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ΙΙΡΟΛΟΓΟΣ 

Σε ένα ιδεατό κόσμο ένας καρκινοπαθής θα είχε δεδομένη την αμέριστη 

συμπαράσταση υπηρεσιών υγείας, συνανθρώπων, συγγενών, φίλων. Θα είχε τη 

δυνατότητα πρόσβασης και απόλαυσης των ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας 

ανεξαρτήτως εισοδήματος. Θα είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί κάθε 

θεραπευτική δυνατότητα. Δυστυχώς, η πραγματικότητα απέχει πολύ από ένα τέτοιο 

ανθρωπιστικό όραμα. Ο ασθενής δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του ούτε τις αξιώσεις 

που οφείλει στον εαυτό του να απαιτήσει από το κράτος. Ο καρκίνος είναι νόσος που 

απασχολεί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των ασθενών και χρηστών υπηρεσιών 

υγείας καθώς και των συγγενών και φίλων τους. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ένας ασθενής με καρκίνο διαβάζοντάς την να μπορεί 

να ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματά του και όσα προβλέπονται και παρέχονται 

από την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή 

ομάδα που ανήκει. Η βασική βέβαια επιδίωξη είναι να αναδειχθεί αν και εφόσον ο 

καρκινοπαθής τελικά έχει αποκλειστικά δικαιώματα μέσα στη σφαίρα των 

δικαιωμάτων όλων των ασθενών, πώς και από ποιόν φορέα παρέχονται ούτως ώστε 

να τα διεκδικήσει. Ακόμα όμως σημαντικό είναι να διερευνηθεί πια η φιλοσοφία του 

νομοθέτη σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών και πάνω σε ποια αντίληψη στήριξε 

την κατοχύρωση όλων όσων προβλέπονται σήμερα. 

Αρχικά η εργασία αναφέρεται στην κατοχύρωση του δικαιώματος στην υγεία από το 

Σύνταγμα, τον υπέρτατο νόμο. Στη συνέχεια γίνεται μια καταγραφή των 

σημαντικότερων διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων προστασίας της υγείας πριν 

περάσουμε στην ενότητα για την νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 

ασθενών και ποιοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους προς όφελος 

πρωτίστως των ασθενών. Ένας από τους νόμους που προαναφέρθηκαν είναι και ο 

Κώδικας Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος και Ιατρικής Δεοντολογίας στον οποίο 

αφιερώνεται ξεχωριστό κεφάλαιο λόγω της σπουδαιότητάς του και του σύγχρονου 

χαρακτήρα του. Το επόμενο κεφάλαιο είναι και η ουσία της αφού πρόκειται για τις 

ειδικές όψεις των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών τα οποία όπως θα δούμε δεν 

διατυπώνονται, ούτε εφαρμόζονται, αλλά ούτε και μεταφράζονται όπως θα περίμενε 

κανείς. 
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Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μελέτη αυτή αναφορά στις πιο ευαίσθητες 

πληθυσμιακές ομάδες που απειλεί ο καρκίνος, τις γυναίκες και τα παιδιά. Αυτός είναι 

και ο λόγος που ένα σημαντικό μέρος της μελέτης επιδιώκει την ενημέρωση αυτών. 

Το δεύτερο πιο σημαντικό μέρος μετά το κεφάλαιο για τα ειδικότερα δικαιώματα των 

καρκινοπαθών, είναι αυτό που αναφέρεται στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα 

των ασθενών αυτών. Όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί πρόκειται για 

επιδόματα και εξειδικευμένες παροχές που δικαιούνται οι ασθενείς με καρκίνο, ένα 

ζήτημα δηλαδή που απασχολεί κάποιον από την αρχή που θα νοσήσει μέχρι και την 

πιθανή θεραπεία του. Οι παροχές αυτές άλλοτε απευθύνονται αποκλειστικά σε 

καρκινοπαθείς και άλλοτε και σε καρκινοπαθείς, συμπεριλαμβάνονται δηλαδή μαζί 

και με άλλες ομάδες ασθενών. Ένα από τα πολυσυζητημένα θέματα είναι αυτό της 

ευθανασίας, το οποίο δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε αφού έχει απασχολήσει 

ασθενείς με καρκίνο, τους συγγενείς τους αλλά και επαγγελματίες υγείας και 

νομικούς. 

