ένας πολίτης που είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τρόπο που θα θεραπευτεί, 

είναι σίγουρο ότι είναι ελεύθερος να επιλέξει και πώς θα ψηφίσει και πώς θα φερθεί 
σε άλλους τομείς της ζωής του.

Άρα, θέλουμε και στο χώρο της Υγείας έναν παθητικό πολίτη. Θέλουμε έναν πολίτη 
να παίρνει δυο χαπάκια την ημέρα και όλα θα πάνε καλά, και να μη συμμετέχει ο ίδιος 
στη θεραπεία.

Διατροφή, τσιγάρο, άσκηση.
Πολλές φορές φαίνεται ότι προβάλλονται αυτά τα θέματα, αλλά τελικά το κέρδος 

είναι μεγαλύτερο από ό,τι η πρόληψη.
Κέρδος - Υγεία στη ζυγαριά.
Θα θέλαμε έναν λαό να είναι πιο υγιής, όχι με εξαναγκασμό, αλλά προβάλλοντας 

θετικά πρότυπα.
Πολιτικοί-δημοσιογράφοι-πρόσωπα της επικαιρότητας.
Στην πρώτη ευκαιρία θα τους δούμε να πίνουν πολύ, να τρώνε πολύ, να καπνίζουν 

πολύ, σε σίριαλ, ταινίες, εκπομπές διασκέδασης.
Πίνε, τρώγε μεζεδάκια, κάπνιζε, άκουγε πολύ δυνατά μουσική, βάλε ωραία ρούχα.
Δεν θέλουν να είμαστε σε καλή υγεία, αλλά να είμαστε άρρωστοι.
Κατά πόσο τα ΜΜΕ μπορούν να ασχοληθούν με την Υγεία των πολιτών, ή την οικο-

νομική υγεία κάποιων;
H πρότασή μας είναι να βρούμε τι είναι το κοινό συμφέρον.
Σε μια πολιτεία που είναι υγιής, τα ΜΜΕ θα έχουν πιο ενεργούς πολίτες τηλεθεατές, 

λιγότερο εξαρτημένους, οι γιατροί θα έχουν καλύτερους πελάτες και οι δημοσιογράφοι 
θα έχουν ένα πιο διαφανές έργο να κάνουν.

Προτείνω τη σύσταση φορέα από την Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, 
ώστε τα θέματα της Υγείας να μην είναι σε τελείως αυθαίρετη βάση. Να μην προβάλλει 
ο καθένας ανεξέλεγκτα οτιδήποτε, αλλά με κριτήριο το κοινό καλό.

Δεν μιλάμε για λογοκρισία. Φανταστείτε να βγει κάποιος αύριο και να διαφημίζει ότι 
πρέπει να καπνίζουμε ναρκωτικά, γιατί μας χαλαρώνουν και μας κάνουν να αντέχουμε 
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τη σκληρή πραγματικότητα… Θα το προβάλλουμε; Όχι. Άρα, υπάρχουν κάποια όρια 
στο τι λέγεται.

Ένας φορέας που θα έχει έναν κανόνα δεοντολογίας για τα ΜΜΕ, σε σχέση πάντα 
με την Υγεία. Όπως είναι ο όρκος του Ιπποκράτη.

Γιατί αυτό αφορά στο κοινό καλό, γιατί είμαστε όλοι υποψήφιοι να έχουμε ανάγκη 
κάποια στιγμή από ιατρική φροντίδα. Άρα, το θέμα της Υγείας δεν μπορεί να είναι ούτε 
οικονομικό συμφέρον ούτε χρηματοοικονομικοί παράγοντες, ή πρόσκαιρα deals και 
προβολή μηχανημάτων και φαρμάκων.

Προτείνω ημερίδα με εκπροσώπους των ΜΜΕ, πολιτών και γιατρών, που θα συ-
ναντηθούν για να καταλήξουν σ έναν κανόνα, ώστε να μην ξαναδούμε πανικούς και 
ακραίες προωθήσεις προϊόντων, στημένες εκπομπές χωρίς δημοσιογραφική ελευθερία, 
με καπέλωμα.

Διαλεκτική προβολή

Να ακούγονται όλες οι πλευρές ενός θέματος, για να ενημερώνεται ο πολίτης.
Το έχω κάνει σε εκπομπές μου στην ΕΡΤ με κοινό που δεν κάθεται απλά στον καναπέ, 

αλλά συμμετέχει, ρωτάει, επεμβαίνει.
Άλλωστε όλα δεν πρέπει να τα κάνουμε για τον πολίτη; το συνάνθρωπό μας;
Σήμερα είναι εκείνος, ο άλλος αύριο, είμαι εγώ, το παιδί μου, ο γονιός μου.

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ …..ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.
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Η λεγόμενη «Σύγκρουση Συμφερόντων» 
στον Περίγυρο της Σχέσης του Γιατρού 
με τον Άρρωστό του 
Μια Νομικο-Δεοντολογική Προσέγγιση

Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης

ΠρΟλΕΓΟΜΕΝΑ

Τα βιβλιογραφικά ερεθίσματα: Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα  
από τον αγγλοσαξονικό και γερμανόφωνο κόσμο

Οι συγκρούσεις καθήκοντος-υποχρέωσης και συμφέροντος-κινήτρου, στον ευαίσθητο 
χώρο της υγείας, που αποτελεί το κεντρικό θέμα αυτής της συνάντησης, εξελίσσονται 
όντως σε μια χρόνια επιβάρυνση της Ιατρικής, με θύματα, κυρίως, τους ίδιους τους 
γιατρούς, την ερευνητική τους προσπάθεια και τη (μετ)εκπαίδευσή τους.

Το πρόβλημα αυτό, που ακούει στο καθιερωμένο διεθνώς όνομα: «Σύγκρουση 
Συμφερόντων-conflict of interests (COI)» στην Ιατρική (και ειδικά στο πλαίσιο της σχέση 
του γιατρού με τον άρρωστό του) θα προσπαθήσω να προσεγγίσω με τα μεθοδολογικά 
«εργαλεία» της επιστήμης μου.

Θα αναφερθώ, αρχικά, σ’ ένα παράδειγμα και δύο πολύ σημαντικές βιβλιογραφικές 
πηγές, που αναδεικνύουν το αυξημένο ενδιαφέρον θέμα του φετινού συμποσίου σας, 
που δεν έχει, ομολογώ, αποτελέσει αντικείμενο, εξειδικευμένης μελέτης από νομικής 
πλευράς ακόμη, γεγονός που αποτελεί για μένα τουλάχιστον, μια σημαντική πρόκληση.

Το παράδειγμα δεν αφορά στη σχέση γιατρού-αρρώστου, αλλά στη σχέση γιατρού-
ερευνητή με βιομηχανικό κλάδο. Πρόκειται για την υπόθεση του Σουηδού καθηγητή 
της Ιατρικής (με ειδίκευση σε θέματα του Περιβάλλοντος και της επίδρασής του στην 
υγεία) στο πανεπιστήμιο του Göteborg, Dr. ragnar rylander, που για δεκαετίες εργά-
ζονταν παράλληλα, πλουσιοπάροχα αμειβόμενος, ως επιστημονικός σύμβουλος στην 
καπνοβιομηχανία Phillip Morris, με ερευνητικό αντικείμενο την καρκινική έρευνα, χωρίς 
να ανακοινώσει ποτέ τη σχέση του αυτή, ενώ μάλιστα, όταν το 2002 έγινε γνωστή η συ-
νεργασία του με τη βιομηχανία, προέβη και σε επίσημη διάψευση, με άμεση αντίδραση 
τη δημοσίευση δύο μήνες αργότερα, από το αρχείο της Βιομηχανίας της σύμβασης που 
είχε υπογράψει. Η περίπτωση αυτή δεν αναδεικνύει μόνο την πρακτική της κατακριτέας 
απόκρυψης, ή διάψευσης ύπαρξης οικονομικών σχέσεων μεταξύ ερευνητών-γιατρών 
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(και μάλιστα με υψηλό επιστημονικό-ακαδημαϊκό status) και βιομηχανικών κλάδων, αλλά 
δημιουργεί και εύλογες αμφιβολίες για την ποιότητα και πειστικότητα των επιστημονικών 
ερευνών, που διεξάγονται από τα πρόσωπα αυτά1.

Σε ό,τι αφορά τώρα στη βιβλιογραφία για το θέμα. Η πρώτη, χρονολογικά προη-
γούμενη επιστημονικά τεκμηριωμένη πηγή, είναι το περίφημο πια άρθρο του Dennis 
F. Thomson, που δημοσιεύτηκε στις 19/8/1993 στο περιοδικό: Ν Engl J Med και έφερε 
τον τίτλο: Understanding financial conflicts of interest2. Πρόκειται για κείμενο που στη 
σύγχρονη Φιλολογία, σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων (Conflict of interests-COI), 
στο χώρο της Ιατρικής, χαρακτηρίζεται ως κλασικό και πρωτοποριακό, αν και ο ίδιος ο 
συγγραφέας του, είχε την επιστημονική εντιμότητα, να δηλώσει ότι πριν από τον ίδιο, ήδη 
από τη δεκαετία του ’80, στο ίδιο περιοδικό, είχαν δημοσιευτεί από τον A. Relman δύο 
σχετικές εργασίες με τους αντίστοιχους τίτλους: The new medical-industrial complex3 
και Dealing with conflicts of interest4.

Ένα μικρό σχόλιο: Δεν φαίνεται να είναι τυχαίο ότι η σχετική συζήτηση άρχισε (και 
συνεχίζεται) στις ΗΠΑ, μια μεγάλη χώρα, που έχει να επιδείξει κολοσσιαία επιστημονικά-
ιατρικά επιτεύγματα, ένα τεράστιο κύκλο εργασιών μεγάλων βιομηχανικών-επιχειρηματικών 
παραγόντων στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου, άκρατο οικονομικό Φιλελευθερισμό, 
αναπότρεπτα εκτεταμένη διαφθορά στο ίδιο πεδίο, αλλά και τη μοναδική ίσως ειδική 
αυστηρή νομοθεσία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της COI5 καθώς και συνεχείς 
προσπάθειες για νέες παράλληλες ρυθμίσεις6, αφού όμως ο ίδιος ο νομοθέτης δημιούρ-
γησε προηγουμένως τις προϋποθέσεις για εμφάνιση και επέκταση του φαινομένου7,8.
1 Βλ. Lennart Hardell, Martin J. Walker, Bo Walhjalt, Lee S. Friedman und Elihu D. Richter, Σε Umwelt-

Medizin-Gesellschaft. 2007, 205επ. 
2 Vol. 329. No. 8, pp. 5773-576. 
3 N Engl J Med. 1980. 303, 963pp. 
4 N Engl J Med 1985 313. 749pp. 
5 Πρόκειται για τον ομοσπονδιακό νόμο, που φέρει το όνομα του μέλους της Βουλής των αντιπρο-

σώπων Pete STARK, (Stark-Law), που στη αρχική του μορφή τέθηκε σε ισχύ την 1/1/1992 και έκτοτε 
βρίσκεται σε συνεχή αναθεώρηση και συμπλήρωση. Βλ. σχετικά. WACHLER/DRESEVIC, Stark II, 
Phase III. The full picture. The health lawyer. Special Edition 2007, 3pp. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων 
αυτού του νόμου απαγορεύεται λ.χ. στο γιατρό να συστήσει σε άρρωστο, εργαστηριακές εξετάσεις 
σε εργαστήρια με τα οποία έχει COI. 

6 Βλ. CLAMON, The search for a cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently 
plagues biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ., 244. 

7 Επί προεδρίας R. Reagan με το νόμο αρχικά Bayh-Dole, της 12/12/1980, προς το σκοπό της προώθη-
σης της έρευνας στα πανεπιστήμια, το Δημόσιο παραιτήθηκε ρητά από τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας κ.λπ., από εφευρέσεις, ανακαλύψεις κ.λπ., που γίνονταν εντός πανεπιστη-
μιακών, ή γενικότερα ερευνητικών ιδρυμάτων, χρηματοδοτούμενων από αυτό. Έτσι δημιουργήθηκε 
ένα ισχυρό κίνητρο, από ερευνητές, μέλη ΔΕΠ κ.λπ., για έρευνα και στη συνέχεια για κατοχύρωση 
και οικονομική εκμετάλλευση του αποτελέσματος της ερευνητικής δράσης τους. Οι καθηγητές με-
τατράπηκαν σε επιχειρηματίες, που ίδρυσαν επιχειρήσεις και προσέλκυσαν μετόχους και δανειστές 
κεφαλαίων, για εμπορική εκμετάλλευση των ανακαλύψεών τους, ενώ τα ερευνητικά αποτελέσματα 
έγιναν επικερδή προϊόντα. Με μια λέξη, η επιστημονική ερευνητική προσπάθεια υποτάχτηκε στην 
αναζήτηση του κέρδους. Ο νόμος αυτός δεν υπήρξε μοναδικός, αλλά συμπληρώθηκε από άλλους, 
που επεξέτειναν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και σε άλλους Φορείς. Βλ. π.χ. τον νόμο Stevenson/Wydler 
technology Innovation Act/1980, Federal technology transfer Act/1986, Technology transfer commer-
cialization Act/2000. Βλ. σχετικά Clamon, The search for a cure: combating the problem of conflicts 
of interest that cuuently plagues biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ. 240επ. 
Klemperer, Interessenkonflikte im Gesundheitswesen. 159.
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Η δεύτερη πηγή, προέρχεται από τη γραφίδα του Hans weiss, συγγραφέα μιας 
εκτεταμένης, δημοσιογραφικής κατά βάση έρευνας, για τη σχέση των γιατρών με τις 
φαρμακευτικές εταιρίες, και φέρει τον αιχμηρό τίτλο: Korrupte Medizin-Ärzte als Kompli-
zen der Konzerne. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε το 2008, και που αποτελεί τρόπον 
τινά το αντίστοιχο του έργου της Αμερικανίδας Marcia Angell: The true about the Drug 
Enterprise, έτυχε ιδιαίτερης προσοχής, αποκαλύπτοντας την έκταση της διείσδυσης 
της Φαρμακοβιομηχανίας (ΦΒ) στην κλινική έρευνα. Αποτελεί το βιβλίο αυτό την ηχηρή 
απάντηση του γερμανόφωνου επιστημονικού κόσμου, δίπλα στις μελέτες κυρίως του 
David Klemperer, καθηγητή της Ιατρικής στο πανεπιστήμιο του Regensburg, ειδικού 
σε θέματα ιατρικής Δεοντολογίας και Φιλοσοφίας9.

Ότι η σχετική συζήτηση βρήκε πρόσφορο έδαφος και σε άλλες γειτονικές ευρωπα-
ϊκές χώρες, αποτυπώνει μια χαρακτηριστική αποστροφή του καθηγητή Asmus Finzen, 
διευθυντή της πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής της Βασιλείας στην Ελβετία, σε 
άρθρο του στο περιοδικό Psychiatrische Praxis, 2007, 34: «Αν θέλουμε να είμαστε ειλι-
κρινείς με τον εαυτό μας, τότε (πρέπει) να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν. Το 
να πιστεύουμε ότι η πανταχού παρούσα Χορηγία (Sponsoring), συμβάλλει στη δημιουργία 
μιας ανεξάρτητης ιατρικής γνώμης είναι απλή ονειροπόληση. Ο στόχος της μεγιστοποίη-
σης του κέρδους ανταγωνίζεται αναγκαστικά το στόχο της ιατρικής προόδου και, πράγμα 
που είναι το σημαντικότερο, το συμφέρον του αρρώστου»10.

Σε μας ήρθε, καθυστερημένα, η Διοίκηση με την υπ’ αριθμ. 66500/30-9-2010 εγκύκλιο 
του ΕΟΦ, θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ ειδικότερα, να αντιμετωπίσει ένα λανθάνον 
αλλά υπαρκτό, όπως φαίνεται πρόβλημα «σύγκρουσης συμφερόντων» στο πεδίο της 
Ιατρικής και ειδικά της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ).

Ο Τύπος, με αυτήν την αφορμή, ανέδειξε δημοσιογραφικά το θέμα11.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Από τη δεκαετία του ’80 και πλέον συζητείται και επιβαρύνει τη σχέση Γιατρού-Αρρώστου 
και συνακόλουθα αμαυρώνει τη γενικότερη σημερινή λαμπερή, λόγω των επιτευγμάτων 
της, εικόνα της Ιατρικής η λεγόμενη «Σύγκρουση Συμφερόντων», που δεν είναι per se, 
τουλάχιστον στον τομέα της ιατρικής έρευνας, αρνητική, κατακριτέα, ή οπωσδήποτε 
αποφευκτέα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ραγδαία πρόοδος της Ιατρικής οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στη συνεργασία της με την επιχειρηματικότητα. Άλλωστε «Καθαρή» από 
επηρεασμούς τρίτων επιστημονική έρευνα, μάλλον δεν υφίσταται. Αντίθετα, χάρις στη 
σύμπλευση Επιστήμης και Επιχειρήσεων καταγράφηκαν σημαντικά επιτεύγματα12. Είναι 

8 Ως παράδειγμα των μέτρων, που έχουν ληφθεί, θα μπορούσε να αναφερθεί η αυστηρή ρύθμιση κατά 
την οποία, από το 2013, όλες οι επιχειρήσεις, βιομηχανίες κ.λπ., που προβαίνουν σε δωρεάν παροχές 
σε γιατρούς ύψους μεγαλύτερου των 10$, έχουν υποχρέωση να τις γνωστοποιούν δημόσια. http//
www. medknowledge. de (22-1-2011).

9 Πρβλ. π.χ. Klemperer, Interessenkonflikte im Gesundheitswesen. In Selbsthilfegruppenjahrbuch 2008, 
156επ. Klemperer, Interessenkonflikte:Gefahr fuer das aertzliche Urteilsvermoegen. Deutsch. Arztebl. 
2008, 2098επ. 

10 Σε Weiss, Korrupte Medizin-Ärzte als Komplizen der Konzerne. Koeln 2008, 8. 
11 Βλ. χαρακτηριστικά Καθημερινη. Φύλο της 24/9/2010, σελ. 3
12 Clamon, The search for a cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues 

biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ. 239. 



143

η λεγομενη «ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων» Στον περΙγύρο τηΣ ΣχεΣηΣ τού γΙατρού με τον αρρωΣτο τού

δε τραγικό λάθος να διαβλέπει κανείς, φορώντας δογματικές παρωπίδες, a priori μόνο 
οικονομικά, ή και ηθικά κέρδη, που επηρεάζουν δυσμενώς την ευθυκρισία, την επιστη-
μονική ανεξαρτησία και την έρευνα.