Τέλος, σχετικά με τις εφαρμοσμένες πολιτικές παρέμβασης σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, η μελέτη αυτή έχει καταγράψει κάποιες σε ένα κεφάλαιο, αλλά κρίθηκε 

απαραίτητο να αναφερθεί ξεχωριστά και αυτό συμβαίνει στην επόμενη ενότητα, στο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Πρόκειται για μια πολιτική 

υγείας με σύγχρονο χαρακτήρα που αναμένεται να φέρει αποτελέσματα, τα οποία θα 

μεταφραστούν και θα αξιολογηθούν στο μέλλον. Λίγο πριν το τέλος της μελέτης με 

την εξαγωγή συμπερασμάτων και την υποβολή κάποιων προτάσεων, επιβεβλημένη 

θεωρήθηκε η καταγραφή των μη κερδοσκοπικών φορέων για τον καρκίνο και η 

αναφορά στον πολυδιάστατο και πολυσήμαντο ρόλο του εθελοντισμού. 

Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, για την κατανόηση, τη συμπαράσταση, την 

καθοδήγηση και τις συμβουλές, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Καθηγητή μου από το 

προπτυχιακό επίπεδο ακόμα, κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη. 

Ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ, στον Καθηγητή μου, κ. Κυριάκο Σουλιώτη για την 

πολύτιμη βοήθειά του και την αναντικατάστατη συμβολή του στην προσπάθεια αυτή. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Αγωγή Υγείας, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Δαπάνες Υγείας, Δημόσια Υγεία, 

Δικαιώματα, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, Επαγγέλματα Υγείας, 

Ευθανασία, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Μέτρηση, Πληθυσμός, Πολιτική 

Υγείας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η ασθένεια του καρκίνου παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παγκοσμίως, 

παρά τις επιστημονικές έρευνες και τα νέα φάρμακα. Ο καρκίνος σύντομα θα πάρει 

τη θέση που έχουν σήμερα οι καρδιοπάθειες ως η πρώτη αιτία θανάτων διεθνώς, 

σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο, της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας του ΟΗΕ. 1 Τα περιστατικά διπλασιάσθηκαν κατά την τελευταία 

30ετία του 20ού αιώνα και σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας, εκτιμάται ότι ο 

αριθμός αυτός σχεδόν θα τριπλασιασθεί μέχρι το 2030. Εκτιμάται συγκεκριμένα ότι 

το 2030, 26,4 εκατ. άτομα θα διαγνωσθούν με καρκίνο και 17 εκατ. άτομα θα 

πεθάνουν από την ασθένεια. Στο μεταξύ, μέχρι το 201 Ο ο καρκίνος θα έχει ξεπεράσει 

τις καρδιοπάθειες ως η κυριότερη θανατηφόρα ασθένεια του πλανήτη. Περίπου ένας 

στους οκτώ θανάτους σήμερα οφείλεται στον καρκίνο και διεθνώς ξεπερνούν 

συνολικά τους θανάτους από AIDS, ελονοσία και φυματίωση .2 

Λίγες δεκαετίες πριν, ο καρκίνος απασχολούσε κυρίως κοινωνίες δυτικών 

βιομηχανοποιημένων χωρών, τώρα όμως η νόσος προσβάλλει πολίτες κρατών 

ανεξάρτητα από παράγοντες και χαρακτηριστικά που άλλοτε εμφανίζονταν να 

παίζουν κάποιο ρόλο. Η πρόοδος κατά του καρκίνου στις ΗΠΑ και την Ευρώπη 

αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως οι τακτικοί έλεγχοι για 

μαστογραφία, η μείωση καπνίσματος, τα καλύτερα θεραπευτικά σχήματα κ.α. 

Σ ' αυτή την κατεύθυνση οι ανεπτυγμένες κοινωνίες λαμβάνουν μέτρα, κατοχυρώνουν 

δικαιώματα και αναπτύσσουν δράσεις.3 

Η αύξηση του κόστους των συστημάτων υγείας εξαιτίας του καρκίνου, η επένδυση 

των χρηματικών κεφαλαίων από φαρμακευτικές εταιρίες σε έρευνες για νέα φάρμακα 

1 
http :// n ews. ert.gr / el/ ygeia/ ei d isei s/ 16518-o-ka rki nos-th a-ksepera sei-ti s-ka rd iopatheies-os-a iti a

tha n atou-ston-kosm o. ht m 

2 
http://www.skai .gr/master _story. php ?id=103485 

3 
http :// n ews.ert. gr / el/ygei a/ eid iseis/ 16518-o-ka rki n os-tha-kseperasei-tis-ka rd iopathei es-os-a iti a

th a natou-sto n-kosmo. ht m 
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που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών καθώς και το κόστος που 