Τα όρια ανάμεσα στην Επιστήμη και την επιχειρηματική δράση καθίστανται πάντως 
σήμερα πορώδη και διαπερατά. Το ζητούμενο είναι η σύμπλευση, να μην οδηγήσει την 
επιστήμη και τους θεράποντές της σε ρόλο υπηρέτη οικονομικών, πολιτικών, ή άλλων 
συμφερόντων, κάτι που θα σήμαινε το τέλος της. Η προστασία της ακεραιότητας και 
του αδιάβλητου της επαγγελματικής-επιστημονικής κρίσης και δράσης (Integrity) και η 
διατήρηση και διαφύλαξη του κύρους και της δημόσιας εμπιστοσύνης προς το λειτούρ-
γημα (Public’s faith)13 είναι αδιαπραγμάτευτες Σταθερές. Η υποταγή της επιστήμης σε 
εξωεπιστημονικά (ιδίως οικονομικά) συμφέροντα μπορεί πάντως να αποφευχθεί, αν η 
σύμπλευση καταστεί διαφανής (άρα ελέγξιμη, ανά πάσα στιγμή από τρίτους) και δημι-
ουργηθούν επαγγελματικοί-δεοντολογικοί κανόνες και μηχανισμοί, που θα περιορίζουν 
κατά το δύνατό τις αρνητικές επιδράσεις της COI.

Το φαινόμενο της COI δεν είναι πάντως αποκλειστικά εμφανιζόμενο μόνο στο χώρο 
της υγείας, αλλά διαχέεται, με την κυριολεξία του όρου, και σε άλλους επιστημονικούς, 
διοικητικούς, ή επαγγελματικούς χώρους. Αρκεί να αναφερθεί ότι η Επιτροπή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφασή της, της 12/11/2008 (C-2008, 6866 final), έθεσε 
ειδικούς κανόνες σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνωμόνων σε απόσπαση, 
ή επαγγελματική κατάρτιση στις υπηρεσίες της Επιτροπής, όπου ρυθμίζεται η περίπτωση 
εμφάνισης του φαινομένου της COI. Σύγκρουση συμφερόντων, κατά κυριολεξία, εμφα-
νίζεται π.χ. στις σχέσεις δικηγόρων –πελατών14, τραπεζικών συμβούλων-πελατών-επεν-
δυτών, ενώ ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στις περιπτώσεις, κυρίως θα έλεγα, που 
δικαιολογείται, ή προβλέπεται κατά νόμο η εξαίρεση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, 
κ.λπ. Οι σχετικοί δικονομικοί κανόνες αποκλείουν το δικαστή από την εκδίκαση μιας 
υπόθεσης, όταν υπάρχουν στοιχεία, που (είναι δυνατόν) να θέσουν σε αμφιβολία την 
αξιοπιστία του, ή να κλονίσουν απλά την εμπιστοσύνη των δικαζομένων στο πρόσωπο 
του, ή και στη δικαιοδοτική λειτουργία γενικότερα15.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ-
ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η Ιατρική, πέρα από τους νομοθετικούς ορισμούς του ΚΙΔ (αρθρ. 1 Ι-ΙΙΙ), ασχολείται 
σχηματικά, με την εναλλαγή και αλληλεπίδραση υγείας και νόσου. Αξιώνει, όπως ορίζει 
άλλωστε και ο νόμος, να θεραπεύσει αρρώστους, να προλάβει εκδήλωση νόσων, ή 
τουλάχιστον, αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, να αμβλύνει τις συνέπειες τους. Mε αυτό το 
βασικό δεδομένο προσδιορίζει στη συνέχεια τις αξίες της, τα καθήκοντά της, τα μέσα 

13 Clamon, The search for a cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues 
biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ., 244. 

14 Βλ. π.χ. τις ρυθμίσεις των αρθρ. 233 ΠΚ (Απιστία δικηγόρου), 400 ΚΠολΔ (εξαίρεση δικηγόρου ως 
μάρτυρα σε αστική υπόθεση), αρθρ. 212 ΚΠΔ (Επαγγελματικό απόρρητο συνηγόρου). Βλ. επίσης αρθρ. 
46 (υποχρέωση του δικηγόρου να μην παρελκύει δίκες) και 49 ΚωδΔικηγ (υποχρέωση εχεμύθειας, 
μαρτυρική κατάθεση κ.λπ.). Βλ. από τα αντίστοιχα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο 
του αμερικανικού δικαιου, McMUNIGAL, Rethinking attorney conflict of interest doctrine. Georgetown 
Journal of Legal Ethics. 1992, 823επ. 

15 Νικας, ΠολΔ. Ι. Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2003, 53. 



144

ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων

που χρησιμοποιεί και τον τρόπο που τα θέτει σε λειτουργία.
H Ιατρική δεν είναι αποκομμένη από τις κοινωνικές δομές, αλλά απεναντίας είναι 

συνδεδεμένη με ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, από το οποίο επηρεάζεται 
αλλά και το οποίο συνδιαμορφώνει. Για να επιτύχει τους στόχους της η Ιατρική είναι 
αναγκασμένη σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές ομάδες, και κυρίως με τους νομικούς. 
Είναι επομένως και αυτή αναπόσπαστο μέρος της Κοινωνίας, της Οικονομίας και της 
Πολιτικής. Με διαρκώς αυξανόμενη επιτυχία, αποκτά η Ιατρική περισσότερες δυνατό-
τητες αλλά ταυτόχρονα και ισχύ, οικονομική, πολιτική και κοινωνική.16

Ο αγώνας της εναντίον του θανάτου αρχικά, συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα επίπεδα. 
Έχει έτσι κινηθεί από τον άρρωστο προς το μέλλον του ανθρώπου, ασχολούμενη π.χ. 
με την υποβοήθηση της αναπαραγωγής, τη γονιδιακή έρευνα, την έρευνα σε έμβρυα 
κ.λπ. Από τη στιγμή δε που η ζωή, αναγνωρίζεται (βλ. αρθρ. 9 ΚΙΔ), ως υπέρτατο αγαθό, 
παρατηρείται ο διαποτισμός της επιστήμης αυτής από την «Ιδεολογία του Ζώντος», όπου 
όχι μόνο η γυμνή αποκατάσταση της υγείας, αλλά και η βούληση του αρρώστου καθώς 
και η ποιότητα της ζωής του (ιδίως με την ανάπτυξη της επιστήμης στην αντιμετώπιση 
χρονίων νόσων, του γήρατος και την Ιατρική αισθητικών επεμβάσεων αλλά και επεμ-
βάσεων αλλαγής, ή αποκατάστασης Φύλου17 και τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη, 
αποκτούν βαρύτητα στην ιατρική σκέψη και δράση. Οι κοινωνικές προσδοκίες και οι 
τεχνολογικές δυνατότητες επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, και η εφαρμογή ιατρικών 
γνώσεων και τεχνικών επεκτείνεται σε πεδία, που ιστορικά δεν ανήκουν, όπως λέχθηκε, 
στο σκληρό πυρήνα της (παραδοσιακής) ιατρικής δραστηριότητας, την καταπολέμηση 
της ασθένειας, του πόνου και εν μέρει του θανάτου. Η Ιατρική προσκρούει πια σε βι-
ολογικά χρονικά όρια, στα όρια μεταξύ σκόπιμου και πραγματοποιήσιμου, και σαφώς 
σε οικονομικά όρια18.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η διεύρυνση του ιατρικού ορίζοντα, δεν είναι χωρίς συνέ-
πειες. Συνεπάγεται εισδοχή της Ιατρικής και σε άλλες περιοχές κοινωνικής δράσης (ιδίως 
στην Ψυχιατρική είναι αυτό εμφανές) αλλά και στην Αγορά, ώστε να μιλά πια κανείς, 
με κάποια υπερβολή σαφώς, για «Ιατροποίηση-Medikalisierung» ευρέων περιοχών της 
κοινωνικής ζωής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εγγύτερη οριοθέτηση της Ιατρικής 
από τη Νομική, τη Θεολογία, την Οικονομία κ.λπ.

Ο χώρος της Υγείας, τείνει να εξελιχθεί σε Αγορά και βιομηχανικό Κλάδο. Ο άρρωστος 
γίνεται αποδέκτης-πελάτης υπηρεσιών-αγαθών (άρα καταναλωτής), η ασθένεια (και όχι 
μόνο, αν σκεφθεί κανείς και τα πεδία ιατρικής δράσης) σε επιχειρηματικό κίνητρο, η 
Υγεία μετατρέπεται σε εμπόρευμα, ο γιατρός σε πωλητή της και τα ιατρεία και κλινικές 
σε Profit-Center19. Η διαφήμιση, αναγκαία παρενέργεια αυτής της εξέλιξης ασκεί πίεση 
στις συνήθειες και ανάγκες του πληθυσμού και συναφώς και στην ιατρική έρευνα. Οι 
κατά κυριολεξία πια και σε πολλά επίπεδα COI στο χώρο αυτό, ενισχύονται από την 

16 Ziele und Aufgaben der Medizin zu Beginn des 21ten Jahrhunderts. Schweizerische Akademie der 
medizinischen Wissenschaften. Basel. 2004, 20.

17 Βλ. σχετικά αρθρ. 11 ΙΙΙ ΚΙΔ, που επιβάλλει ιδιαίτερη ενημέρωση του αρρώστου. 
18 Πρβλ. Ziele und Aufgaben der Medizin zu Beginn des 21ten Jahrhunderts. Schweizerische Akademie 

der medizinischen Wissenschaften. Basel. 2004, 12.
19 Geisler, Artz-Patient-Verhaeltnis im Wandel. Recht und Ethik der modernen Medizin. 2002, S. 216. 

Steger, Das Erbe des Hippokrates. Goettingen 2008, 72.
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«εκνομίκευση» της σχέσης γιατρού-αρρώστου. Κρίσιμες ιατρικές αποφάσεις, ιδίως 
ανάμεσα στο ιατρικώς επιτεύξιμο και οικονομικά, ηθικά, και κοινωνικά σκόπιμο, αν δεν 
λαμβάνονται, τουλάχιστον επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό, από γενικότερες νομικές, 
κοινωνικές, ηθικές, ή οικονομικές παραμέτρους20, που περιβάλλουν και συνδιαμορφώ-
νουν τη σχέση γιατρού-αρρώστου21. Η Iατρική Ηθική απαγορεύει στο γιατρό να λαμβάνει 
αποφάσεις με οικονομικά, νομικά, ή προσωπικά εγωιστικά κίνητρα. Ο «εμπορευματικός» 
χαρακτήρας της Υγείας και η «αμυντική» Ιατρική είναι όμως παρά ταύτα εκδηλώσεις 
ενός αποφευκτέου φαινομένου.

Η ένταση με την οποία συζητείται πάντως το φαινόμενο αυτό στο χώρο της ιατρικής 
πράξης, έρευνας και εκπαίδευσης, δικαιολογείται εν μέρει από το γεγονός ότι εδώ 
διακυβεύονται τα ύψιστα ανθρώπινα αγαθά της ζωής, υγείας και τιμής, καθώς και γιατί 
η βάση της Ιατρικής είναι η σχεδόν τυφλή εμπιστοσύνη του προστρέχοντα στην Αυθε-
ντία, η πληροφορική και όχι μόνο ασυμμετρία-ανισότητα στη σχέση γιατρού προς τον 
άρρωστό του, και ίσως για το λόγο αυτό η σχετική συζήτηση και οι αντιδράσεις είναι 
έντονα χρωματισμένες και τονίζεται η ανάγκη μείζονος προστασίας του τελευταίου. Οι 
άρρωστοι είναι οι επιζητούντες την ιατρική συνδρομή, δηλαδή αυτοί που κατά κανόνα 
(αν εξαιρέσει κανείς επείγοντα περιστατικά, αυτογνωμόνου ιατρικής δράσης) να ανα-
λαμβάνουν την πρωτοβουλία να προστρέξουν στο γιατρό, γεγονός που θεμελιώνει την 
κυρίαρχη θέση του τελευταίου στη (έννομη) σχέση που δημιουργείται. Ο άρρωστος 
είναι πολλαπλά μειονεκτών και ευάλωτος έναντι του γιατρού. Του λείπουν οι ειδικές 
γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες, αποκαλύπτει το σώμα του και τα πλέον απόκρυφα 
μυστικά του, και τέλος ακόμη και αν (τουλάχιστον κατά νόμο) εμπλέκεται μέσω της 
νομικά επιβαλλόμενης ενημέρωσης, στη λήψη της ιατρικής απόφασης22, ουσιαστικά 
επαφίεται πάντα στο θεράποντα και εξαρτάται από τις αποφάσεις του23. Η κοινωνική 
πραγματικότητα δείχνει με άλλα λόγια ότι υπερισχύει ο (Νεο) πατερναλισμός (η επέμ-

20 Πρβλ. Ziele und Aufgaben der Medizin zu Beginn des 21ten Jahrhunderts. Schweizerische Akademie 
der medizinischen Wissenschaften. Basel. 2004, 10 και passim.

21 Διαβάζει κανείς, σε επίρρωση όσων προαναφέρθηκαν, στην αιτιολογική έκθεση του ΚΙΔ: Αν και οι 
θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος παραμένουν αναλλοίωτες 
με την πάροδο του χρόνου, οι συνθήκες, αντιθέτως, και η μορφή άσκησης της ιατρικής υπόκεινται 
σε συνεχείς μεταβολές. Η ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της βιοτεχνολογίας έχει ως 
αποτέλεσμα όχι μόνον τη συνεχή μεταβολή και βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων, αλλά και τη 
γένεση νέων αντιλήψεων σχετικά με τις έννοιες της υγείας και της ασθένειας, την υπέρμετρη αύξηση 
των δαπανών στο χώρο της υγείας, τη γένεση νέων μορφών σχέσεων μεταξύ ιατρού και αρρώστου 
- καθώς η παροχή της φροντίδας υγείας λαμβάνει, πλέον, χώρα στο πλαίσιο μεγάλων νοσοκομείων 
και οργανισμών - και τη δημιουργία νέων προβληματισμών και διλημμάτων σχετικά με την άσκηση και 
τους σκοπούς της ιατρικής.

22 Η λήψη μιας ιατρικής απόφασης, μετά από ενημέρωση του αρρώστου (informed consent), αποσκο-
πεί όχι μόνο στην κατοχύρωση της ιδιωτικής αυτονομίας και σεβασμού της προσωπικότητας του 
αρρώστου, αλλά και στη νομική κατοχύρωση του γιατρού. 

23 Η Ιπποκρατική διαχρονική ιατρική Ηθική επιβάλλει για τον λόγο αυτό τέσσερις υποχρεώσεις στο 
γιατρό, που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες προσδοκίες του ασθενούς: 1) Ότι ο γιατρός θα είναι από-
λυτα σύννομος απέναντι στον άρρωστο, 2) Ότι ο γιατρός θα ενεργήσει με γνώμονα το συμφέρον 
του αρρώστου, 3) Ότι ο γιατρός θα θέσει το καλό του ασθενούς υπεράνω του οικονομικού η άλλου 
συμφέροντός του και 4) Ότι θα τηρήσει την εχεμύθεια του Hagen Kühn, Ethische Probleme einer 
ökonomisch rationalisierten Medizin. Berlin, 1996, 2επ. 
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βαση στην ελευθερία-ιδιωτική αυτονομία ενός προσώπου με τη δικαιολογία ότι γίνεται 
προς το συμφέρον του-Father knows best!) ενισχυμένος από τις αλματώδεις ιατρικές 
επιτυχίες και τον ποταμό από προστιθέμενες νέες γνώσεις, που καθιστούν τη σοβαρή 
εμπλοκή του αρρώστου στη λήψη της απόφασης, μάλλον Ουτοπία. Η γαλλική αντίληψη 
του 19ου αιώνα, για τη μορφή του γιατρού, ως «μητρικού πατέρα του αρρώστου» (pėre 
maternele), που συνδυάζει τη στιβαρή καθοδήγηση του ενός με τη συναισθηματική κα-
τανόηση της άλλης, έχει έλθει ξανά στο προσκήνιο και επιβάλλει μια νέα θεώρηση της 
σχέσης24, προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης αυξημένης δεοντολογικής και ηθικής 
πίεσης προς το γιατρό, ως αντιστάθμισμα της αδιαμφισβήτητης μειονεξίας του άρρωστο 
απέναντι του. Η πρόληψη (κυρίως), αλλά και η διαχείριση και εν ανάγκη η καταστολή 
φαινομένων COI βρίσκουν εδώ τη δογματική δικαιολόγησή τους.

Συμπερασματικά: Η Ιατρική είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας Κοινωνίας, που βρίσκεται 
σε Κρίση αλλά και σε Μεταβολή. Οι αποφάσεις που καλείται να λάβει ο γιατρός, εν όψει 
αυτών των δεδομένων, που υπαγορεύονται από το καλό του αρρώστου, την πρόοδο της 
εξελισσόμενης επιστήμης, τις κοινωνικές ανάγκες και τις οικονομικές συνθήκες και δυνα-
τότητες, πρέπει να είναι, λόγω της αναπόφευκτης σύγκρουσης μεταξύ τους, διαφανείς 
και κοινωνικά ελέγξιμες και εδώ αναδεικνύεται ο (περιορισμένος) ρόλος του Νομικού.

Η «ΣυΓΚρΟυΣΗ ΣυΜΦΕρΟΝΤωΝ» ΟρωΜΕΝΗ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓωΝΙΑ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟυ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ότι η Ιατρική και η Νομική κατέχουν στην κοινωνική αξιολογική κλίμακα, ανέκαθεν 
υψηλή θέση, δεν είναι μια κοινότυπη διαπίστωση του παρόντος. Η Ιατρική και η Νομική 
είναι δύο κορυφαίες επιστήμες, που δίδουν στους επαγγελματικά ασχολούμενους με 
αυτές, εκτός των άλλων, μια ιδιαίτερη κοινωνική αίγλη, ένα στοιχείο που έχει να επιδείξει 
ιδιαίτερη αντοχή στο Χρόνο. Αρκεί να αναφέρει κανείς δύο αυτάρεσκους χαρακτηρι-
σμούς, που προερχόμενοι από τον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο, ανατρέχουν ήδη 
στην Αρχαιότητα και επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές: Διαβάζει κανείς στο περί 
ευσχημοσύνης25, βιβλίο του “Corpus Hippocraticum”: «Ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος. 
Ου πολλή γαρ διαφορή επί τα έτερα. και γαρ ένι τα προς σοφίην εν ιητρική πάντα». Μέ-
νοντας στην Ιπποκρατική διαπίστωση και στη συμπλήρωσή της με την παρακαταθήκη 
του Τερτυλλιανού, στο έργο του: De Anima, σύμφωνα με την οποία: medicina soror 
philosophiae est, δεν μπορεί κανείς, παρά να επιβεβαιώσει τη στενή σχέση της Ιατρικής 
με τη Φιλοσοφία26 (και την Ηθική), σχέση που αναδεικνύεται με τη λεγόμενη COI στο 
χώρο της Ιατρικής (έρευνα-θεραπεία-εκπαίδευση), που είναι καταρχήν, φιλοσοφικό-
ηθικό ζητούμενο, μάλιστα δε αντικείμενο της ιατρικής Δεοντολογίας και Ηθικής, ως 
εφαρμοσμένης Ηθικής. Δεν είναι δε τυχαίο, ότι στις ΗΠΑ, από όπου ξεκίνησε η σχετική 

24 Geisler, Artz-Patient-Verhaeltnis im Wandel. Recht und Ethik der modernen Medizin. 2002, 4.
25 Στοιχ. 5. 2-3.
26 Δεν είναι τυχαίο ότι, μέχρι τον 19ο αιώνα, στις ιατρικές σχολές της Ευρώπης, η Φιλοσοφία και Ηθική 

αποτελούσε προαπαιτούμενο μάθημα. Πριν από 150 περίπου χρόνια, καταργήθηκε στις ιατρικές 
σχολές της Πρωσίας η διδασκαλία και εξέταση (από τον Κοσμήτορα μάλιστα της Φιλοσοφικής σχο-
λής), της Φιλοσοφίας, στο πνεύμα μιας θετικιστικής αντιμετώπισης της ιατρικής, για να επανέλθει 
το 2010 από την ιατρική σχολή του Wuerzburg.
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συζήτηση τα δικαστήρια, δείχνουν απροθυμία να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
COI κυρίως στο πεδίο της ιατρικής έρευνας, θεωρώντας, ότι το θέμα εκφεύγει της 
αρμοδιότητάς τους27.

Έρχομαι τώρα στους Νομικούς και την επιστήμη τους. Την πρόκληση του άγνωστου 
(γιατρού?) συγγραφέα του Ιπποκρατικού corpus δεν άφησε αναπάντητη, μερικούς αι-
ώνες αργότερα, ο Ρωμαίος νομομαθής Ουλπιανός λέγοντας28: «Όθεν επαξίως δύναται 
τις να αποκαλέσει ημάς ιερείς της Δικαιοσύνης, διότι ταύτην θεραπεύομεν και του καλού 
και του ίσου την γνώσιν επαγγελλόμεθα».

Επικεντρώνοντας τώρα το ενδιαφέρον μου στις δύο αυτές επιστήμες θα έλεγα τα 
εξής: Η Ιατρική και η Νομική επιστήμη είναι «καταδικασμένες» σε λειτουργική συνύ-
παρξη, αφού αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Είμαστε, εμείς οι Νομικοί, κατά 
κάποιο τρόπο, Γιατροί της Κοινωνίας, που με τους απρόσωπους κρατικούς κανόνες (που 
συστηματοποιούμε, ερμηνεύουμε και εφαρμόζουμε), τα όργανα και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται, επιδιώκουμε την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της ομαλής 
κοινωνικής συμβίωσης. Με την έννοια αυτή, νομιμοποιείται ο Νομικός να εισέλθει και 
στην ιδιάζουσα από πολλές πλευρές περιοχή της Ιατρικής χωρίς να αμφισβητεί την 
κορυφαία θέση της στην Κοινωνία. Αντίθετα, οι γιατροί είναι, αυτοί που με ανάμεικτα 
αισθήματα αντιμετωπίζουν το Δίκαιο. Από τη μια πλευρά, ζητούν απελευθέρωση από το 
Δίκαιο, που ασφυκτικά όντως προδιαγράφει τη δράση τους29 και από την άλλη πλευρά, 
αναζητούν στο Δίκαιο προστασία και επιβεβαίωση30.

Η περίπτωση της αποκαλούμενης COI προσφέρει ένα τέτοιο παράδειγμα, κλήσης 
του Νομοθέτη και του εφαρμοστή του Δικαίου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα κυρίως 
ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Γενικότερα θα υποστήριζα, ότι η COI, από την πλευ-
ρά ενός Νομικού, ορώμενη, όταν πάντως σκιάζεται ηθικά, νομικά ή επιστημονικά, είναι 
επιτυχέστερα αντιμετωπίσιμη, στο πεδίο μάλλον της πρόληψης και της διαχείρισής της, 
παρά της καταστολής.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ

Συγγενείς έννοιες

Η COi31 stricto sensu είναι ένα γενικότερο, πανταχού παρόν, φαινόμενο της κοινω-

27 Clamon, The search for a cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues 
biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ. 238.

28 D. 1. 1. 
29 Στο ίδιο μήκος κύματος η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής χαρακτηρίζει το σχδΝ του ΚΙΔ ως ένα κείμενο 

με αναλυτικές διατάξεις, (που) "νομικοποιεί" υπέρμετρα την ιατρική Δεοντολογία, Ένας Κώδικας 
Δεοντολογίας δεν αποβλέπει, σύμφωνα με την ίδια επιτροπή, στον ολοκληρωτικό έλεγχο της κοινω-
νικής δραστηριότητας των επαγγελματιών, αφού κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στα θεμελιώδη δικαιώματα 
που απολαμβάνει ο καθένας μας. Ρυθμίζει αποκλειστικά εκείνες τις κοινωνικές δραστηριότητες που 
συνδέονται άμεσα με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στο πνεύμα αυτό, η τελευταία 
πρόταση του άρθρου 2 παρ. 2 ΚΙΔ δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και θα ήταν καλύτερα να απαλειφθεί.

30 Βλ. Taupitz, Rechtliche Bindungen des Arztes. Erscheinungsweisen, Funktionen, Sanktionen. NJW 1986, 
2851.

31 Συμφέρον, από νομικής πλευράς, είναι η υπάρχουσα ή επιδιωκόμενη ηθική ή υλική ωφέλεια, που 
βρίσκεται σε συνάρτηση με κάποια κατάσταση, γεγονός, πράξη ή παράλειψη. Βλ. αντί πολλών 
Σπυριδάκη, ΓενΑρχΑστΔ. Τομ. Α. Αθήνα/Κομοτηνή 2007, 151 σημ. 1. Βλ. επίσης Παπανικολάου, 
Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου. Αθήνα/Κομοτηνή 2000, 91επ.
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νικής-οικονομικής ζωής, με το οποίο οι Νομικοί έχουν καθημερινή επαφή. Οι αντιθέσεις 
συμφερόντων ανάμεσα σε δύο (τουλάχιστον) Υποκείμενα είναι ο κανόνας στις ιδιωτικές, 
οικονομικές κυρίως, σχέσεις, ανάμεσα στα υποκείμενα του Δικαίου και των συναλλαγών, 
φορείς των αντιπάλων συμφερόντων. Αυτή η διαπίστωση αντανακλάται και στο Δίκαιο. 
Ο νομοθέτης ρυθμίζοντας, την κοινωνική συμβίωση, αποφαίνεται, μέσω των κανόνων 
που θεσπίζει, για μια (τυπική-γενική) COI. Ο κανόνας δικαίου, με άλλα λόγια αποτελεί το 
αυθεντικό και αδιαμφισβήτητο ορατό αποτέλεσμα, μιας γενικής στάθμισης, αντίπαλων 
εξ ορισμού συμφερόντων, στην οποία προβαίνει ο νομοθέτης προκαταβολικά και κατά 
τρόπο γενικευμένο, άσχετα από το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί 
να μην υφίσταται σύγκρουση. Ο τρόπος με τον οποίο επιλύει ο νομοθέτης επιτακτικά 
τη σύγκρουση (ή εξουσιοδοτεί, μέσω γενικών ρητρών, ή με χορήγηση δυνατότητας 
να κρίνει κατ εκτίμηση, στο δικαστή να την επιλύσει συγκεκριμένα32), μπορεί να λάβει 
ποικίλες μορφές, με συνήθεις την προτίμηση και προήγηση του ενός συμφέροντος 
έναντι του αντιπάλου33, ή με «Σολομώντειες» λύσεις34, ή με παρεμβολή τρίτου αμέτοχου 
προσώπου35, ή ακόμη με απαγορεύσεις36.

Η σύγκρουση καθηκόντων,37 αντίθετα, έχει μεν και αυτή το χαρακτηριστικό ότι πα-
ριστά μια μορφή «ανωμαλίας», όμως εδώ έχουμε επικέντρωση των αντιπάλων νόμιμων 
καθηκόντων στο ίδιο πρόσωπο. Στη σύγκρουση καθηκόντων ο νόμος συνήθως επεμβαίνει 
προβαίνοντας σε επίλυσή τους, με προτίμηση συνήθως του ενός έναντι του άλλου38, ή 
μετακυλίωντας την επίλυση στο ίδιο το πρόσωπο39, με κλασικό παράδειγμα από το χώρο 
της Ιατρικής τη διάταξη του άρθρου 15, αλλά και του άρθρου 2 Υ ΚΙΔ.

Συγγενής εννοιολογική μορφή είναι τέλος η περίπτωση του Ηθικού διλήμματος. 
Εδώ συγκρούονται ηθικές αξίες (ενσυνείδητες, ή και ασυνείδητες οδηγοί-παραστάσεις 
της συμπεριφοράς), αντιλήψεις και καθήκοντα σε ένα και μόνο πρόσωπο, και η επιλογή 
εκ μέρους του της μιας σημαίνει αναγκαστικά προσβολή της άλλης, χωρίς δυνατότητα 
ταυτόχρονης ικανοποίησής τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατάστασης ηθικού δι-
λήμματος είναι ότι το πρόσωπο, που βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτό, είναι αναγκασμένο 
να λάβει απόφαση, η οποία είναι τόσο δυσκολότερη, όσο μεγαλύτερη υποκειμενική αξία 
έχουν οι συγκρουόμενες ηθικές αξίες.

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ COI ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΝΟΣ 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ο τρέχων-επικρατούν ορισμός της λεγόμενης COI στο χώρο της Ιατρικής, σύμφωνα 
με τη μελέτη του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ιατρικής (IOM) για τη COI στην ιατρική έρευ-

32 βλ. π.χ. αρθρ. 409, 388ΑΚ.
33 Βλ. αρθρ. 285, 1061 ΑΚ.
34 Βλ. ΑΚ. 38, 1020, 1023, 1093 ΑΚ.
35 Βλ. π.χ. αρθρ, 1517ΑΚ.
36 Βλ. αρθρ. 235 Ι ΑΚ.
37 Το καθήκον ορίζεται ως δέσμευση για τήρηση μίας συμπεριφοράς. Αυτή η δέσμευση είτε είναι νομική 

(αντιστοιχούσα συνήθως, αλλά όχι πάντα, σε δικαίωμα κάποιου άλλου, οπότε ονομάζεται υποχρέωση), 
σε κάθε όμως περίπτωση, η παράβλεψη της συναρτάται με δυσμενείς έννομες συνέπειες, ενώ αν η 
δέσμευση δεν έχει αυτό το εννοιολογικό χαρακτηριστικό, είναι μόνο ηθική.

38 Βλ. αρθρ. 21, 231-232ΠΚ.
39 Βλ. 378ΠΚ.
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να, εκπαίδευση και πράξη40, ακολουθώντας ουσιαστικά και κατά βάση την πρόταση του 
Dennis F. Thomson41 είναι ο ακόλουθος42,43:

Σύγκρουση συμφερόντων είναι το σύνολο των καταστάσεων, που δημιουργούν ένα 
κίνδυνο, ότι μια επαγγελματική κρίση-απόφαση, ή δράση, που αφορά σε ένα πρωτεύον 
συμφέρον, θα επηρεαστεί ανεπίτρεπτα44 από ένα δευτερεύον συμφέρον.

Ο νομικά μη δεσμευτικός ορισμός αυτός περιέχει τέσσερα δομικά στοιχεία: 1) Το 
πρωτεύον συμφέρον, που συναρτάται από τη θέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, που πε-
ριβάλλει αυτόν τον οποίον αφορά, 2) Το δευτερεύον συμφέρον, 3) Την επαγγελματική 
ευθυκρισία σε σχέση με το πρωτεύον συμφέρον, και τον (ενδεχόμενο) 4) Ανεπίτρεπτο 
επηρεασμό της ικανότητας αυτής, από το δευτερεύον συμφέρον45.

Αμέσως και εκ πρώτης όψεως καθίσταται σαφές πως ο αγγλοσαξονικής προέλευσης 
ορισμός δεν μπορεί να ενταχθεί χωρίς πρόβλημα στις νοηματικές κατηγορίες, που προα-
ναφέρθηκαν. Η COI, κατά τη δική μας αντίληψη, προϋποθέτει πάντα δύο υποκείμενα και 
όχι ένα. Επομένως δεν μπορεί, από νομικής πλευράς να γίνει λόγος εδώ για COI, που να 
πρέπει, ή να μπορεί να επιλυθεί (και) με νομικές ρυθμίσεις. Αυτό που όντως θα διέβλεπε 
ένας Έλληνας Νομικός εδώ, είναι όντως, μια που η γλώσσα μας στο σημείο αυτό είναι 
πλουσιοτέρα της Αγγλικής, και αφού ο Έλληνας Νομοθέτης δεν έχει ειδικά ασχοληθεί 
ακόμη, επιβάλλοντας ένα δεσμευτικό νομικό ορισμό, μια σύγκρουση ανάμεσα σε ένα 
ηθικό ή νομικό καθήκον-υποχρέωση (το πρωτεύον συμφέρον) και ένα συμφέρον, ή μια 
επιδίωξη, κίνητρο, ελατήριο της βούλησης (το δευτερεύον συμφέρον), επικεντρωμένα 
στο ίδιο πρόσωπο, όπου όμως δεν εντοπίζεται παράλληλα το απόλυτο αδιέξοδο, που 
υπάρχει στην περίπτωση της σύγκρουσης καθηκόντων, κυρίως δε στην περίπτωση του 
ηθικού διλήμματος.

Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία, και Φροντίδα, με λήψη υπόψη του κοινωνικού 
περίγυρου, είναι οι βασικές συνιστώσες της ιατρικής δραστηριότητας στο πεδίο της 
σχέσης γιατρού-αρρώστου, όπως ορίζει ο ΚΙΔ ήδη στην προμετωπίδα των διατάξεών 
του (αρθρ. 1 Ι).

Οι συνιστώσες αυτές αποκτούν το κατ’ εξοχή περιεχόμενό τους, διαθλώμενες μέσα 
από το πρίσμα των πέντε κεντρικών, αδιαπραγμάτευτων Αξιών της Ιατρικής46: 1) Αν-

40 Conflict of interest in medical research, education and practice. (Bernard Lo and Marilyn J. Field, 
Editors), Institute of medicine of the national academies. Washington D. C 2009, 6.

41 N Engl J Med. 1993, 573.
42 A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgment or actions 

regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest.
43 Βλ. τον επιτυχέστερο, από πλευράς ακριβολογίας, ορισμό της «σύγκρουσης συμφερόντων», της 

Association of American Medical Colleges (AAMC): A conflict of interest is a situation in which finan-
cial or other personal considarations may compromise or have the appearance of compromising an 
investigator’s professional judgment in conducting or reporting research. Clamon, The search for a 
cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues biomedical research. Iowa 
Law Review. (89) 2003, 237επ. 243.

44 Κατά τον Dennis F. Thomson, ο. π, το δευτερεύον συμφέρον απλά έχει την τάση να επηρεάσει την 
επαγγελματική απόφαση-κρίση σε σχέση με το πρωτεύον συμφέρον (tends to be unduly influenced). 
Δεν είναι με άλλα λόγια δεδομένη η σύγκρουση από την απλή συνύπαρξη πρωτεύοντος και δευτε-
ρεύοντος συμφέροντος.

45 Έτσι σωστά Klemperer, Interessenkonflikte: Gefahr für das ärztliche Urteilsvermögen. Dtsch Arztebl 
2008; 105(40):A 2098–2100).

46 Έτσι και Ziele und Aufgaben der Medizin zu Beginn des 21ten Jahrhunderts. Schweizerische Akademie 
der medizinischen Wissenschaften. Basel. 2004, 29επ.
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θρώπινη αξία και αξιοπρέπεια47, 2) Σεβασμός της ιδιωτικής αυτονομίας και βούλησης48, 
3) Συμφέρον του αρρώστου49, 4) Primun nil nocere. Αποφυγή πρόκλησης βλάβης50, 5) 
Αλληλεγγύη-κοινωνική δικαιοσύνη51. Οι αξίες αυτές, που βρίσκουν εκτός από την ηθική 
και ισχυρή νομική στήριξη, αποτελούν τα λεγόμενα πρωτεύοντα συμφέροντα (primary 
interests). Στην πραγματικότητα δεν είναι φυσικά συμφέροντα, αλλά κατά κυριολεξία 
καθήκοντα-υποχρεώσεις με ηθικό και νομικό υπόβαθρο.

Η επαγγελματική ευθυκρισία, στη συνέχεια, συνίσταται στην ικανότητα του επαγγελ-
ματία-επιστήμονα γιατρού, τις επιστημονικές γνώσεις-δεξιότητες και εμπειρίες που (πρέπει 
να) διαθέτει, να τις εφαρμόσει ανεπηρέαστα προς όφελος του αρρώστου εκτιμώντας 
αντικειμενικά την κατάστασή του. Με αυτό το δεδομένο, η επαγγελματική ευθυκρισία 
θεραπεύει τους κύριους επιστημονικούς στόχους του λειτουργήματος και σε καμία 
περίπτωση δεν είναι ιδιότητα-ικανότητα που αποκτάται μια μόνο φορά και διατηρείται 
στο διηνεκές, αλλά μια δυναμική, ευάλωτη σε έξωθεν επηρεασμούς, μετεξελισσόμενη 
νοητική και ψυχολογική διαδικασία52.

Τα λεγόμενα δευτερεύοντα συμφέροντα (secondary interests) είναι περιστατικά, 
καταστάσεις, ή προσδιορίζουσες προϋποθέσεις, που μέσω των οικονομικών, ή μη οικο-
νομικών συνεπειών, που προκαλούν, ή συνδέονται με αυτές, μπορούν να επηρεάσουν 
την ευθυκρισία σε σχέση με μια απόφαση-επιλογή-κρίση που πρέπει να ληφθεί σχετικά 
με το πρωτεύον συμφέρον. Στην ουσία, μιλώντας με νομικούς όρους, πρόκειται για 
κίνητρα-ελατήρια της βούλησης, οικονομικά, κοινωνικά, επιστημονικά, ή και ηθικά που 
την κατευθύνουν προς μια τροχιά απόκλισης από τα πρωτεύοντα συμφέροντα-υποχρε-
ώσεις-καθήκοντα και που εκδηλώνεται με ένα επηρεασμό.