προκαλεί η ελλιπής πρόληψη κατά του καρκίνου στα ασφαλιστικά ταμεία, στα 

νοσοκομεία, στον ασθενή και γενικά ολοκληρωτικά στο σύστημα είναι ποσά, τα 

οποία από μόνα τους μαρτυρούν το πόσο σημαντική νόσος είναι ο καρκίνος και κατά 

πόσο περισσότερο θα μας απασχολήσει στο μέλλον. 

1) Η Συνταγματική Κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Υγεία 

Είναι λογικό αρχικά η κατοχύρωση του δικαιώματος της προστασίας της υγείας να 

αναζητηθεί στο Σύνταγμα και μετά στις επιμέρους διατάξεις του δικαίου. Για το λόγο 

αυτό παρακάτω αναφέρονται όλα τα άρθρα του Συντάγματος που κατοχυρώνουν είτε 

άμεσα είτε έμμεσα στο δικαίωμα αυτό. 

Το ελληνικό Σύνταγμα με το αρ. 21 παρ. 3 υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για την 

υγεία των πολιτών. Το δικαίωμα στην υγεία θεμελιώνεται και στο αρ. 5 παρ. 5 του 

Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας 

και της γενετικής του ταυτότητας». Συναφείς ορισμοί περιλαμβάνονται στο αρ. 18 

παρ.3 του Συντ. όπως επίσης και στο αρ. 22 του Συντ. παρ.4 εδ. β'. Από αυτό το 

συνδυασμό των διατάξεων προκύπτει η αναγωγή της υγείας σε πρωταρχικής 

σημασίας συνταγματικό αγαθό. 4 

Εκτός αυτών των διατάξεων, το δικαίωμα για προστασία της υγείας απορρέει και από 

τις διατάξεις των άρθρων: 

• 2 παρ 1, το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της αξίας του ανθρώπου, συνεπώς 

και τη διασφάλιση ορισμένου επιπέδου προστασίας της υγείας του. 

• 5 παρ.1, το οποίο θεσπίζει την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 

ζωή της Χώρας. Έτσι επιβάλλεται στο κράτος η μέριμνα για προστασία της 

δημόσιας υγείας. 

4 Παπακωνσταντίνου Α. (2005}, Το Κοινωνικό Δικαίωμα Στην Υγεία - Συνταγματική Θεμελίωση, σελ.43 
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• 24, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο αποβλέπει στην 

αποτροπή περιβαλλοντικών συνθηκών επιβλαβών για την υγεία και 

συνακόλουθα, στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής. 

• 25, που από τις διατάξεις του τυποποιεί βασικές αρχές του συστήματος 

προστασίας των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, από τα 

οποία η υγεία δεν αποτελεί εξαίρεση.5 

Το δικαίωμα στην υγεία συνδυάζεται επίσης και με μια σειρά άλλων κοινωνικών 

δικαιωμάτων που λειτουργούν κυρίως συναγωνιστικά υποχρεώνοντας το κράτος σε 

κατοχύρωση ενός κανονιστικού πλέγματος ολοκληρωμένης κοινωνικής προστασίας 

το οποίο καθιστά το κράτος υπεύθυνο για την εξασφάλιση των βασικότερων 

κοινωνικών αγαθών. Κάποια από αυτά τα αγαθά στοχεύουν στη δικαιότερη 

αναδιανομή του πλούτου και απορρέουν από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και αλληλεγγύης. 6 

Συνεπώς, η ελληνική πολιτεία οφείλει να δραστηριοποιείται και να δημιουργεί τις 

κατάλληλες υποδομές παροχής φροντίδας υγείας όχι μόνο στο επίπεδο της θεραπείας, 

αλλά και σε αυτά της πρόληψης και αποκατάστασης. Με άλλα λόγια το κράτος 

πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου να 

εποπτεύει την ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς ωστόσο, να αποτελεί μονοπώλιο στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας και να ανακόπτει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα όπου 

αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

Φορείς του δικαιώματος της υγείας, είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες βάσει του αρ. 21 