Τα δευτερεύοντα κίνητρα είναι κυρίως, αλλά όχι πάντα οικονομικής φύσης, όπως 
π.χ. τέτοια που συνδέονται με τη διατήρηση, ή τη βελτίωση της κοινωνικής, επαγγελμα-
τικής, ή επιστημονικής εικόνας του προσώπου, ή ακόμη τρίτων συγγενικών, ή φιλικών 
προσώπων, συμφέροντα πολιτικής, ακαδημαϊκής, ή ιδεολογικής υφής κ.λπ. Πολλές 
φορές είναι μάλιστα, τα τελευταία ιδίως, άξια θετικής αντιμετώπισης, αφού συμβάλουν 
στην επιστημονική άμιλλα και πρόοδο. Τα δώρα, ανεξαρτήτως αξίας, ιδίως όμως τα 
μικρής-συμβολικής (που προκαλούν όμως στο δωρεοδόχο εκδήλωση του ψυχολογικό-
κοινωνικού φαινομένου της Ανταπόδοσης (Reziprozitaetsregel53), οι τιμητικές αμοιβές 
για διαλέξεις (Honorarium), αμοιβές λόγω συμμετοχής σε επιτροπές-ομάδες εργασίας, 
κτήση μετοχών, ανάθεση ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονική-βιβλιογραφική 
προβολή (άρθρα-διαλέξεις-διοργάνωση-προεδρία συνεδρίων), αποτελούν τα συνήθη 
κίνητρα, που προσφέρονται (ως δευτερεύοντα συμφέροντα), για ακούσιο, ή σπανιότερα 
εκούσιο εκτροχιασμό από τις κύριες δεοντολογικές-νομικές υποχρεώσεις (πρωτεύοντα 
συμφέροντα).

47 Αρθρ. 2 ΙΙΙ εδ. 2 ΚΙΔ.
48 Αρθρ. 8 ΙΙ, 12 ΚΙΔ.
49 Αρθρ. 2 Ι, 4 ΙΙΙ ΚΙΔ.
50 Αρθρ. 2 ΙΥ ΚΙΔ.
51 Αρθρ. 4 Ι, 16 ΙΥ-ΥΙΙ, 19 ΙΙ ΚΙΔ.
52 Klemperer, Interessenkonflikte: Gefahr für das ärztliche Urteilsvermögen. Dtsch Arztebl 2008; 105 (40): 

A 2098–2100).
53 Βλ. Klemperer, Interessenkonflikte: Gefahr fuer das aertzliche Urteilsvermoegen. Deutsch. Arztebl. 

2008, 2100.
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Τα οικονομικής φύσης δευτερεύοντα συμφέροντα ειδικά είναι τότε μόνο, ή κυρίως 
τότε μόνο μεμπτά όχι μόνο όταν αποσιωπώνται αλλά και όταν το κατά κυριολεξία άμεσο 
συμφέρον αυτού που τα δημιουργεί (π.χ. μιας ΦΒ), και που συνίσταται στην επαύξηση 
του κύκλου εργασιών και του προσδοκώμενου εμπορικού κέρδους βρίσκεται σε πορεία 
σύγκρουσης με τις κύριες ηθικές και νομικές υποχρεώσεις του εκτεθειμένου σε COI 
προσώπου, που είναι φυσικά οι βασικοί-κατευθυντήριοι άξονες άσκησης του επαγγέλ-
ματος του54. Κάθε πρόσωπο που σε μια τέτοια κατάσταση ευρισκόμενο, θα λάβει μια 
απόφαση με βάση το λεγόμενο δευτερεύον συμφέρον, δεν σημαίνει αναγκαία πως ex 
definitione ενεργεί ανήθικα, ή και παράνομα, κινητοποιώντας σε βάρος του νομικούς 
κανόνες και μηχανισμούς. Ο επηρεασμός, όταν είναι διαφανής και κινείται σε αποδεκτά 
όρια, που τίθενται από τους γενικούς δεοντολογικούς κανόνες ρύθμισης της ιατρικής 
συμπεριφοράς, δεν είναι κατακριτέος. Kατακριτέα γίνεται η «σύγκρουση», ειδικά όταν 
το πρόσωπο στο οποίο αφορά, αναγνωρίζει την εμφάνισή της και παρά ταύτα την απο-
σιωπά σκόπιμα, ή την αρνείται. Πολύ συχνά, οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι σε μια «σύγκρουση 
συμφερόντων» δεν αποδέχονται, ή αποσιωπούν την ύπαρξή της, γιατί θεωρούν εαυτούς 
ανεπηρέαστους, ή γιατί απλά δεν αποδέχονται γενικά την ύπαρξη σύγκρουσης, ενώ 
παράλληλα αρνούνται σε άλλους τη δυνατότητα να τη διαπιστώσουν, αποσιωπώντας 
κρίσιμα στοιχεία55.

Χαρακτηριστικό της απόκλισης ανάμεσα στην πρωτεύουσα υποχρέωση-καθήκον και 
στα δευτερεύοντα κίνητρα, που τη δημιουργούν, είναι ότι η διαπίστωσή της επαφίεται 
σχεδόν πάντοτε σε Τρίτους, που πρέπει όμως να προδιαμορφώσουν πάγια, διαφανή και 
αδιαμφισβήτητα κριτήρια. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται διάφορες προσπάθειες 
δημιουργίας δημόσιων καταλόγων (Interessenregister) χαρακτηριστικών περιπτώσεων 
COI56.

Υπάρχει επίσης και η αντίστροφη περίπτωση, όπου η COI είτε είναι ανύπαρκτη, είτε 
το δευτερεύον συμφέρον δεν επηρεάζει ανεπίτρεπτα το πρωτεύον, αλλά πάντως γίνε-
ται αναφορά σε αυτή με σκοπό την ηθική, επαγγελματική, ή επιστημονική μείωση του 
προσώπου στο οποίο προσάπτεται η σχετική μομφή. Αρωγός του γιατρού είναι στην 
περίπτωση αυτή ο ίδιος ο νόμος, που με το άρθρο 36 ΙΙ ΚΙΔ, χορηγεί (ως εκ περισσού, 
αφού αρκούν οι γενικές αστικές και ποινικές ρυθμίσεις) αξιώσεις, προς αποκατάσταση 
περιουσιακής, ή ηθικής βλάβης του από αβάσιμη αναφορά φυσικού, ή νομικού προσώπου 
εναντίον του, που θίγει την επαγγελματική και προσωπική του Οντότητα.

ΕΓΓυΤΕρΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠρΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε τελική ανάλυση η λεγόμενη «σύγκρουση συμφερόντων», ορώμενη εκ του αποτε-
λέσματος, δεν είναι τόσο μια συγκεκριμένη πράξη, απόφαση, ή μια εκτίμηση, που γίνεται 
υπό συνθήκες ανεπίτρεπτου επηρεασμού, όσο μια κατάσταση, που διαμορφώνει ένα 

54 Πρβλ. έτσι και Klemperer, Interessenkonflikte:Gefahr fuer das aertzliche Urteilsvermoegen. Deutsch. 
Arztebl. 2008, 2098. 

55 Klemperer, Interessenkonflikte im Gesundheitswesen. In Selbsthilfegruppenjahrbuch 2008, 158. 
56 Klemperer, Interessenkonflikte: Gefahr für das ärztliche Urteilsvermögen. Dtsch Arztebl 2008; 105 (40): 

A 2098–2100). 
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περιβάλλον εν δυνάμει κινδύνου για τις σταθερές και κύριες αξίες ενός επαγγέλματος-
λειτουργήματος. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, η περίπτωση της «COI», επικεντρωμένη 
στη σχέση του γιατρού με τον άρρωστό του, έχει το κέντρο βάρος της περισσότερο 
στη Δεοντολογία παρά σε επιτακτικούς νομικούς Κανόνες. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί με βάση τη lex lata, στο πεδίο του ελληνικού 
δικαίου, να μείνει αρρύθμιστο το φαινόμενο αυτό, που οπωσδήποτε, στην ακραία φυσικά 
μορφή του εμφανιζόμενο, είναι σίγουρα μια καταχρηστική επαγγελματική συμπεριφορά, 
που εγκυμονεί δύο κυρίως κινδύνους: Ένα εσωτερικό, που αφορά στη συγκεκριμένη 
σχέση του γιατρού με τον άρρωστό του, και που συνίσταται στη μείωση της επιστη-
μονικής ευθυκρισίας και ανεξαρτησίας του κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, 
με δυσμενή ενδεχομένως επίπτωση στον άρρωστο (όχι υποχρεωτικά σε σχέση με την 
υγεία του, αλλά με άλλα έννομα, ή γενικότερα άξια σεβασμού συμφέροντα του57) και 
ένα εξωτερικό, που είναι η βλάβη της επαγγελματικής αξιοπιστίας και του επιστημονικού 
και κοινωνικού κύρους του λειτουργήματος.

Σε εντελώς ακραίες περιπτώσεις, θα μπορούσε να γίνει λόγος ακόμη και για χρη-
ματισμό και δωροδοκία (όταν το δευτερεύον συμφέρον είναι χρηματικό, ή άλλο υλικό 
όφελος), κατά την έννοια του ΠΚ και ευρύτερα για φαινόμενα διαφθοράς, δηλαδή για 
κατάχρηση εμπιστευμένης εξουσίας χάριν ατομικού οφέλους, που αν διαπιστώνεται 
ειδικά στο χώρο της Ιατρικής συνιστά πια προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στο δίκαιο μας, σε αντίθεση λ.χ. με το ομοσπονδιακό-αμερικανικό, για το οποίο έγινε 
ήδη λόγος, δύσκολα θα ανεύρισκε κανείς ad hoc γενικούς κανόνες, που να προβλέπουν 
τρόπους αντιμετώπισης της «COI» και στους τρεις επί μέρους τομείς εκδήλωσής της. 
Διάσπαρτες ειδικές ρυθμίσεις πάντως και διατάξεις με ευρέως διατυπωμένο γράμμα, 
κατάλληλα ερμηνευόμενες μπορούν πάντως να αποτελέσουν τη βάση για νομική στήριξη 
των μέτρων πρόληψης, ιδίως όμως καταστολής του φαινομένου αυτού, που σκιάζει την 
Ιατρική.

Σημείο εκκίνησης θα είναι ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ), η Magna Charta 
του ιατρικού Λειτουργήματος στη χώρα μας. Ως γνωστό με τον ΚΙΔ (Ν. 3418/2005), 
καταργήθηκε το Β. Δ της 25/5-6/7 1955, που περιείχε τους δεοντολογικούς κανόνες 
άσκησης της ιατρικής και είχε με τη σειρά του εκδοθεί δυνάμει νομοθετικής εξουσι-
οδότησης, που περιέχονταν στο άρθρο 27 του Α. Ν 1565/1939 «Κώδικας ασκήσεως 
ιατρικού επαγγέλματος». Ο τελευταίος νόμος εξακολουθεί σήμερα να διατηρείται σε 
ισχύ, παράλληλα, με τον ΚΙΔ, ο οποίος υπερισχύει, ως νεώτερος (αρθρ. 2 ΑΚ), αν φυσικά 
προκύψει θέμα σύγκρουσης58-60.

Στον ισχύοντα ΚΙΔ ρυθμίζεται ρητά μόνο η σύγκρουση καθηκόντων και μάλιστα, όπως 
λέχθηκε, τόσο με μια γενική διάταξη (αρθρ. 15), όσο και με μια ειδικότερη (αρθρ. 2 Υ).
57 Πρβλ. π.χ. τα αρθρ. 4 ΙΙΙ, 6 ΙΥ, 8 Υ ΚΙΔ, που περιέχουν ειδικές ρυθμίσεις «σύγκρουσης συμφερόντων», 

και μάλιστα ανάμεσα στο συμφέρον του αρρώστου για αποκατάσταση της υγείας του και σε ενδε-
χόμενα οικονομικά συμφέροντα του γιατρού-τρίτων. βλ. σχετικά και στο κείμενο.

58 Βλ. Καρακώστα, Ιατρική ευθύνη. Αθήνα 2008, 15.
59 Σε σχέση με τον ΚΙΔ, αρχαιότερος, αλλά ειδικότερος, συνεπώς υπερισχύων είναι ο Ν. 2071/1992, στο 

μέτρο, που περιέχει ρυθμίσεις, που άπτονται αυτών του ΚΙΔ, αλλά αφορούν σε εδικές κατηγορίες 
αρρώστων, όπως π.χ. των νοσοκομειακών (αρθρ. 47).
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Η COI, με βάση το γενικότερα αποδεκτό εννοιολογικό της περιεχόμενο, θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι βρίσκει ίσως κάποιο ασθενές νομοθετικό στήριγμα, καταρχήν, στη 
ρύθμιση του άρθρου 2 ΥΙ, όπου όντως περιγράφεται (με γλωσσικά λάθη) από το νομο-
θέτη μια οριακή, θα λέγαμε, περίπτωση σύγκρουσης ενός πρωτεύοντος συμφέροντος 
(ιατρική κρίση lege artis), από ένα δευτερεύον, που συνίσταται σε προσωπικό πρόβλημα 
υγείας (Ο ιστορικός νομοθέτης στην αιτιολογική έκθεση του ΚΙΔ αποκαλεί αυτήν την 
περίπτωση: Ένσταση Συνείδησης του Γιατρού).

Από το σημείο αυτό και μετά, ο Νομικός είναι αναγκασμένος, με οδηγό ιδέα την έννοια 
της COI, όπως αποδόθηκε, να εντοπίσει άλλες ρυθμίσεις γενικού, ή ειδικού χαρακτήρα.

Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει τη γενική ρύθμιση του άρθρου 2 ΙΙ εδ. 1 ΚΙΔ, που 
επιτάσσει όπως ο γιατρός αποφεύγει, κατά την άσκηση του λειτουργήματός του κάθε 
πράξη, ή παράλειψη, που μπορεί να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του και την 
πίστη του Κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα και να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την 
επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού 
συνόλου, ως γενική κατευθυντήρια αρχή, που καταλαμβάνει και την περίπτωση COI, 
επιβάλλοντας νομική υποχρέωση αποφυγής της. Προσθέτω εδώ και τη βασική διάταξη 
του άρθρου 8 Ι ΚΙΔ, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μη κανονιστικής ρύθμισης, 
που καταγράφει την καθιέρωση σχέσεως αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ανά-
μεσα στο γιατρό και τον άρρωστό του. Η ερμηνευτική κατεύθυνση που δίδει ο κανόνας 
εδώ είναι η αναγνώριση και προήγηση ενός πρωτεύοντος συμφέροντος, δηλαδή της 
ύπαρξης εμπιστοσύνης και σεβασμού, κατά την εξειδίκευση της ιατρικής δράσης (όπως 
αυτή περιγράφεται από τα άρθρα 2- 3 ΚΙΔ).

Από τις δύο αυτές θεμελιώδεις διατάξεις, μπορεί να συναχθεί, κατά τη γνώμη μου, 
μια γενική υποχρέωση Πίστης του γιατρού έναντι του αρρώστου του (Fiduciary Duty)61, 
που, βαίνουσα πέραν της θεμελιώδους διάταξης του αρθρ. 288ΑΚ (που εφαρμόζεται 
και στη σχέση γιατρού-αρρώστου) έχει ως περιεχόμενο ότι ο γιατρός πρέπει να ενεργεί 
προς το συμφέρον του αρρώστου και να πράξει, ή να παραλείψει οτιδήποτε, θα κλόνιζε 
την εμπιστοσύνη του αρρώστου και θα έθετε σε κίνδυνο, ή θα προκαλούσε βλάβη στα 
συμφέροντα του τελευταίου62. Η μη αποφυγή κατάστασης COI, ή η αποσιώπησή της θα 
παριστούν παράβαση της υποχρέωσης αυτής63, που σε αστικό επίπεδο, θα χαρακτηρί-
ζονταν ως πλημμελής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του γιατρού και σε πειθαρχικό 

60 Στον Α. Ν 1565/1939, υπάρχει καταρχήν μια απαγορευτική ρύθμιση, που μπορεί να ενταχθεί, λόγω 
της γενικότητάς της, στο «πραγματικό» της λεγόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Πρόκειται για 
το άρθρο 19 ΙΥ-ΥΙ, που προβλέπει επί λέξει, ότι απαγορεύεται στους γιατρούς:H απασχόληση ή η 
με οποιονδήποτε τρόπο εξάρτηση από επιχειρήσεις που έχει ως σκοπό την παρασκευή ή πώληση 
φαρμάκων και θεραπευτικών εν γένει ειδών, εφόσον αποσκοπεί στη διαφήμιση αυτών. H απεμπόληση 
της επαγγελματικής τους αυτοτέλειας. και H παροχή ή λήψη ποσοστών επί της ιατρικής αμοιβής.

61 Στη σχετική βιβλιογραφία γίνεται σωστά δεκτό, ότι από τη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, που 
συνδέει τον γιατρό με τον άρρωστο, προκύπτει μια γενική υποχρέωση ιατρικής φροντίδας από την 
οποία μπορούν να προκύψουν διάφορες εξειδικευμένες μορφές της. Απαρίθμηση τους δεν είναι 
συνεπώς αποκλειστική. Ο ΚΙΔ αρκείται να αναφέρει, ενδεικτικά, τις χαρακτηριστικότερες και μόνο 
ειδικές υποχρεώσεις. Βλ. Φουντεδάκη, Αστική ιατρική ευθύνη. Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2003, 290επ.