παρ . 3 του Συντάγματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποκλειστεί από τον 

αποδέκτη της ισχύος του κοινωνικού αυτού δικαιώματος, δηλαδή από την κρατική 

εξουσία, η υποχρέωση της περίθαλψης άλλων συνανθρώπων μας λόγω στέρησης της 

ελληνικής ιθαγένειας. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε σύγκρουση με την ίδια 

την έννοια της αξίας του ανθρώπου (αρ. 2 παρ. 1. Συντ.) προς την οποία συναρτάται 

άλλωστε η προστασία της υγείας. Το άρθρο 13 παρ. 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

5 Παραράς Π.(2001), Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σελ 158 

6 Παπακωνσταvτίνου Α. (2005), Το Κοινωνικό Δικαίωμα Στην Υγεία - Συνταγματική Θεμελίωση, σελ47 
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Χάρτη αναφέρεται εξάλλου σε όλα τα πρόσωπα χωρίς να διακρίνει ημεδαπούς από 

αλλοδαπούς και τους καθιστά όλους δικαιούχους βοήθειας για την πρόληψη, 

βελτίωση ή εξάλειψη μίας έκτακτης ανάγκης. Οι διακρίσεις μεταξύ των πολιτών 

αντίκεινται στο Σύνταγμα και στην αρχή της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και αλληλεγγύης. Το συνταγματικά προστατευμένο έννομο αγαθό της υγείας 

συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της ανθρώπινης αξίας και την προστασία της 

ζωής κατά τα άρθ. 2 παρ.1 και αρθ. 5 παρ . 2 του Συντάγματος. 7 

Η υγεία αποτελεί ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται 

από το Σύνταγμα τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Το κράτος από τη διάσταση του 

κοινωνικού δικαιώματος είναι υποχρεωμένο αφενός να λαμβάνει μέτρα για την 

προστασία της υγείας, να παρέχει υπηρεσίες για τη διατήρηση και αποκατάσταση της 

υγείας των πολιτών και, αφετέρου, από την διάσταση του κλασικού ατομικού 

δικαιώματος, να απέχει από ενέργειες που προσβάλουν το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα 

ή που μπορεί να περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών να αποφασίζουν για θέματα 

που αφορούν την υγεία τους. 8 

Οι δύο αυτές όψεις του δικαιώματος στην υγεία είναι αλληλένδετες υπό την έννοια 

ότι η αποτελεσματική προστασία του επίμαχου εννόμου αγαθού δεν μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με την αμυντική λειτουργία του δικαιώματος, αλλά προϋποθέτει 

παράλληλα την οργάνωση δημόσιων υπηρεσιών υγείας και τον έλεγχο των ιδιωτικών 

μονάδων παροχής υγειονομικής φροντίδας από το κράτος. 9
• Το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (ΕΣΥ) και η θεσμοθέτησή του, καθώς και η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα 

στην υγεία, είναι η αποτύπωση του δικαιώματος του πολίτη για προστασία της υγείας 

και στις δυο προαναφερθείσες διαστάσεις, του ατομικού και του κοινωνικού δηλαδή. 

Όπως προαναφέρθηκε, το Σύνταγμα κατοχυρώνει στο αρ. 21 παρ. 3 τόσο τη θετική 

όσο και την αρνητική όψη του δικαιώματος στη υγεία. Πριν από τη συνταγματική 

αναθεώρηση του 2001 το ατομικό δικαίωμα συμπλήρωνε απλώς το κανονιστικό 

περιεχόμενο του κοινωνικού δικαιώματος. Η αμυντική διάσταση του δικαιώματος 

7 Παττακωvσταντίvου Α. (2005), Το Κοινωνικό Δικαίωμα Στην Υγεία - Συνταγματική Θεμελίωση, σελ 44 

8 Παττακωvσταντίvου Α. (2005), Το Κοινωνικό Δικαίωμα Στην Υγεία - Συνταγματική Θεμελίωση, σελ 54 

9 Κοvτιάδης Ξ . (2004), Συνταγματικές Εγγυήσεις και Θεσμική Οργάνωση του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλειας, σελ 445 
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μέλη της και των πολλαπλών εταίρων σε παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση της 