62 A fiduciary duty is an obligation to act in the best interest of another party.
63 Έτσι και στο Δίκαιο των ΗΠΑ, μετά τη βασική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Maryland 

Grimes v. Kennedy Krieger Institute (782 A. 2d 807 Md. 2001). Βλ. σχετικά Clamon, The search for a 
cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues biomedical research. Iowa 
Law Review. (89) 2003, 237επ. 243. 250επ. 271.
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επίπεδο, θα ενεργοποιούσε τη ρύθμιση του άρθρ. 36 Ι ΚΙΔ.
Η ειδικότερη τώρα διάταξη του άρθρου 6 ΙΥ ΚΙΔ, που συμπλέει με αυτήν του άρθρου 

19 Α. Ν 1565/1939, μπορεί να λεχθεί ότι απαγορεύοντας πλέον ρητά στο γιατρό την 
εξάρτηση, συμμετοχή, ή εξυπηρέτηση από επιχειρήσεις και ΦΒ παραγωγής και πώλησης 
φαρμακευτικού, ή υγειονομικού υλικού και επιτρέποντας παράλληλα, κατ εξαίρεση, την 
ύπαρξη διαφανών συγκεκριμένων και σύννομων επαγγελματικών σχέσεων με αυτές, 
θέτει σε σωστή βάση τα όρια μέσα στα οποία θα κινηθούν τα αντίπαλα συμφέροντα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι διατάξεις των αρθρ. 4 ΙΙΙ και 8 Υ ΚΙΔ.
Εκτός του ΚΙΔ, άξια αναφοράς είναι μια ειδική ρύθμιση, που παραπέμπει στον ΚΙΔ 

και κατάλληλα ερμηνευόμενη, αποκλείει την πρόταξη δευτερεύοντος (οικονομικού συ-
νήθως αλλά όχι πάντα) συμφέροντος. Πρόκειται για το άρθρο 2 του Π. Δ 121/2008, που 
αφορά, ανάμεσα σε άλλα και στις υποχρεώσεις των γιατρών, κατά τη συνταγογράφηση 
(που αποτελεί κατά το άρθρο 1 ΙΙΙ ΚΙΔ) ιατρική πράξη. Με τη σχετική ρύθμιση, ορίζεται 
ότι οι γιατροί κατά τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους, υποχρεούνται να ενεργούν 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας. Με άλλα λόγια κριτήριο 
για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη είναι πια οι προαναφερθέντες κανόνες του ΚΙΔ, που 
θα είναι αρμόδιοι να απαντήσουν στο τυχόν ερώτημα, αν κατά την ιατρική πράξη, το 
πρωτεύον συμφέρον (η αποκατάσταση της υγείας του αρρώστου και παράλληλα, το 
οικονομικό συμφέρον των ασφαλιστικών οργανισμών) μπορεί ανεπίτρεπτα να καμφθεί από 
τυχόν δευτερεύον (λ.χ. οικονομικές, ή άλλες αποτιμητές σε χρήμα, ή και όχι χαριστικές 
παροχές εκ μέρους τρίτων) του συνταγογραφούντος. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται 
και η απαγόρευση, που εισάγει το άρθρο 15 ΙΥ του Ν. Δ 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων», που (διατηρηθέν σε 
ισχύ και μετά τον Ν. 1316/1983, για τον Ε.Ο.Φ. κ.λπ.). Σύμφωνα με αυτή, απαγορεύεται 
προς το σκοπό της διαφήμισης φαρμακευτικού προϊόντος, κάθε προσφορά αμοιβών, ή 
ανταλλαγμάτων σε γιατρούς, φαρμακοποιούς κ.λπ., που ως εκ της θέσεως τους είναι 
δυνατόν να ευνοήσουν, ή να διευκολύνουν τη σκοπούμενη προβολή, ή κατανάλωσή του.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η φύση ενός επαγγελματικού Κώδικα Δεοντολογίας, περιβαλλόμενου με τη μορφή 
ενός κρατικού-τυπικού νόμου, όπως εδώ, με τον ΚΙΔ (και προηγουμένως με το Β. Δ 
του 1955) είναι διπλή: Αφενός κανονιστική, δηλαδή συνδεδεμένη με εξαναγκασμό και 
συναφώς με επαπειλή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των προβλέψεών του (άρα 
κατασταλτικού χαρακτήρα) και αφετέρου καθαρά δεοντολογική-ηθική, που προσδιο-
ρίζει το ειδικό στίγμα του επαγγέλματος με τις ιδιαιτερότητές του, καθώς εκφράζει το 
ιδεολογικό υπόβαθρο άσκησής του και με την έννοια αυτή συνεπικουρεί την ερμηνεία 
των κανονιστικών ρυθμίσεων αλλά και του γενικότερου νομικού πλαισίου και έχει προ-
ληπτική λειτουργία.

Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, που συνοδεύονται όλες από επαπειλή πειθαρχικών, 
διοικητικών, ή και ποινικών κυρώσεων (Βλ. π.χ. αρθρ. 36 Ι ΚΙΔ, αρθρ. 3 Π. Δ 121/2008), 
είναι σε τελική ανάλυση κατασταλτικοί μηχανισμοί. Σε ακραία δε περίπτωση COI, που να 
πληροί την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση λ.χ. του εγκλήματος της ενεργητικής, 
ή παθητικής δωροδοκίας, ή της διαφθοράς θα ισχύσουν και οι σχετικοί ποινικοί κανόνες 
(αρθρ. 235επ. ΠΚ, όπως ισχύει μετά τον Ν. 2802/2000 για την κύρωση της σύμβασης 
καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, ή των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ν. 3560/2007 για Κύρωση 
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και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σε 
αυτήν Πρωτοκόλλου) κ.λπ.

Στο επίπεδο ιδιωτικών (μη κρατικών) Κωδίκων συμπεριφοράς, δηλαδή «Αυτορρύθμι-
σης», αξίζει παραδειγματικής αναφοράς ο εκτενής Κώδικας πρακτικής και δεοντολογίας 
κατά την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της 19/3/2010, του συνδέσμου 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος, που περιέχει και κατασταλτικές ρυθμίσεις-επιβο-
λή κυρώσεων, καθώς και αρκετές διαδικαστικού χαρακτήρα προβλέψεις. Την πρακτική 
σημασία ενός επαγγελματικού κώδικα συμπεριφοράς εντοπίζω κυρίως στο γεγονός ότι 
αναιρεί από εκείνον τον επαγγελματία που ενεπλάκη σε κατάσταση COI την προβολή 
της άγνοιάς της.
- Η δημοσιοποίηση περιστατικών COI εκ μέρους όμως οργάνων με θεσμοθετημένο 

ρόλο (π.χ. Ιατρικός σύλλογος-ειδικές επιτροπές COI-Conflict of interest committees64) 
αποτελεί τέλος ένα πολύ ισχυρό όπλο κατασταλτικού ελέγχου (ενώ μπορεί να λει-
τουργήσει και προληπτικά). Αυτό φαίνεται να έχει υπόψη του π.χ. ο συντάκτης του 
κώδικα συμπεριφοράς του ΣΦΕΕ, όπως προκύπτει από τις ρυθμίσεις των αρθρ. 4 Ι 
Α. α επ. αυτού.

- Εδώ ανήκει εξάλλου λ.χ. η ρύθμιση καταρχήν του αρθρ. 31 ΙΙΙ του Ν. 1316/1983, με 
την οποία αντικαταστάθηκε η λιτή ρύθμιση του άρθρου 15 ΥΙ του Ν. Δ 96/1973, με μια 
εκτενέστερη, που εκτός από τις (κατασταλτικά) δρώσες απαγορεύσεις, θέτει υπό τον 
προληπτικό έλεγχο του ΕΟΦ-προηγούμενη έγκριση- την οργάνωση, ή χρηματοδότηση 
ιατρικών συνεδρίων, από ΦΒ, ή εμπορικές επιχειρήσεις κ.λπ. και σε κάθε περίπτωση 
με τον περιορισμό, ότι η δαπάνη της διοργάνωσης δεν θα μετακυλιθεί στο κόστος των 
παραγομένων προϊόντων. Ύστερος καρπός τούτης της ορθής ρύθμισης, είναι μετά 
από 27 χρόνια, η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 66500/2010 του ΕΟΦ, που συγκεκριμενοποιεί 
την αρμοδιότητα που του παρεσχέθη.

- Διακηρύξεις σε διεθνές επίπεδο επαγγελματικών συσσωματώσεων, οργανισμών κ.λπ., 
που εισάγουν-καταγράφουν απλές προτροπές. Ένα κλασικό παράδειγμα προς την 
κατεύθυνση αυτή αποτελεί η κοινή διακήρυξη της μόνιμης επιτροπής Ευρωπαίων 
γιατρών (CPME) και της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ΦΒ και συνδέσμων (EFPIA) του 
2005, που περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και 
σε εθνικό επίπεδο, για τη σχέση μεταξύ των γιατρών και της ΦΒ, όπου περιέχονται 
ειδικές κοινές διατάξεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της COI.

- Συσσωματώσεις (Σωματεία), γιατρών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποσκο-
πούν στην ενημέρωση των μελών τους και του Κοινού, την αμοιβαία υποστήριξη κ.λπ. 
έναντι του φαινομένου της εισχώρησης των φαρμακευτικών εταιριών στο χώρο της 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ποδηγέτησης του θεραπευτικού λειτουργήματος 
τους κ.λπ. Εδώ ανήκουν π.χ. η αμερικανική και αγγλική κίνηση NFL (No free lunch-
Medicine not marketing), η γερμανική MEZIS (Mein Essen zahle ich selbst) κ.λπ.65.

- Στο πλαίσιο μιας «αμυντικής» ιατρικής αντιμετώπισης του κινδύνου, να εγκληθεί 

64 Clamon, The search for a cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues 
biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ. 243. 264. 

65 Χαρακτηριστικά, μπορεί να αναφερθεί η πρόβλεψη του καταστατικού του γερμανικού ιατρικού σωμα-
τείου MEZIS, που αναφέρει ως σωματειακό σκοπό την επιστημονική και ανεξάρτητη από δεσμεύσεις 
ιατρική συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την καταπολέμηση της υπάρχουσας αδιαφάνειας και παραπλανητικού 
επηρεασμού κατά την συνταγογράφηση την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την ιατρική έρευνα, με 
μέσα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες, δημοσιεύσεις, δημόσιες διοργανώσεις κ.λπ. 
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ο γιατρός ότι δεν απέτρεψε, ή αποσιώπησε COI, συζητείται ιδίως στις ΗΠΑ, η με-
θόδευση της προκαταβολικής σχετικής δήλωσης του γιατρού προς τον άρρωστο 
(Disclosure)66. Είναι συζητήσιμο πάντως, αν μια τέτοια δήλωση, μπορεί έγκυρα να 
απαλλάξει το γιατρό, αν λάβει κανείς υπόψη όχι μόνο την πληροφορική ασυμμετρία 
στη σχέση γιατρού-αρρώστου αλλά και την ιδιαίτερη σχέση ηθικής και ψυχολογικής 
εξάρτησης του δεύτερου από τον πρώτο67.

- Μηχανισμοί δημιουργίας συνθηκών διαφάνειας (Transparency). Πρόκειται εδώ για 
την πιο δραστική και ευρέως διαδεδομένη μορφή προληπτικού έλεγχου της COI. Το 
κυριότερο μέσο, σε διεθνές επίπεδο εδώ είναι οι δηλώσεις συμφερόντων (declaration 
of interest), κατά την παρουσίαση απόψεων, συμπερασμάτων κ.λπ. που αποσκοπούν 
στην erga omnes διαφάνεια. Σε γενικότερο επίπεδο, είτε πρόκειται για ατομική δήλωση, 
που αφορά σε συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. στο πλαίσιο συνεδρίου ή με αφορμή τη 
δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου) είτε για γενική δήλωση προς το Κοινό, ή 
προς την Πελατεία, δεν παύει να έχει μια μειωτική χροιά για τον (αυτοδεσμευόμενο) 
δηλούντα. Προσωπικά είμαι αντίθετος σε τέτοιο μέσο πρόληψης της επαπειλούμενης 
COI, που κινείται στα χνάρια ενός ιδιότυπου ιατρικού Μακαρθισμού68. Ουσιαστικά 
ζητάμε από το γιατρό, ή κάθε άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στο χώρο της παροχής 
υπηρεσιών υγείας να προβεί σε μια δημόσια δήλωση δεοντολογικής νομιμοφροσύνης, 
που κλονίζει προκαταβολικά την ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία και αξιοπρέπειά 
του, μη λαμβάνοντας υπόψη ακόμη ότι σπάνια θα αποδεχθεί ο υποχρεούμενος σε 
δήλωση ότι στο πρόσωπό του συντρέχει όντως περίπτωση COI, ή ότι η σύγκρουση 
οδηγεί εν προκειμένω σε επηρεασμό του πρωτεύοντος συμφέροντος-καθήκοντος 
από το δευτερεύον συμφέρον-κίνητρο, εκθέτοντάς τον σε άδηλες δυσμενείς ηθικές, 
ή νομικές συνέπειες.
Στο δίκαιο μας, η δήλωση αυτή έχει νομοθετική βάση, στο μέτρο που μπόρεσα να 

ελέγξω, στην εγκύκλιο του ΕΟΦ (αρ. 66500/2010), που την προβλέπει σε δύο περιπτώσεις 
(ΙΙΙ. 4. Επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α-αμοιβόμενοι ομιλητές, και ΙΙΙ. 8, αμειβόμενοι 
τιμητικά ομιλητές). Η εγκύκλιος αυτή, έχει κανονιστικό χαρακτήρα και αντιμετωπίζεται ως 
διοικητική πράξη69, προικοδοτημένη με το τεκμήριο της νομιμότητας, αν και, η νομοθετική 
βάση για την έκδοσή της, δηλαδή το άρθρο 31 του Ν. 1316/1983 (σε συνδυασμό οπωσ-
δήποτε με τη γενικότερη αρμοδιότητα του ΕΟΦ να προασπίσει το Δημόσιο Συμφέρον 
και τη Δημόσια υγεία)70, κάνει λόγο μόνο για την προληπτική αρμοδιότητα του ΕΟΦ να 
εγκρίνει την οργάνωση, ή χρηματοδότηση συνεδρίων κ.λπ.71. Το ερευνητέο θέμα είναι 

66 Clamon, The search for a cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues 
biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ. 243. 257επ. 

67 Clamon, The search for a cure: combating the problem of conflicts of interest that cuuently plagues 
biomedical research. Iowa Law Review. (89) 2003, 237επ. 243. 257επ. 

68 Klemperer, Interessenkonflikte im Gesundheitswesen. In Selbsthilfegruppenjahrbuch 2008, 159. 
69 Βλ. προχείρως Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου. 5η εκδ. Αθήνα 1991, 108, όπου και 

αναφορές στη νομολογία του ΣτΕ. 
70 Βλ. αρθρ. 2 Ι και ενδεχομένως 3 Υ Ν. 1316/1983
71 Όπως προκύπτει από τους σκοπούς της εγκυκλίου, που αναφέρονται στο πρώτο τμήμα της, σημα-

ντικό στοιχείο είναι η αναφορά στη τήρηση των κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των επαγγελματιών 
Υγείας και των εταιριών προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ. Με άλλα λόγια ο συντάκτης της εγκυ-
κλίου, προσδίδει, συγκεκαλυμμένα νομοθετικό-κανονιστικό κύρος σε κώδικες δεοντολογίας, όπως 
π.χ. στον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, που ρητά προβλέπει το αρθρ. 25 ΙΥ υποβολή δήλωσης 
συμφερόντων. 
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εδώ, αν στη συγκεκριμένη κανονιστική αρμοδιότητα του ΕΟΦ, δηλαδή ενός ΝΠΔΔ72, 
εμπίπτει και η θέσπιση μέτρων, όπως η υποχρέωση υποβολής δήλωσης συμφερόντων, 
ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της έγκρισης.

Όπως είναι πάντως διατυπωμένη η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης όχι μόνο 
είναι ρυθμιστικά τραγικά ελλιπής (Δεν υπάρχει αρχικά δεσμευτικός ορισμός της COI, 
δεν φαίνεται να ορίζεται αν η δήλωση θα έχει προληπτικό, ή κατασταλτικό χαρακτήρα, 
αν υπάρχουν κανόνες για τη διαχείριση των υποβαλλομένων δηλώσεων, δεν ορίζεται 
π.χ. τι θα γίνει αν διαπιστωθεί και από ποιόν, σύγκρουση που (θα) επηρεάζει in concreto 
το πρωτεύον συμφέρον, ή αν η δήλωση αποδειχθεί (από ποιόν?) αναληθής, ορίζεται 
αυθαίρετα ένας χρονικός ορίζοντας τεσσάρων ετών «ύποπτης» σχέσης για την τυχόν 
σύγκρουση, δεν ορίζεται σε ποια μέλη της οικογένειας του δηλούντα επεκτείνεται η 
πιθανότητα εμφάνισης COI κ.λπ.), αλλά δεν είναι κατά τη γνώμη μου και συμβατή με 
βασικές Αρχές του ΚΙΔ, που κατοχυρώνουν την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του ιατρι-
κού επαγγέλματος και των λειτουργών του, αλλά και της νομοθεσίας για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων.

ΕΠΙΜΕΤρΟ

Στο δίκαιό μας η ιατρική Δεοντολογία έχει ισχυρή νομική θεμελίωση. Δεν υπάρχει 
συνεπώς χρεία ούτε για επιπρόσθετες ηθικές παροτρύνσεις ούτε για δημιουργία κατα-
λόγων με ηθικές-δεοντολογικές, ή και αυστηρές νομικές επιταγές-απαγορεύσεις προς 
τους γιατρούς και τις επιχειρηματικές-βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της προσφοράς υπηρεσιών Υγείας. Αυτό που φαίνεται να λείπει είναι ίσως 
νέες ιδέες και δράσεις, που να ανταποκρίνονται στις ηθικές προσδοκίες τόσο των κατ 
ιδίαν αρρώστων όσο και του γενικότερου κοινωνικού περίγυρου και θα προσδώσουν (ή 
θα αποκαταστήσουν το) κύρος και (την) αξιοπιστία στο σύστημα παροχής υπηρεσιών 
Υγείας και συναφών αγαθών, σε ένα ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον.

Σίγουρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τομέας της Υγείας γενικά δεν μπορεί να ιδω-
θεί και να αξιολογηθεί ηθικά-δεοντολογικά, χωρίς να ληφθούν υπόψη και οι οικονομικές 
παράμετροι. Έχει παρατηρηθεί σωστά73, πως όσο εντονότερα και συστηματικότερα οι 
κρίσιμες ιατρικές αποφάσεις κατευθύνονται από μηχανισμούς κινήτρων, ελέγχου, ή 
πρόβλεψης δυσμενών συνεπειών, όσο ο χώρος λήψης αποφάσεων σε ατομικό επίπεδο 
συρρικνώνεται, τόσο αναπτύσσεται και ανθεί μια δραστηριότητα προδιαγραφής ηθικών-
δεοντολογικών κριτηρίων λήψης εξατομικευμένων αποφάσεων, ενώ η γενικότερη κρίση 
του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, παραμένει στο απυρόβλητο.

Το αληθινό πεδίο σύγκρουσης είναι αυτό που αποκαλείται και τρίλλημα της σύγχρο-
νης Ιατρικής, δηλαδή η σύγκρουση ανάμεσα στην εξυπηρέτηση του αρρώστου-πελάτη, 
στην τήρηση της επιστημονικής και συνειδησιακής ελευθερίας και στον περιορισμό 
του κόστους παροχής ιατρικών υπηρεσιών, πράγμα που δυσκολεύει την αποσαφήνιση 
των ρόλων και της ταυτότητας των υποκειμένων στη σχέση γιατρού προς άρρωστο74.

72 Βλ. αρθρ. 1 Ι Ν. 1316/1983. 
73 Kühn, Ethische Probleme einer ökonomisch rationalisierten Medizin. Berlin, 1996, 2
74 Geisler, Artz-Patient-Verhaeltnis im Wandel. Recht und Ethik der modernen Medizin 2002, 216.



158

ΣύγκρούΣη Σύμφεροντων

Είναι αληθές ότι η αρχαίας καταβολής σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και άρ-
ρωστο έχει, εν μέρει, μεταλλαχθεί, σε μια συμβατική-ανταλλακτική σχέση, με εκατέρωθεν 
παροχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η επαφή ανάμεσα στα δύο αυτά υποκείμενα 
επιβαρύνεται έτσι από την αμοιβαία δυσπιστία και ίσως τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, 
καθιστώντας, μακροπρόθεσμα και τους δύο θύματα, μιας διαδικασίας αποπροσωποποί-
ησης και αποηθικοποίησης της Ιατρικής, σύμπτωμα της οποίας είναι η COI, η πρόληψη 
και ο έλεγχος της οποίας είναι πρωτίστως κοινωνική και επιστημονική υποχρέωση.

Σε όλα αυτά βλέπω μια προσέγγιση της Ιατρικής προς την κατεύθυνση της Νομικής. 
Βλέπω τον γιατρό, όχι μόνο ως Bonus Medicus, που ενεργεί σύμφωνα με τη lex Artis, 
και αποτελεί το πρότυπο της επιμελούς συμπεριφοράς (άρα κριτήριο για την ευθύνη 
του), αλλά παράλληλα και ως Justus Medicus, ως το Δίκαιο Γιατρό, που υπόκειται όπως 
και ο δικαστής στις ίδιες υποχρεώσεις, διαφύλαξης της προσωπικής του αξιοπιστίας 
και του κοινωνικού και επιστημονικού κύρους του λειτουργήματός του, όπως ρητά 
προδιαγράφει άλλωστε το άρθρο 2 ΙΙ εδ. 1 και 3 ΚΙΔ και συμπληρώνεται από το άρθρο 
3 ΚΙΔ, που εξειδικεύοντας την προηγούμενη διάταξη, αναφέρεται στην Ηθική και επι-
στημονική ιατρική ανεξαρτησία. Με τη σκέψη αυτή, οι νομικοί λόγοι (αυτο)εξαίρεσης 
ενός δικαστή, είναι κατά κάποιο τρόπο κανόνες ρύθμισης μιας COI, όπως εμφανίζονται 
στο χώρο της Ιατρικής. Εκείνο τελικά που θα πρότεινα είναι η σαφής και εμπεριστατω-
μένη ενημέρωση και η τόνωση της προσωπικής υπευθυνότητας του επαγγελματία της 
Υγείας, που μόνος του, κατά τα πρότυπα του Δικαστή, θα διαπιστώσει και θα αποφύγει 
τη σύγκρουση (recusal), χωρίς να υποχρεώνεται σε μάλλον υποτιμητικές για το κύρος 
του προκαταβολικές δηλώσεις «Νομιμοφροσύνης» και μάλιστα ad incertas personas. 
Στο σημείο αυτό βρίσκω σωστότερη την καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 47 του 
Κανονισμού ιατρικής δεοντολογίας, σύμφωνα με την οποία, η τήρησή του επαφίεται 
στην αξιοπρέπεια και την επαγγελματική συνείδηση του γιατρού, σε συνδυασμό με την 
εύρυθμη λειτουργία των ιατρικών συλλόγων και των πειθαρχικών οργάνων.

Αναλλοίωτη παραμένει η παρακαταθήκη, που δεν βρίσκεται καθόλου τυχαία στο 
Μέσο ακριβώς του κειμένου του Ιπποκρατικού όρκου75, ως ύψιστη επιταγή προς τους 
γιατρούς και γιατί όχι, ως σιωπηρός κανόνας επίλυσης σύγκρουσης συμφερόντων: 
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.

75 Βλ. τη σχετική παρατήρηση του Steger, Das Erbe des Hippokrates. Goettingen 2008, 35. 
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Γιατρός Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά

Παρουσίαση: Ευάγ. Βογιατζάκης

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βιολάκη, κύριε Σκαλκέα, 
αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω το 
έργο και την προσωπικότητα της ιατρού - Επίτιμης Γενι-
κής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας - κας Μερόπης 
Βιολάκη-Παρασκευά - στην τιμητική αυτή εκδήλωση

Καταγόμενη από την Ιωνία, που ο Ελληνισμός από την 
αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας είχε βαθιές ρίζες, και 
γεννημένη στην κοσμοπολίτικη —την εποχή εκείνη— Κων-
σταντινούπολη, βρέθηκε, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή 
στην Αθήνα, με την πατρική της οικογένεια που την αποτε-
λούσαν ο πατέρας της, οι δύο μεγαλύτερες αδελφές της 
και η γιαγιά της —δηλαδή η μητέρα της μητέρας, που δεν 
γνώρισε γιατί πέθανε στη γέννησή της.

Η οικογένεια Γεωργίου Βιολάκη εγκαταστάθηκε στην 
οδό Προαστίου 7 (σημερινή οδό Εμμανουήλ Μπενάκη), πάνω από το καφενείο Πανελ-
λήνιο και η Μερόπη Βιολάκη, ηλικίας μόλις 3 χρονών, γράφτηκε στην πρώτη δημοτικού 
του παρθεναγωγείου Κρίκου που βρισκόταν στην οδό Φειδίου 2, πίσω από την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής. 

Στα 12 της, έχασε και τον πατέρα της –που ήταν γνωστός δημοσιογράφος και εκδό-
της εφημερίδων, στην Κωνσταντινούπολη (Le Bosphore και L’Echo D’Orient), και στην 
Αθήνα (Παμπροσφυγική)– από εγκεφαλικό επεισόδιο. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, 
αποφοίτησε χωρίς καθυστέρηση από το 6ο γυμνάσιο θηλέων (στην οδό Επτανήσου), 
στο οποίο φοίτησε μόνο το τελευταίο εξάμηνο της 6ης γυμνασίου. 

Ύστερα από εξετάσεις μπήκε σε ηλικία 15 χρονών στη μοναδική τότε Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία πήρε το δίπλωμά της το 1940. Ανάμεσα στους 
150 συμφοιτητές της –14 των οποίων ήταν γυναίκες– υπήρξαν η Αντιγόνη Αρσένη, ο 
καθηγητής Σπύρος Δοξιάδης,οι αδελφές Νικολέτου, ο Πάνος Βελισσαρόπουλος, και ο 
καθηγητής κ. Γεώργιος Δαΐκος.

Επειδή ο πατέρας της είχε υπάρξει στενός φίλος του παλαιού υπουργού υγείας Ορ-
φανίδη και του δ/ντη του Ιπποκρατείου (τότε ονομαζόμενο Προσφυγικό) Παπαγεωργίου, 
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από το τρίτο έτος της Ιατρικής τη δέχτηκαν ως άμισθο υποβοηθό στο Παθολογικό τμήμα 
(θάλαμος Ασκληπιός), υπό τον καθηγητή Βλαδίμηρο Μπένση, με υφηγητή τον Αρκάγαθο 
Γούτα. Εκεί ήταν και η πρώτη της επαφή με τον ασθενή –έμαθε για την κλινική εξέταση 
των αρρώστων γιατί δεν υπήρχαν τα τεχνολογικά μέσα της σύγχρονης ιατρικής.

Οι δυσμενείς συνθήκες που είχαν επικρατήσει στην Ελλάδα από το έτος 1941 και που 
είχαν αναστείλει ουσιαστικά κάθε επιστημονική, αλλά και απλή επαγγελματική δραστηριό-
τητα, την οδήγησαν στην Κρατική Υπηρεσία Υγείας, όπου και σταδιοδρόμησε, φθάνοντας, 
με την πάροδο των ετών (1971) στον ανώτατο βαθμό του Γενικού Διευθυντού Υγιεινής, 
βαθμό που διατήρησε επάξια, για 7 χρόνια. Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη και πολυετή 
προσφορά της στο υπουργείο, ο τότε υπουργός κ. Σπύρος Δοξιάδης, της απένειμε τον 
τίτλο του Επίτιμου Γεν. Διευθυντή, εξαίροντας την «πολύτιμη υπηρεσία της στον τόσο 
ευαίσθητο, με πολυσχεδή και πολύμορφα θέματα τομέα της Υγείας του Ελληνικού Λαού» 
(Ιανουάριος 1978). Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η κυρία Βιολάκη-Παρασκευά ήταν η 
πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με αυτό το αξίωμα στην Ελλάδα. Όπως η ίδια είχε δηλώσει 
τότε «Η βράβευση μου αντανακλά σ’ όλες τις Ελληνίδες που μοχθούν για τις φροντίδες 
υγείας» (Καθημερινή, 15/8/1988).

Ο πρόωρος θάνατος και των δύο γονιών της από αιτίες που ίσως μπορούσαν να 
προληφθούν, ήταν καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση της, να απασχοληθεί στον 
τομέα της Δημόσιας Υγείας, και κυρίως της πρόληψης. Πίστεψε πάντοτε –και εξακολουθεί 
να πιστεύει– ότι η βελτίωση και τελικά η εξασφάλιση της υγείας του κοινωνικού συνόλου 
έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τη θεραπεία ενός ορισμένου, όσο και μεγάλου, 
αριθμού ασθενών. Ακολουθώντας το δρόμο αυτό, πήρε αρχικά την ειδικότητα του Μι-
κροβιολόγου ιατρού, ως βασικού τομέα θεωρητικής κατάρτισης αλλά και απαραίτητης 

Με τους συμμαθητές της στη σχολή Κρίκου (η μαθήτρια Μερόπη Βιολάκη είναι στην πρώτη σειρά, 
φορώντας το άσπρο φουστάνι).
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πρακτικής εμπειρίας, και στη συνέχεια έλαβε το Δίπλωμα του Υγιεινολόγου Ιατρού, από 
την Υγειονομική Σχολή Αθηνών (1943).

Στα επόμενα χρόνια, συνέχισε, σε χώρες του εξωτερικού, τη μετεκπαίδευσή της σε 
θέματα δημόσιας υγείας. Έτσι, το 1948, με υποτροφία του Δανικού Ερυθρού Σταυρού, 
έκανε ειδική εκπαίδευση για τον αντιφυματικό αγώνα, στη Δανία, τη Σουηδία και τη 
Νορβηγία.

Επίσης, στην περίοδο 1949-51, με υποτροφία του ιδρύματος Ροκφέλερ, φοίτησε 
στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, και υπήρξε η πρώτη γυναίκα 
γιατρός από την Ελλάδα στην οποία απενεμήθη το πτυχίο Master of Public Health.

Τέλος, το 1952, με υποτροφία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), μετεκπαι-
δεύτηκε στο εργαστήριο Κεντρικής Δημόσιας Υγείας Colindale (Αγγλία), του οποίου την 
υψηλή εποπτεία είχε ο πρωτοπόρος της μικροβιολογίας, Αλεξάντερ Φλέμινγκ. Η κύρια 
συνεργασία της εκείνο τον καιρό ήταν κυρίως με τον αναπληρωτή του Φλέμιγκ Dr. Robert 
Cruickshank, για την οργάνωση των εργαστηρίων δημόσιας υγείας.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συνέχισε τη σταδιοδρομία της στην Περιφερειακή 
Υπηρεσία Υγιειονομικών Κέντρων Αττικής. Παράλληλα ετοίμαζε το διδακτορικό της με 
θέμα «Αι κατά τον δαμαλισμόν υπέρμετροι αντιδράσεις», το οποίο της απενεμήθη 
το 1959 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το βαθμό Άριστα, μετά από εισήγηση του 
καθηγητού Αλιβιζάτου.

Ήδη από το 1955, με ολοκληρωμένη την ιατρική της προσωπικότητα, με άμεση 
αντίληψη του τρόπου εργασίας και των συστημάτων που εφαρμόζονται στα προηγ-
μένα Ιατρικά Κέντρα του εξωτερικού και με πλήρη και λεπτομερή γνώση των ιατρικών 
θεμάτων που αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα και ειδικότερα στον τομέα της Δημόσιας 
Υγείας (ιατρική νομοθεσία, νοσηλευτικά ιδρύματα, μέσα, έμψυχο προσωπικό --ιατρικό 
και παραϊατρικό, εκπαίδευση, κ.λπ.), αρχίζει μια νέα περίοδος, γόνιμης επιστημονικής 

Τελετή αποφοίτησης από το Πα-
νεπιστήμιο Harvard

Με τους συμφοιτητές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών
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και υπηρεσιακής δραστηριότητας, η οποία είχε ως θεμέλιο τη βαθειά της πεποίθηση ότι 
οι αφορισμοί του Ιπποκράτη είναι πάντα σύγχρονοι και ο όρκος του Ιπποκράτη ιερός και 
απαραβίαστος. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που πάντα προσπαθεί να δώση στις 
ομιλίες της (όπως στην ομιλία της για τον Ιπποκράτη που έγινε στον σύνδεσμο ιατρών 
του ΠΟΥ, καθώς και σε ομιλία της στο Πανεπιστήμιο του Φρίμπουργκ).

Η επιστημονική παρουσία της κυρίας Μερόπης Βιολάκη χαρακτηρίζεται και από τον 
μεγάλο αριθμό σημαντικών και πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοι-
νώσεων. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε:
• Παρατηρήσεις επί της οργανώσεως της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Χώρας. Αρχεία 

Υγιεινής 1-3, 1952 (σε συνεργασία με Τρ. Τριανταφύλλου και Ελ. Χατζοπούλου)
• Η ανά την χώραν πορεία της πολιομυελίτιδος απο του 1943-1956. Αρχεία Υγιεινής, 

τεύχος 1/3, 1956 (σε συνεργασία με Γ. Αλιβιζάτο και Χ. Κουρσουμπά).
• Die Viramiedauer nach Vakzination und Variolaerkranckung. Zeitschrift fur Immuni-

tatsforschung und experimentelle Therapie 117, σελ. 230, 1959 (σε συνεργασία με 
Γ. Αλιβιζάτο )

• Die Viramie nacherfolglosen Vakzinaionent mit verdummter Lymphe. Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung und experimentelle Therapie 120, σελ. 445, 1960 (σε συνερ-
γασία με Γ. Αλιβιζάτο και Α. Καραγγέλη)

• Uber die Natur des bei der posvakzinalen Viramie isolierten Virus. Zeitschrift fur Im-
munitatsforschung und experimentelle Therapie 122, σελ. 313. 1961 (σε συνεργασία 
με Γ. Αλιβιζάτο και Α. Καραγγέλη)

• Η διά προφυλακτικών εμβολιασμών προστασία της υγείας. Αρχεία Υγιεινής 10, 1963.
• Veitere Untersughungen uber die Natur des bei der postvakzimalen Viramie isolierten 

Virus. Zeitschrift fur Immunitatsforschung und experimentelle Therapie, 126, σελ. 249, 
1964 (σε συνεργασία με Γ. Αλιβιζάτο και Α. Καραγγέλη)

• Η κατά την άνοιξιν 1964 επιδημική έξαρσις εν τη περιοχή των Υγιειονομικών Κέντρων 
Αττικής και Πειραιώς του ενδημούντος τυφοειδούς πυρετού. Αρχεία Υγιεινής, 1/3, 
1964.

• Περί της εν Σέρραις επιδημίας λοιμώδους ηπατίτιδος και των πιθανών αυτής αι-
τίων. Αρχεία Υγιεινής και Ιατρικής Ενημερώσεως, 16.4.1966 (σε συνεργασία με Α. 
Κανελάκη και Ι. Παπαδάκη)

• Παρατηρήσεις επί των δερμοαντιδράσεων Schick-Maloney κατά την εφαρμογήν 
αυτών διά την ενεργητικήν ανοσοποίησιν κατά της διφθερίτιδος. Ανακοίνωση στο 

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον ΠΟΥ
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Συνέδριο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Ιούνιος 1968 (σε συνεργασία με 
Κ. Παπαφωτίου και Θ. Στεφάνου)

• Περιπτώσεις τυφοειδούς πυρετού εκ μικροβιοφορέως εις Νηπιαγωγείον. Ανακοί-
νωση στο Εθνικό Συμπόσιο Μικροβιολογίας, 30-31 Μαρτίου 1968 (σε συνεργασία 
με Θ. Στεφάνου)

• Πορεία επιδημικής εγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδος εν Ελλάδι και ειδικώτερον εν 
Αττική, κατά τα έτη 1958-1972. Αρχεία Υγιεινής 1973 (σε συνεργασία με Θ. Στεφάνου)
Το γενικότερο ενδιαφέρον της για τα κοινά και ίσως και μία παρότρυνση από αρκετό 

αριθμό συναδέλφων της, που εκτιμούσαν την ορθότητα της κρίσης της, την ανιδιοτέλεια 
της και τη βαθειά γνώση των προβλημάτων του κλάδου της, την οδήγησε και σε ζωηρή 
συνδικαλιστική δράση. Για αρκετά χρόνια υπήρξε μέλος της ΑΔΕΔΥ, ως εκπρόσωπος των 
Περιφερειακών Υγειονομικών Υπαλλήλων. Με αυτή την ιδιότητα ασχολείται με το θέμα 
της υγειονομικής περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων και κατά ένα σοβαρό ποσοστό 
οφείλεται σε αυτήν η καθιέρωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης από το κράτος 
σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, που δεν ίσχυε, μέχρι το 1963. Σημαντική είναι 
η προσφορά της στα θέματα υγείας, περίθαλψης και ποιότητας ζωής των δημοσίων 
υπαλλήλων. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη συμβολή της στα παρακάτω

Για τις μητέρες και τα παιδιά

• Άδεια μητρότητας προ και μετά τον τοκετό (ΑΔΕΔΥ)
• Καθιέρωση μειωμένου ωραρίου για τις μητέρες παιδιών μέχρι 2 ετών
• Καθιέρωση Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού
• Έγκαιρος ανίχνευση της φαινυλκετονουρίας (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού)

Για τους δημόσιους υπαλλήλους 

• Διαχωρισμός αναρρωτικής και κανονικής άδειας (ΑΔΕΔΥ)
• Καθιέρωση σε απόρους δαπάνης μετάβασης στο εξωτερικό για νοσηλεία
• Αναπροσαρμογή ιατρικών πράξεων
• Καθιέρωση βιβλιαρίου ασθενείας και φαρμακευτικής περιθάλψεως των δημοσίων 

υπαλλήλων

Απονομή βραβείου Leon Bernard (1988) Απονομή μεταλλίου Health for all (1994).
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Για θέματα υγείας 

• Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
• Καθιέρωση ερευνητικών προγραμμάτων για τον σακχαρώδη διαβήτη και τον καρκίνο
• Κατάργηση ιδιωτικών τραπεζών αίματος.
• Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας 
• ΕΚΑΒ/166

Για θέματα Νοσοκομείου

• Μισθός στους ειδικευόμενους γιατρούς
• Nόμος 226 –προαγωγή μέχρι τον 2ο βαθμό των Αδελφών Νοσοκόμων
• Λειτουργία απογευματινού εργαστηρίου στα μεγάλα νοσοκομεία

Η πολύχρονη προσφορά της στον τομέα της δημόσιας υγείας περιλαμβάνει και την 
ενεργό συμμετοχή της σε Επιστημονικές Εταιρείες, ως ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος ή 
μέλος του ΔΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμμετοχή της στην Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής 
Δεοντολογίας, στη Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, στην Ελληνική Εταιρεία Με-
λέτης και Αντιμετώπισης AIDS, στο American Public Health Association, στην Πανελλήνια 
Εταιρεία Υγιεινής, στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, στον Σύνδεσμο Ηνωμένων 
Εθνών, και στην εθνική οργανωτική επιτροπή για την 1η Ιατρική Ολυμπιάδα.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης 
του AIDS, στην οποία η παρουσία της υπήρξε καθοριστική, σε συνεργασία με τους 
καθηγητές Παπαευαγγέλου, Μερίκα και Στρατηγό.