ασφαλούς, ασφαλή και ειρηνική πυρηνική τεχνολογία. 14 

Κάποιες όμως απευθύνονται αποκλειστικά στους καρκινοπαθείς όπως η UICC 

(Union International Contre le Cancer), η οποία επισημαίνει τη ότι ο καρκίνος 

συνοδεύεται από αυτόματη μείωση του εισοδήματος15 • Οι οργανώσεις για τον 

καρκίνο υποδιαιρούνται κι αυτές με τη σειρά τους σε οργανώσεις που εξετάζουν και 

μελετούν κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες μετά την εμφάνιση της νόσου, σε 

αντικαρκινικές εταιρίες για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου κ.λπ. Το κίνημα των 

ασθενών με καρκίνο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι από τα πλέον δραστήρια 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους γίνεται μέσα 

από τις διάφορες οργανώσεις τους. Μερικά από τα δικαιώματα που διεκδικούνται σε 

πολλές περιπτώσεις ακόμα και σήμερα αφορούν στην έγκαιρη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας για όλο τον πληθυσμό, στην πληροφόρηση με σωστό τρόπο για την 

διάγνωση του καρκίνου, στην ολιστική υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα για 

την συμμετοχή στις αποφάσεις για τις θεραπευτικές επιλογές, την συμμετοχή στην 

χάραξη πολιτικών για τον καρκίνο, στην εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στην 

έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία, την πρόσβαση στην πληροφορία για 

ερευνητικά πρωτόκολλα και πλήθος άλλων. 

Πολύ συχνά οι διεκδικήσεις των ασθενών παρουσιάζονται από οργανώσεις που 

αναφέρονται στο είδος του καρκίνου π.χ. Europa Donna (για τον καρκίνο μαστού), 

Europa Uomo (για τον καρκίνο προστάτη), European Myeloma Platform (για το 

μυέλωμα), Global Lung Cancer Coalition (για τον καρκίνο του πνεύμονα), 

International Brain Turnour Alliance (για τους όγκους εγκεφάλου) ενώ κάποιες άλλες 

όπως η ECPC (European Cancer Patient Coalition), η EPF (European Patients 

Forurn), η ECL (European Cancer Leagues), η ΙΑΡΟ (International Association of 

Patients Organizations) πιέζουν σε πολιτικό επίπεδο για αλλαγή και δημιουργία νέων 

πολιτικών για τον καρκίνο συνολικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

14 http://www.iaea.org/ 

15 www.oekk.gr 
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Η λίστα των φορέων είναι αρκετά μεγάλη και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

από τη μία είναι ενθαρρυντικό γιατί δείχνει τη δραστηριοποίηση της κοινωνίας και 

των ασθενών από την άλλη όμως η ύπαρξη τόσων οργανισμών υποδηλώνει την 

ανάγκη διεκδίκησης δικαιωμάτων που ακόμα δεν έχουν κατοχυρωθεί. Τέλος άλλοι 

ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί που διαδραματίζουν πολυσήμαντο ρόλο, αλλά 

συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η 

Στατιστική Υπηρεσία Eurostat κ.α. 

Η προσέγγιση της Ένωσης συνίσταται σε δύο στοιχεία-κλειδιά τα οποία είναι στενά 

συνδεδεμένα μεταξύ τους: πρώτον, τη βελτίωση της υγείας και σε δεύτερο επίπεδο, 

την προώθηση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων, την προστασία των εν λόγω 

δικαιωμάτων για την επίτευξη του στόχου αυτού και τη βελτίωση της ευημερίας του 

λ θυ '16 
π η σμου. 

Η κατοχύρωση του δικαιώματος των Ευρωπαίων πολιτών στην υγεία, βρίσκεται στις 

διατάξεις των Ευρωπαϊκών Συνθηκών καθώς και στη νομολογία του Δικαστηρίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.). Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Υγείας επιδρά 

άμεσα ή έμμεσα στα εθνικά δίκαια και κατ' επέκταση στα δικαιώματα των πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κοινοτικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους, οι οποίες διευρύνονται συνεχώς, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της άσκησης 

του δικαιώματος στην υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διεθνών κειμένων γι' αυτό 

και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούν όχι μόνο οι Συνθήκες που ισχύουν 

αλλά και τα κοινοτικά όργανα. 