Η βαθιά πίστη της στις ανθρώπινες αξίες και το όραμα για καλύτερη προσφορά 
υπηρεσιών υγείας στον συνάνθρωπο, αποτέλεσαν το αίτιο του σημαντικού κοινωνικού 
έργου της, όπως εκδηλώθηκε μέσα από τη δραστηριότητες της, σε διάφορα ιδρύματα, 
όπως στη Φιλόξενο Στέγη Γυναικών, στο Μερόπειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα,  στο Σωματείο 
Φροντιστών Συγγενών Πασχόντων από Alzheimer, στον Σύνδεσμο Χανσενικών— όπου 
με πρωτοβουλία της δημιουργήθηκε το Εντευκτήριο Χανσενικών—αλλά και ως Εθελό-
ντρια Αιμοδότης 

Η διαχρονική καταξίωση του έργου της στο χώρο της Δημόσιας Υγείας επισημαίνεται 
και από την αξιόλογη διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Για χρόνια υπήρξε αντιπρόε-
δρος της μόνιμης επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα 
δημόσιας υγείας, εκπροσωπώντας τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Από το 1968 και μέχρι πρόσφατα, υπήρξε μέλος και συχνά αρχηγός της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στον ΠΟΥ. Είχε δε την ιδιαίτερη τιμή να διοργανώσει στην Αθήνα δύο 
συναντήσεις του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ, το 1976 και το 1993.

Το 1976 εξελέγη στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ (δύο θητείες--1976-79 και 
1992-95), το δε 1981, εξελέγη πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΥ (για την 
περίοδο 1981-82), η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα που κατέλαβε αυτό το αξίωμα. Ο ελλη-
νικός τύπος χαιρέτισε με διθυραμβικά σχόλια την εκλογή της στο προεδρείο του ΠΟΥ: 
«παλληκαρίσια νίκη, μοναδική στην ιστορία του τόπου μας» (Γαληνός), «μεγάλη τιμή και 
διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο» (Δημοσιοϋπαλληλική δράση, 1/1981).

Ως πρόεδρος του ΠΟΥ, είχε την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχθεί την πρωθυπουργό της 
Ινδίας Ίντιρα Γκάντι στη Γενεύη, καθώς επίσης και να είναι η επίσημη ομιλήτρια στην 
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τελετή για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων που έγινε στο Παρίσι 
παρουσία του προέδρου Μιτεράν. Επίσης, ήταν η επίσημη ομιλήτρια στην τελετή πού 
έγινε στην Κοπεγχάγη, παρουσία της Βασίλισσας Μαργκρέτε, για τα 20 χρόνια από την 
ίδρυση του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ.

Συμμετείχε ενεργά σε σημαντικές συναντήσεις του ΠΟΥ και οι παρεμβάσεις της 
πάντα ετύγχαναν θετικών σχολίων. Σημαντικά επιτεύγματα στη διάρκεια της θητεία της, 
ως πρόεδρος του ΠΟΥ ή/και ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, περιλαμβάνουν 
• την προαγωγή των γυναικών που είναι στελέχη του ΠΟΥ, στον βαθμό του Διευθυντού 
• την ψήφιση του κώδικα των υποκαταστάτων του μητρικού γάλακτος (1981), παρά 

τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών-μελών.
• το στόχο Υγεία για όλους (2000) – την υποχρέωση όλων των λαών να παρέχουν ένα 

ορισμένο επίπεδο υγείας για τον πληθυσμό τους.
Στις διεθνείς αυτές συναντήσεις αναδεικνύεται επίσης το χάρισμά της να θεμελιώ-

νει πρωτότυπες και επωφελείς για τη χώρα μας συνεργασίες, πολλές από τις οποίες 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα, όπως την Πειραματική Υγειονομική Μονάδα Θεσσαλίας 
(πρόγραμμα με ΠΟΥ), το Κέντρο Ανθρωποζωονόσων (πρόγραμμα με ΠΟΥ) και το Πρό-
γραμμα Ελέγχου Ρυπάνσεως Περιοχής Αθηνών (πρόγραμμα με ΠΟΥ).

Η έντονη αυτή δραστηριότητα δεν έληξε με την αποχώρησή της από την ενεργό 
υπηρεσία το 1977, αλλά συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ίδια διάθεση για προσφορά. 

Υποδεχόμενη στη Γενεύη (συνέλευση ΠΟΥ) την 
πρωθυπουργό της Ινδίας Indira Gandhi

Χαιρετώντας την ΑΜ Βασίλισσα Μαργκρέ-
τε της Δανίας στον εορτασμό για τα 20 
χρόνια του Περιφερειακού Γραφείου ΠΟΥ 
Ευρώπης (1998)
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα είναι Άμισθος Σύμβουλος στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόεδρος Γεροντολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος 
στο σωματείο φροντιστών νόσου Alzheimer, και μέλος της Ψυχογηριατρικής εταιρείας 
Νέστωρ. Μέχρι πρότινος, δε, ήταν Πρόεδρος της Εταιρείας Ηθικής Δεοντολογίας καθώς 
επίσης και Πρόεδρος των Συνταξιούχων Υγειονομικών.

Για το δημιουργικό της έργο, την έμπρακτη πίστη της στις ανθρωπιστικές και Ιπ-
ποκρατικές αξίες και την κοινωνική της προσφορά, έτυχε ιδιαίτερης αναγνώρισης και 
πολλών τιμητικών διακρίσεων. Τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Ευποιϊας, 
το Μετάλλιο της ΑΔΕΔΥ και τον τίτλο του Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας. 
Επίσης, έχει ανακηρυχθεί Επίτιμο Μέλος της Ακαδημίας της Ρουμανίας και Επίτιμος 
Διδάκτωρ της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών. Άλλες διακρίσεις περιλαμβάνουν τιμητική 
διάκριση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας-ΕΣΥ, τιμητική διάκριση 
του Μεσογειακού Κέντρου Ζωονόσων, τιμητική διάκριση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εποπτών Δημόσιας Υγείας, τιμητική διάκριση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών, τιμητική διάκριση της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του 
AIDS, τιμητικό δίπλωμα Μεροπείου Φιλανθρωπικού Σωματείου και τιμητική διάκριση 
της Εστίας Νέας Σμύρνης

Ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας για την ίδια αλλά και εθνικής περηφάνιας για όλους 
μας είναι τα δύο Μετάλλια του ΠΟΥ που έλαβε—το βραβείο LEON BERNARD (1988) και 
το χρυσό μετάλλιο Health for All (1994).

«Είναι ευτύχημα για την Ελλάδα ότι το 30ο ετήσιο βραβείο LEON BERNARD θα 
απονεμηθεί τον επόμενο Μάιο ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σ’ ένα ελληνικό όνομα που τίμησε την 
υγειονομική επιστήμη—τη Μερόπη Βιολάκη (Καθημερινή 7/2/1988). «Πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερα χαρμόσυνο γεγονός που τιμά το σύνολο του μαχόμενου ελληνικού υγειονομικού 
κόσμου» (Καθημερινή, 15/8/1988). Η κα Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά είναι η δεύτερη 
γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που τιμάται με το βραβείο αυτό. Εξίσου πανηγυρικά 
είναι και τα σχόλια και για το δεύτερο βραβείο του ΠΟΥ που απονέμεται στη Μερόπη 
Βιολάκη-Παρασκευά. 

Τέλος, αξιομνημόνευτο και σημαντικό έργο της τιμώμενης υπήρξε και η εξαιρετική 
οικογένεια της, ο άνδρας της Ανδρέας Παρασκευάς, που έφυγε από τη ζωή το 1988, 
και οι κόρες της Μαριάννα και Κορνηλία.

Ο σύζυγος της, πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Παρασκευάς ήταν συμπαραστάτης και 
συνοδοιπόρος της στο μακρύ και επίπονο αυτό ταξίδι της επιστημονικής και κοινωνικής 
καταξίωσης. Ήταν ένας συναισθηματικός άνθρωπος, με λογοτεχνικές ανησυχίες, η 
«κρυφή δύναμή της», όπως συχνά λέει η οικογένειά της. Οι κόρες της, ακολουθώντας 
το παράδειγμα της μητέρας τους, μπόρεσαν να συνδυάσουν σταδιοδρομία και οικογέ-
νεια. Η Μαριάννα, υπάλληλος της ΕΟΚ (Βρυξέλλες) και ο Αντώνης με τα παιδιά τους 
τον Διονύση και Μαρίνα. Η Κορνηλία, καθηγήτριας γλωσσολογίας (Όρεγκον, Αμερική) 
και ο Φρανκ, με τα παιδιά τους τον Αλέξανδρο (παντρεμένο με την Jennifer) και την 
Αθηνά. Ανεκτίμητη βοήθεια στα του οίκου της πρόσφερε επίσης και «το δεύτερο χέρι 
της», η κυρία Ζαμπέτα Μητροπούλου— βοήθεια που της επέτρεψε να έχει τον χρόνο 
να αφοσιωθή στη σταδιοδρομία της.

Οι επιστημονικές ικανότητές της, η βαθειά κατάρτισή της στους κλάδους της ιατρικής 
και της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με τα υψηλής αποτελεσματικότητας διοικητι-
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Με την οικογένεια της κόρης της Κορνηλίας 
Παρασκευά

Με την οικογένεια της κόρης της Μαριάννας Παρασκευά

Με τον σύζυγο της, Ανδρέα Σ. Παρασκευά

κά και οργανωτικά της προσόντα, την οδήγησαν σε μία λαμπρή σταδιοδρομία και της 
προσέδωσαν ευρύτατη εκτίμηση και αναγνώριση στη χώρα μας και στο εξωτερικό, που 
ο απόηχός τους είναι ισχυρός μέχρι σήμερα.
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Η κυρία Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά, πέρα του ότι διακρίθηκε για τις διοικητικές 
ικανότητές της, το επιστημονικό της πάθος για τη δημόσια υγεία, τη διάθεση προσφο-
ράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο ατομικά αλλά και για τη βελτίωση του όλου τρόπου 
παροχής φροντίδας υγείας στους πολίτες της πατρίδας μας, διαθέτει και τα ιδιαίτερα 
εκείνα στοιχεία της προσωπικότητας, που την ανέδειξαν σε παράδειγμα και οι αρχές 
και το ήθος της αποτελούν για όλους μας πολύτιμες παρακαταθήκες και αποτελεί 
σύγχρονο Κήρυκα του Ιπποκράτειου Πνεύματος. Όπως συχνά λέει και η ίδια συνοψίζο-
ντας τη διαδρομή της στον χώρο της υγείας, «οι τραυματικές εμπειρίες στην αρχή της 
ζωής μου —ο θάνατος της μητέρας μου από επιλόχειο πυρετό και του πατέρα μου από 
εγκεφαλικό– με οδήγησαν στην προληπτική ιατρική. Αλλά ήταν οι αρχές του Ιπποκράτη 
που με καθοδήγησαν και με οδηγούν ακόμα —ποτέ δεν έκανα πράξεις ιατρικές που θα 
μπορούσαν να βλάψουν έστω και στο παραμικρό τον άνθρωπο».

Σας ευχαριστούμε κα Βιολάκη
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Ακαδημαϊκός κ. Γρηγόρης Σκαλκέας

Παρουσίαση: Φώτης Παυλάτος

Κυρίες και Κύριοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη για μένα τιμή στη σημερινή 
«Τελετή Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων για την 
αναγόρευση σε Κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύ-
ματος» να σας παρουσιάσω την προσωπικότητα 
του Καθηγητού – Ακαδημαϊκού κυρίου Γρηγόρη 
Σκαλκέα, τέως Προέδρου της ακαδημίας Αθηνών 
και Εμπνευστή, Ιδρυτή και Προέδρου του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 
το «Ναό» αυτό της του Ιπποκράτους «Τέχνης» 
στον οποίο και γίνεται σήμερα η Τιμητική αυτή 
Εκδήλωση.

Είναι παγκοσμίως αποδεκτό, τόσο από την 
Ιατρική Επιστήμη, όσο και από την Κοινωνία ότι, 
το ανθρωπιστικό στοιχείο στην Ιατρική πράξη και 
γενικά στη διαπροσωπική σχέση Γιατρού – Αρρώ-
στου, το οποίο εδραιώθηκε εδώ και 2.500 χρόνια 
με τον Ιπποκρατικό Όρκο, ο οποίος μαζί με τη 
Διακήρυξη της Γενεύης το 1948, από την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση, στην οποία 
αναφέρεται η χωρίς εθνικά, θρησκευτικά, φυλετικά, οικονομικά, πολιτικών πεποιθήσεων 
ή κοινωνικών διακρίσεων εμπόδια, προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών σε κάθε άτομο 
που έχει ανάγκη και που από τότε αποτελούν τον Δεοντολογικό και τον Ηθικό Κώδικα 
της ταυτότητας του γιατρού.

Χάρις ακριβώς στον Ιπποκρατικό Όρκο και στο ανθρωπιστικό περιεχόμενό του, η 
εξάσκηση της Ιατρικής είναι συμφυής με την έννοια του λειτουργήματος.

Για τον Ιπποκράτη η αγάπη για την «Τέχνη» - όπως ο ίδιος ονόμαζε την Ιατρική, είναι 
αγάπη για τον άνθρωπο.

Αδιαμφισβήτητα, οι άρρωστοι, ακόμα και όταν η κατάστασή τους είναι σοβαρή, 
αισθάνονται ανακούφιση, κάποιου είδους βελτίωση, μέσα από την ευχαρίστηση που 
τους προκαλεί το ενδιαφέρον του Γιατρού.

Τα συναισθήματα τα οποία με διακατέχουν ετούτη τη στιγμή από την τιμητική επιλογή 

(φωτ. από το βιβλίο του Καθ. Μ. Σέχα)
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Ιπποκράτης (460 – 377 π.Χ.)
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μου, να σας παρουσιάσω την προσωπικότητα του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Γρηγόρη 
Σκαλκέα, είναι πολλά και για πολλούς λόγους. Με τον αγαπητό μου Γρηγόρη Σκαλκέα 
συνδέομαι με ισαδελφική φιλία από τα φοιτητικά μας χρόνια μέχρι και σήμερα, η οποία 
και ενισχύθηκε στον υπέρτατο βαθμό μετά την αποφοίτησή μας από την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχεια από το γεγονός που είχα την καλή τύχη να 
συνεργάζομαι μαζί του στις δραστηριότητες, κλινικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, των 
Κλινικών μας στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο, σε όλη τη διαδρομή και ανέλιξή μας, με τον Γρη-
γόρη Σκαλκέα, στην Α’ Χειρουργική Κλινική, όπου ειδικεύθηκε στη Γενική Χειρουργική 
και μετέπειτα στην Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, της οποίας υπήρξε για πολλά 
χρόνια Διευθυντής και τον ομιλούντα στην Α’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Ο Καθηγητής – Ακαδημαϊκός Γρηγόρης Σκαλκέας, ανήκει στη γενιά των γιατρών με τα 
όνειρα και τα οράματα για μια παγκόσμια λαμπαδηφορία του Ιπποκρατικού Πνεύματος, 
όπως έχω γράψει σε μια ποιητική καταγραφή μου στα Αγγλικά, με τον τίτλο “The Torch”:

“A Torch Procession across the earth”,
που για εκείνη τη μεταπολεμική εποχή, στα δύσκολα τα «πέτρινα χρόνια» όπου οι νέοι 
γιατροί μας, τον σκληρό αγωνίζονταν αγώνα και σε κάθε ευκαιρία, «τινάζανε» τα φτερά 
τους για να πετάξουν στους γαλάζιους ουρανούς των ονείρων, των πόθων και των ευ-
γενικών στόχων τους που απέβλεπαν στην καλύτερη προσφορά των υπηρεσιών υγείας 
στον συνάνθρωπό μας.

Στο σημείο αυτό, δε μπορώ να μην αναφέρω ότι, όλοι οι συνάδελφοί μας του «Λαϊκού» 
Νοσοκομείου βρισκόμαστε σε άριστη συναδελφική συνεργασία και οι περισσότεροι από 
μας ιδιαίτερα της Α’ Παθολογικής Κλινικής, είμαστε στενοί φίλοι και συνεργάτες του 
Γρηγόρη Σκαλκέα, μεταξύ των οποίων ο αγαπητός μου Φαίδων Κακλαμάνης, μετέπειτα 
Καθηγητής της Α’ Παθολογικής Κλινικής και ο Ηλίας Φωκάς, μετέπειτα δεσπόζουσα 
μορφή στο πεδίον της Γαστρεντερολογίας. Όλοι μας τότε παίζαμε το ρόλο, αν επιτρέ-
πεται ο χαρακτηρισμός του «Σωματοφύλακα υγείας»:

Όλα για τον έναν
κι ο ένας για όλους

(Αλέξανδρος Δουμάς)
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(φωτ. από το βιβλίο του Καθ. Μ. Σέχα)

Ο Καθηγητής Γρηγόρης Σκαλκέας, στη μακρόχρονη πανεπιστημιακή πορεία του, 
ανέδειξε το χάρισμα να εμπνέει τους συνεργάτες του, τους μαθητές του και ιδιαίτερα 
τους φοιτητές του κι ακόμα, να συμπορεύεται μαζί τους με εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις 
και σεμινάρια, που απετέλεσαν τα πρώτα βήματα για την ενεργητική διδασκαλία και την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους εκπαιδευόμενους, πάντοτε μέσα στα ανθρωπιστικά 
πλαίσια του Ιπποκρατικού Λειτουργήματος. Ακόμη, στην καθημερινή ιατρική πράξη, ο 
Καθηγητής Σκαλκέας επέδειξε άπειρα δείγματα ιατρικής ηθικής, θυσίας, αλτρουισμού 
και ανιδιοτέλειας. Προσπαθούσε πάντοτε να χαρακτηρίζει τον γιατρό όχι μόνο ως επι-
στήμονα – θεραπευτή ψυχής και σώματος, αλλά και ως άνθρωπο μεταξύ των πασχό-
ντων συνανθρώπων του. Ο Αμερικανός ποιητής T.S. Eliot, κλείνοντας μια διάλεξή του, 
αναφορικά μ’ αυτό το θεματολογικό στοιχείο είπε:

«Σε κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε δύο απόψεις: Η μία είναι τι πρόκειται να κάνουμε 
για το πρόβλημα από καθαρά «τακτικής», δηλ. από τεχνικής πλευράς για να εξαλείψουμε 
τη δυσκολία. Η δεύτερη όμως άποψη είναι, «ποια είναι η συμπεριφορά μας απέναντι 
στο πρόβλημα», πράγμα που θέτει βαθύτερες προκλήσεις αντιμετώπισης και ιδιαίτερης 
ευαισθησίας.»