Υπάρχει πληθώρα διεθνών κειμένων που αναφέρονται στην προστασία της υγείας, 

των δικαιωμάτων των ασθενών και των επιβεβλημένων συμπεριφορών των γιατρών 

προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 

Πρόκειται για κείμενα κανόνων άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής 

δεοντολογίας. 
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Και οι τρείς ιδρυτικές Συνθήκες της Ένωσης (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) αναφέρονται 

στην υγεία όχι όμως ρητά. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Συνθήκης της 

ΕΟΚ είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (αρ.2), κάτι που προσδίδει μεγάλη 

σημασία στην υγεία. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ) στο άρθρο 55 έθεσε μια πρώτη βάση για την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία με την ανάπτυξη της κοινωνικής έρευνας. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) κατοχυρώνει την προστασία της υγείας των 

εργαζομένων και του κοινού από τους κινδύνους που προκαλούν οι ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες. Η νομική βάση των κοινοτικών ενεργειών που αφορούν στην 

προστασία της υγείας ενισχύθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) το 1987. 

Το 1994, το Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στο 

Άμστερνταμ εκδίδει τη Διακήρυξη για την προαγωγή των δικαιωμάτων των ασθενών 

στην Ευρώπη . Σύμφωνα με τη Διακήρυξη οι βασικές αρχές που διέπουν τα 

δικαιώματα του ασθενούς, είναι: α. Το δικαίωμα στην πληροφόρησή του όσον αφορά 

την κατάσταση της υγείας του . β. Το δικαίωμα της συναίνεσης, η οποία είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ιατρική πράξη. γ. Το δικαίωμα της 

εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δ. Το δικαίωμα στη 

'δ θ ' 17 φροντι α και εραπεια. 

Το 1997, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης κατήρτισαν και υπέγραψαν τη 

σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής, σύμφωνα με 

την οποία, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την 

ταυτότητα κάθε ανθρωπίνου όντος και θα εγγυώνται το σεβασμό της ακεραιότητας 

και των λοιπών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών κάθε ανθρωπίνου όντος, 

χωρίς διάκριση σε σχέση με την εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής. Επίσης, τα 

συμφέροντα και η ευημερία του ανθρωπίνου όντος θα υπερισχύουν έναντι μόνο του 

κοινωνικού συμφέροντος ή της Επιστήμης. 18 

17 Αλεξιάδης Α.-Δ . (2000), Δίκαιο της Υγείας-Δεοντολογία της Υγείας- Νομοθεσία-Νομολογία, Μ . 
Δημόπουλου, σελ.209 

18 Αλεξιάδης Α. -Δ . (2000), Δίκαιο της Υγείας-Δεοντολογία της Υγείας- Νομοθεσία-Νομολογία, Μ. 
Δημόπουλου, σελ 210 
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Η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 (ΣυνθΕΕ) εισήγαγε και ενίσχυσε διατάξεις που 

αφορούν στην υγεία, αναπτύσσοντας έτσι τις κοινοτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα 

το άρθρο 129 επιτάσσει οι απαιτήσεις για την προστασία της υγείας να αποτελούν 

συνιστώσα όλων των άλλων πολιτικών της Κοινότητας. Στη συνέχεια, η σύμβαση αυτή 

κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με το Ν. 2619/1998. Το 1999 τέθηκε σε ισχύ η 

Συνθήκη του Άμστερνταμ, σύμφωνα με την οποία το υψηλό επίπεδο προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της ενίσχυσης των υποχρεώσεων 

των κοινοτικών οργάνων να ενσωματώσουν τις πτυχές της υγείας στις κοινοτικές 

πολιτικές. Η διάταξη του άρθρου 129 της προηγούμενης Συνθήκης αντικαθίσταται 

από τη διάταξη του αρ. 152, σύμφωνα με την οποία, η Κοινότητα δεν συμβάλλει 

μόνο, αλλά εξασφαλίζει την υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας. Δέκα χρόνια 

μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 2003 τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη της Νίκαιας, η 

οποία όμως δεν προσέθεσε κάτι ιδιαίτερο στην κοινοτική πολιτική υγείας. Στη 

ΣυνθΕΚ υπάρχει μια κατευθυντήρια αρχή για την προαγωγή της υγείας ενεργητικά 

και πιο συγκεκριμένα το αρ. 152 αναφέρει ότι «κατά τον καθορισμό και την 

εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας εξασφαλίζεται υψηλού 

επιπέδου προστασία της υγείας». 

Κείμενα όπως ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και πληθώρα 

Κοινοτικών Οδηγιών κατοχυρώνουν εκφάνσεις του δικαιώματος για προστασία της 

υγείας. Στο άρθρο 11 του πρώτου κειμένου εξασφαλίζεται η συνεργασία των 

Συμβαλλομένων Μερών με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με σκοπό τη λήψη 

των κατάλληλων μέτρων που αποβλέπουν στην αποτελεσματική άσκηση του 

δικαιώματος για προστασία της υγείας μέσω της εξάλειψης, στο μέτρο του δυνατού, 

των αιτίων που απειλούν την υγεία. Ακολούθως, αποσκοπούν στην παροχή 

συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών μέσων για την προαγωγή της υγείας και την 

ενθάρρυνση του αισθήματος ατομικής ευθύνης σε ζητήματα υγείας. Τέλος, 

αποσκοπούν και στην πρόληψη ασθενειών, όπως επίσης και ατυχημάτων. 

Στη συνέχεια, το άρθρο 13 θεσπίζει το δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική βοήθεια 

με το οποίο διασφαλίζεται η χορήγηση επαρκούς βοήθειας για κάθε άτομο χωρίς τους 

αναγκαίους πόρους και χωρίς τη δυνατότητά του να τους εξασφαλίσει με δικά του 
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μέσα ή από άλλη πηγή . Όπως, επίσης και σε περίπτωση ασθένειας διασφαλίζεται η 

παροχή φροντίδας που απαιτεί η κατάστασή του. Σε περίπτωση που τα άτομα 

λαμβάνουν τέτοια βοήθεια διασφαλίζεται ο μη περιορισμός των πολιτικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Τέλος, προβλέπεται στην τελευταία παράγραφο του 

άρθρου αυτού η δυνατότητα λήψης από τις αρμόδιες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες 

όποια συμβουλή ή προσωπική βοήθεια απαιτείται για την πρόληψη, την εξάλειψη ή 

' ' ' ' ' 19 
την ανακουφιση προσωπικων η οικογενειακων αναγκων. 

Πολυσήμαντη παρουσιάζεται η προστασία της υγείας στα κείμενα της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει γιατί η διεθνής έννομη τάξη 

δεν εξαντλείται μόνο σε διατάξεις που επιβάλουν τη λήψη θετικών μέτρων, αλλά 

απαγορεύει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων κατά τρόπο που να θίγει το κοινωνικό 

αγαθό της υγείας. Από τα άρθρα 8 έως 11 της προκείμενης των Συμβάσεων 

προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης περιορισμών από το εκάστοτε κράτος. Έτσι, η 

προστασία της υγείας ανάγεται σε μείζονος σημασίας αγαθό για το κοινωνικό 

σύνολο. 

Επιπλέον, το άρθρο 2 της ΕΣΔΑ που αφορά το δικαίωμα στη ζωή θεμελιώνει την 

υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα όταν η ανθρώπινη ζωή 

απειλείται. Έμμεσα θεμελιώνεται και στο άρθρο 8 το οποίο κατοχυρώνει και το 

δικαίωμα σεβασμού τη κατοικίας. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η 

καταγραφή της κοινωνικής αρχής αποτυπώθηκε σε πρώτο επίπεδο στο προοίμιο με τη 

ρητή αναφορά της αλληλεγγύης ως θεμελιώδους αξίας που διέπει το Χάρτη και σε 

δεύτερο επίπεδο, στη μνεία των Κοινωνικών Χαρτών που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης ως αναγκαίων αναφορών κατά 

την ερμηνεία και εφαρμογή του Χάρτη. Τέλος, σε τρίτο και τελευταίο επίπεδο, στη 

θέσπιση μιας σειράς διατάξεων που κατοχυρώνουν επιμέρους κοινωνικά 

19 Βενιέρης Δ. (2002), Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Η Κοινωνική Πολιτική του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, σελ.235 
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δικαιώματα. 20 Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η υγεία αποτελεί οικουμενικό και 

διαχρονικό κοινωνικό αγαθό. 