Οι παραινέσεις του Καθηγητή Γρηγόρη Σκαλκέα προς τους διδάσκοντες συνεργάτες 
του, ήταν η Ιπποκρατική Επιταγή:

«Οι φοιτητές μας πρέπει να μαθαίνουν, όχι μόνο τη μηχανική του σώματος, 
αλλά και την ανθρώπινη φύση που είναι μέσα στο σώμα»

Αυτός ήταν και ο λόγος που σε πολλές ομιλίες του (αρκετές απ’ αυτές εκδόθηκαν 
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πρόσφατα σε βιβλίο), πάντοτε αναφερόταν στην ανάγκη εισαγωγής της διδασκαλίας 
των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών Σπουδών, έστω και ως «κατ’ επιλογήν» μάθημα.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσω ότι ο Καθηγητής Γρηγόρης Σκαλκέας 
εκπαίδευσε, με αυτό το πνεύμα, μεγάλο αριθμό χειρουργών, αρκετοί από τους οποί-
ους εξελιχθήκαν σε Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας και πολλοί άλλοι κατέλαβαν θέσεις 
Αναπληρωτών, Επίκουρων Καθηγητών και Διευθυντών σε μεγάλα κρατικά Νοσοκομεία 
της χώρας μας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είχα την καλή τύχη και το προνόμιο να γνωρίζω, για αρκετές δεκαετίες, να συμπο-
ρεύομαι, να συνεργάζομαι και να συμμετέχω σε πολλές επιστημονικές δραστηριότητες 
με τους αναγορευόμενους σήμερα Κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύματος, τον Ακα-
δημαϊκό Γρηγόρη Σκαλκέα και την κυρία Μερόπη Βιολάκη, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια 
του Υπουργείου Υγείας και να εκτιμήσω αναρίθμητες φορές στη μακρόχρονη πορεία 
τους, το υπερβατικό, λειτουργηματικό, Ιπποκρατικό πνεύμα τους, το δημιουργικό έργο 
τους και τη βαθιά πίστη τους στις άφθαρτες ανθρωπιστικές αξίες.

Και οι δυο τιμώμενοι Λειτουργοί της του Ιπποκράτους Τέχνης, καταξιώθηκαν, με το 
έργο τους στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, στον Ιατρικό Κόσμο της χώρας μας, της 
αλλοδαπής, αλλά και στην κοινωνία, που είναι και ο τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών 
υγείας, ως άξιοι «λαμπαδηφόροι του Ιπποκρατείου Πνεύματος».

Αμφότεροι, αποτελούν «δεσπόζουσες» μορφές της Ιατρικής Επιστήμης, προτιμώ 
το χαρακτηρισμό στην Αγγλική γλώσσα “Towering figures”, ο οποίος απεικονίζει και 
προβάλλει ακριβέστερα τις προσωπικότητες των τιμωμένων και το μνημειώδες έργο 
τους στην Επιστήμη και στον Άνθρωπο, στοιχεία που παραμένουν ανεξίτηλα στο νου 
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και στην καρδιά όλων όσοι έχουμε το προνόμιο να τους γνωρίζουμε.
Αδιαμφισβήτητα, αποτελούν πρότυπα για τις νέες γενιές των γιατρών μας, ιδιαίτερα 

στη σημερινή εποχή της «κρίσης», αν όχι της «κατάρρευσης» των ανθρωπιστικών αξιών 
(η «οικονομική κρίση» αποτελεί μια εκδήλωση και ασφαλώς αποτελεί όχι τη μόνη), όπου 
οι νέοι μας έχουν ανάγκη και αναζητούν τα πρότυπα εκείνα, που θα τους δώσουν τη 
δύναμη και τη θέληση να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα στην «αμμοθύελλα» της 
παγκοσμιοποίησης των πάντων, εποχή της υψηλής τεχνολογίας, εποχή της «Τεχνο-Ια-
τρικής», που όπως είπε και ο J. rostan:

«Μας έκανε θεούς προτού αξιωθούμε
να γίνουμε άνθρωποι»

Η δική μου βραχεία αναφορά, λόγω του περιορισμένου χρόνου, αφορά στην ανάδειξη 
της προσωπικότητας του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Γρηγόρη Σκαλκέα. Την αγαπητή κυ-
ρία Μερόπη Βιολάκη θα παρουσιάσει ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος, διακεκριμένος 
Γιατρός, στοχαστής και ανθρωπιστής, Βαγγέλης Βογιατζάκης.

Η πολύπλευρη, πολυδύναμη και ρηξικέλευθη προσωπικότητα του Γρηγόρη Σκαλκέα 
και η πλούσια και πολύτιμη προσφορά του στον Επιστημονικό και τον Κοινωνικό χώρο, 
από τα πρώτα χρόνια της Ιατρικής του σταδιοδρομίας και η μέχρι σήμερα αδιάκοπη 
και αναμφίβολα, υπερβατική δραστηριότητά του, συνθέτουν, όπως ανέφερα στα προ-
ηγούμενα, τη δεσπόζουσα μορφή του – “a Towering figure” – στον καμβά του Ιατρικού 
Κόσμου, ώστε και μια βραχεία ακόμη αναφορά στο δημιουργικό και καρποφόρο έργο 
του, θα έπρεπε να καλύψει ολόκληρο το χρόνο της σημερινής Τιμητικής Εκδήλωσης. 
Περιορίζομαι σε μια βραχεία πανοραμική αναφορά στο μεγάλο «Οδοιπορικό της Γνώ-
σης» και του δημιουργικού του έργου, που αδιαμφισβήτητα θεμελιώνονται, υψώνονται 
και πλαισιώνονται πάντοτε μέσα στο πνεύμα του Ιπποκρατικού Λειτουργήματος.
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Κυριότεροι σταθμοί της Επιστημονικής Ζωής του Γρηγόρη Σκαλκέα

I

 – Γεννήθηκε στην Αρεόπολη Λακωνίας
 – Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου πήρε και την ειδικότητα του 
Γενικού Χειρουργού.

 – Μετεκπαίδευση: Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α., στην Καρδιαγγειακή Χειρουργική επί 
μία πενταετία.

 – 1964: Υφηγητής – εντεταλμένος Υφηγητής του Ε.Κ.Π.Α.

II

 – Ιδρυτής - Διευθυντής του Α’ Τμήματος Θωρακικής και Καρδιαγγειακής Χειρουρ-
γικής του Ε.Κ.Π.Α.

 – 1967: Τακτικός Καθηγητής Χειρουργικής στο Ε.Κ.Π.Α.
 – 1971: Ιδρυτής της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων των Αθηνών.
 – 1974: Ιδρυτής του Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής 
Έρευνας «Νικόλαος Χρηστέας» (1984: 1η Έδρα Πειραματικής Χειρουργικής στην 
Ελλάδα)

III

 – Μέλος 50 και πλέον Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιριών και Κολλεγίων.
 – Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών και Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας.
 – Ξένος Εταίρος της Academie de Chirurgie και Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών 
της N.Y., Τακτικό Μέλος της Academia Europea.

 – Ιδρυτής του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Λέσχης Υγείας (European Club 
de la Sante).

Τιμητικές Διακρίσεις

 – Ανώτερος Ταξιάρχης του Φοίνικος.
 – Άρχοντας Μέγας Ρεφερενδάριος  του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως.

 – Ανώτερος Ταξιάρχης των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
 – Μεγάλος αριθμός Τιμητικών Μεταλλίων.
Άφησα τελευταίο το πλέον σημαντικό – κορυφαίο έργο του, που είναι η ίδρυση, με 

δική του έμπνευση και πρωτοβουλία, του Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών.

Πρέπει να ομολογήσω, ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ, στο υπέροχο αυτό Ερευ-
νητικό Ίδρυμα, με την παγκόσμια ακτινοβολία, αισθάνομαι πραγματικό δέος. Ο ναός 
αυτός της έρευνας, έχει ως αντικείμενό του τη διεξαγωγή έρευνας στους βασικούς 
τομείς της Βιολογίας και της Ιατρικής σε Μοριακό, Βιοχημικό και Κυτταρικό Επίπεδο 
και έχει όλη την υποδομή για να εισαγάγει στο ερευνητικό του πεδίο τη Νέα Ιατρική 
Έρευνα του 21ου αιώνα, την επονομαζόμενη «Μεταφραστική Ιατροβιολογική Έρευνα» 
(Translational research of Biomedical Science).
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Σε τούτο το υπέροχο Ίδρυμα της του Ιπποκράτους «Τέχνης», έχω αφιερώσει ένα 
ποίημά μου, το οποίο το ακούτε:

This poem is dedicated to:
The Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens.
The President of the Foundation Gregory D. Skalkeas, Emeritus Professor of Surgery – 

Academician & f. President of the Academy of Athens.
All fellow Researchers of this Foundation, past, present and future, who created this 

Temple of Hippocratic “Art”, a symbol of Knowledge, Humanity and Universal Scientific 
collaboration.

The Temple of Hippocratic “Art”
&

The Fountain of Knowledge

Drinking water from the fountain And don’t count the time.
stand still for a moment, How many Springs, Winters,
stand still and silent how many Summers and Falls,
think and listen. from the depths of the mind

to the brightness of the discovery.
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Think of the time,
think of the past, Drinking water from the fountain
think of the sweat, stand still for a moment,
think of the noble struggle stand still and silent
and the ceaseless fight think and listen
for the humanity. and be grateful!

And listen,
to the speaking sound of the waters
and to their perpetual story.
For it’s a long- long story
that comes
from a long-long way,
full of a great zest,
persistence, will, faith
and high spirit.

February 19th, 2011 Fotios Pavlatos, MD

Κυρίες και κύριοι,
Αν θα έγραφα μια δοκιμιακή λογοτεχνική βιογραφία για τον Ακαδημαϊκό Γρηγόρη 

Σκαλκέα, ο τίτλος της θα ήταν ο ακόλουθος:

Γρηγόρης Σκαλκέας

Ο Άνθρωπος, ο Επιστήμονας, ο Γιατρός, ο Οραματιστής
που έβλεπε μπροστά από την εποχή του.

Ο τίτλος αυτός τα λέει όλα, από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα που εξακολουθεί 
να οραματίζεται μπροστά από την εποχή του και να δημιουργεί. Και σ’ αυτή τη βιογραφία 
θα άρχιζα κάπως έτσι:

«Όταν ο νεαρός Γρηγόρης Σκαλκέας ξεκίνησε εκείνο το καλοκαιριάτικο πρωινό 
από την Αρεόπολη, την πόλη που γεννήθηκε, για το οδοιπορικό της γνώσης, και 
την έναρξη των σπουδών του, στάθηκε για μια στιγμή, σαν να ‘θελε να βεβαι-
ωθεί πως ό,τι είχε αγαπήσει στα παιδικά του χρόνια, οι εικόνες των τοπίων, η 
ιστορία της Λακωνίας, ο Ταΰγετος, οι ψηλοί πύργοι της Μάνης κι όλοι οι μύθοι 
που τα πλαισίωναν, είχαν καλά ενσωματωθεί στα πνευματικά του κύτταρα».
Δεν είναι βέβαιο αν η Αρεόπολη πήρε το όνομά της από τον Άρη, το θεό του Πολέ-

μου ή από τους Αέρηδες και τα ανεμοδαρμένα ύψη της περιοχής. Όπως και να ‘χει το 
πράγμα, ένα είναι βέβαιο, ότι στο νου και στην καρδιά του ενσωματώθηκαν, ως επίκτητο 
γονιδιακό στοιχείο, η θέληση για συνεχή πάλη με πολλά στοιχεία, μεγάλες δυσκολίες 
για την πραγμάτωση των ονείρων και των οραμάτων του.

Αδιαμφισβήτητα, το γεγονός ότι ο Γρηγόρης Σκαλκέας γεννήθηκε σε τούτη δω την 
πανέμορφη, τη σπάνια σε φυσικές ομορφιές, γωνιά της χώρας μας, με την ιστορία και 
τους μύθους της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του 
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(φωτ. από το βιβλίο του Patrick Leigh Fermor «Μάνη»)

και των στόχων της μετέπειτα επιστημονικής και κοινωνικής δραστηριότητάς του. Εδώ 
έμαθε να αγωνίζεται, να παλεύει, να δημιουργεί και να προσφέρει στο συνάνθρωπό του. 
Κι όταν έγινε γιατρός, να αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία στην καθημερινή ιατρική πράξη 
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με τη δύναμη του νου και της καρδιάς του:

«Χίλιες φορές τη μέρα Διγενής
Χίλιες φορές το πάλεμα στ’ αλώνι»

όπως έχω γράψει σε μία ποιητική μου καταγραφή.
Μαζί του όμως, στο ξεκίνημά του, πήρε και μια πολύτιμη πνευματική κληρονομιά, τα 

λόγια του πατέρα του, του Διονύση Σκαλκέα, καθηγητή του Γυμνασίου: 

«Γιέ μου, στη ζωή σου να μην έχεις ψυχικό σύμπλεγμα – κόμπλεξ,
αλλά να προσπαθείς πάντα να δίνεις στο συνάνθρωπό σου.»

Λόγια του πατέρα του, σοφά, λόγια αγάπης για τον άνθρωπο, συμβουλές που έγι-
ναν για τον Γρηγόρη Σκαλκέα, «Στάση Ζωής» και που καθορίζουν, μέχρι και σήμερα, 
την κάθε επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητά του. Αδιαμφισβήτητα, τα πατρικά 
γονίδια ενεργοποιήθηκαν στον Γρηγόρη Σκαλκέα στην πλήρη τους έκφραση και δια-
μόρφωσαν το εσωτερικό «είναι» του, για κάθε ενέργεια και για κάθε συμπεριφορά στη 
μετέπειτα ζωή του.

Είναι περίεργο, αλλά αυτά τα λόγια που του είπε ο πατέρας του, ο Διονύσης Σκαλ-
κέας, βγήκαν αργότερα και από τα χείλη του Γαλλο-Αλγερινού διανοητή, στοχαστή και 
φιλοσόφου Albert Camus:

«Να δίνεις όταν μπορείς»

Όλα αυτά τα ευγενικά στοιχεία που σας ανέφερα στα παραπάνω, δημιούργησαν το 
υπόστρωμα της δημιουργικής πορείας και της πολύτιμης προσφοράς του Γρηγόρη Σκαλκέα 
στην Επιστήμη και στην Κοινωνία, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των ανθρωπιστικών αξιών. 
Ο Γρηγόρης Σκαλκέας, αγωνιζότανε και «έτρεχε» για το υψηλότερο, το μακρύτερο, το 
δυνατότερο, (Citius, Altius, Fortius) όπως ακριβώς στο «ευ αγωνίζεσθαι», το ρητό των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Και ήξερε καλά, ο Γρηγόρης Σκαλκέας, όπως είπε κάποιος σοφός:

«Αν θέλεις να μείνεις στη θέση σου,
θα πρέπει να τρέχεις με όλη τη δύναμή σου.

Αν θέλεις να πας αλλού,
θα πρέπει να τρέξεις δυο φορές περισσότερο.»

Ο Γρηγόρης Σκαλκέας, όπως τον ζήσαμε από κοντά όλοι εμείς οι φίλοι και συνεργάτες 
του, στα δύσκολα εκείνα τα πέτρινα χρόνια, ξεχώριζε με το δημιουργικό και ρηξικέλευθο 
έργο του, την πίστη του στις άφθαρτες ανθρωπιστικές αξίες, αλλά και τα αισθήματα 
υψηλής ευθύνης και αφοσίωσης που τον χαρακτηρίζουν και τον αυθόρμητο ενθουσιασμό 
του. Το τελευταίο αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην όλη πορεία της Επιστημονικής και 
Κοινωνικής ζωής του, επαληθεύοντας για μια ακόμη φορά τα βαθυστόχαστα λόγια του 
Johann Wolfgung von Goethe (1749-1832):

«Χωρίς την ιερή φλόγα του ενθουσιασμού,
τίποτε το σπουδαίο και ευγενικό δεν μπορεί να γίνει στη ζωή»

Ο Καθηγητής – Ακαδημαϊκός Γρηγόρης Σκαλκέας, ήταν και παραμένει ακάματος 
εργάτης της Επιστήμης και διαχρονικό πρότυπο για τους Λειτουργούς της Ιπποκρατικής 
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Τέχνης και της Κοινωνίας μας. Ο Γρηγόρης Σκαλκέας «οδήγησε» ο ίδιος το πεπρωμένο 
του το οποίο απλά τον ακολούθησε καταγράφοντας το έργο του, όπως έχω γράψει σε 
μια ποιητική μου καταγραφή:

“Destiny follows you as your shadow
writing down the diary of your life”

Ο Γρηγόρης Σκαλκέας άφησε πολλά και ανεξίτηλα σημάδια και του ταιριάζει ο 
ακόλουθος ποιητικός λόγος:

«Καλότυχος όπου μπορεί σημάδια
στο διάβα του ν’ αφήνει.
Τ’ ανέμου η ορμή να μη τα σβήνει
κι ολόφωτα
να μένουν στα σκοτάδια.

…………………………
Η ζωή μας δε μοιάζει τότες άδεια.»
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Γρηγόρης Σκαλκέας
Καθηγητής Χειρουργικής – Ακαδημαϊκός

Άξιος Λειτουργός της του Ιπποκράτους Τέχνης
Άξιος Κήρυκας του Ιπποκρατείου Πνεύματος

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕρωΜΑ ΣΤΟΝ ΓρΗΓΟρΗ ΣΚΑλΚΕΑ

Γρηγόρης Δ. Σκαλκέας

Στα πρώτα των ονείρων βήματά σου,
πνευματικά μαζί σου πήρες δώρα,
απ’ τη Μάνη, Ταΰγετο και Χώρα,
φλόγες λαμπρές για τα οράματά σου.

Στη μακρόχρονη δύσβατη πορεία,
στα πέτρινα τα χρόνια και την πάλη,
με πίστη, θάρρος κι ανθρωπιά μεγάλη
ανοίγεις δρόμους, γράφεις ιστορία.

Σοφός ο πατρικός σε σένα λόγος:
«Να δίνεις γιε μου στον συνάνθρωπό σου,
Ποτέ σου άδικος, ποτέ σου ψόγος,
Τα λόγια μου σημαία και σκοπός σου».

Καλότυχοι όσοι βρέθηκαν κοντά σου
κι ακλούθησαν πιστά τα  βήματά σου.

φώτης παυλάτος
19 Φεβρουαρίου 2011