Το 2003 αναθεωρήθηκε ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου παρουσιάστηκε 

από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας. Περtλαμβάνει έντεκα συμβουλές 

βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα για την αποφυγή ορισμένων τύπων καρκίνου 

, β λ , , λ , 21 
και γενικοτερα για τη ε τιωση της υγειας των πο ιτων. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2007 εκδόθηκε στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή «Η Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών» . Η 

Χάρτα περtλαμβάνει 14 δικαιώματα, τα οποία στοχεύουν στην εξασφάλιση της 

προστασίας της υγείας και της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τις εθνικές υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη.22 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στον Καταστατικό Χάρτη των 

Παρισίων, ο οποίος διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο του 2000, μετά από πρωτοβουλία 

των G. Hortobagyi και D. Κhayat. Με την υποστήριξη της ΠΟΥ, μεγάλων 

αντικαρκινικών εταιρειών και πολλών επιστημόνων, ο Καταστατικός Χάρτης των 

Παρισίων, εξέφρασε μέσα από δέκα άρθρα τις θέσεις για την μάχη κατά του 

καρκίνου. Βασικό χαρακτηριστικό του κειμένου αυτού είναι οι αρχές πάνω στις 

οποίες διαμορφώθηκαν τα άρθρα του καθώς και τα κίνητρα και οι προθέσεις αυτών 

που το υπέγραψαν σχετικά με τη συνεργασία κρατικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτικών φορέων προς μια κοινή κατεύθυνση.23 

Το 1973 μία από τις πρώτες προσπάθειες σε διεθνές πεδίο γίνεται στις ΗΠΑ όπου 

ψηφίζεται ο πρώτος Κώδικας Δικαιωμάτων των Ασθενών (Patient Bill of Rights). Το 

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του 

1966, η Διακήρυξη της Γενικής Συνδιάσκεψης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας 

του 1944, ο Χάρτης των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων των Ασθενών που εκδόθηκε 

20 Κοντιάδης Ξ. (2004), Συνταγματικές Εyyυήσεις και Θεσμική Οργάνωση του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλειας, σελ.258 

21 http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/cancer /index_ el .htm 

22 http://www.enet.gr/online/online_text/c=ll2,id=39789108) 

23 http://www.oncology.gr/1/1505.HTM 
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στη Γαλλία το 1974 καθώς και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τα Δικαιώματα των Ασθενών που 

ψηφίστηκε το ίδι ο έτος από τη Νοσοκομειακή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 24 

είναι κάποιες από τις παλαιότερες συμβάσεις που προήγαγαν σημαντικά το εν λόγω 

δικαίωμα σε διεθνές επίπεδο. 

Άλλες διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικά θέματα, περιλαμβάνουν 

διατάξεις που αφορούν την προστασία της υγείας. Για παράδειγμα η Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της 

οποίας το αρ . 25 παρ. 1 ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο 

ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, και 

ειδικότερα ιατρική περίθαλψη, όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει 

ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία , όπως 

και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, 

εξαιτίας περιστάσεων ανεξάρτητων της θέλησης του. 

Κείμενα όπως η Διακήρυξη της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας (Γενεύη 1948), η 

συνάντηση της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας για τι διεθνή Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας (Λονδίνο 1949) και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Δεοντολογίας 

της Διαρκούς Επιτροπής Ιατρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνουν 

κανόνες ιατρικής δεοντολογίας γενικού περιεχομένου.25 

Κανόνες ειδικού περιεχομένου συναντάμε σε κείμενα όπως η Διακήρυξη της 

Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας για τον πειραματισμό στον άνθρωπο (Ελσίνκι 1964), 

η Διακήρυξη της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας για τη διακοπή της κύησης (Οσλο 

1983), η Διακήρυξη της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας για το τελικό στάδιο της 

νόσου (Βενετία 1983), η Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικών Ιατρών για το 

ιατρικό απόρρητο (1979) και η Διακήρυξη της Διαρκούς Επιτροπής Ιατρών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον αποκλεισμό ιατρικών πράξεων με σκοπό τα 

βασανιστήρια (Μαδρίτη 1989). 

24 Αλεξιάδης Α.-Δ. (2000), Δίκαιο της Υγείας-Δεοντολογία της Υγείας- Νομοθεσία-Νομολογία, Μ. 
Δημόπουλου, σελ 208 

25 Κοvτιάδη ς Ξ ., Σουλιώτης. {2005), Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πολιτική Υγείας-Τέσσερις Κρίσιμες 
Νομοθετικές ΠαρεμΒάσεις ,σελ 213 



21 

Δικαιώματα ασθενών κατοχυρώνονται σε διεθνή κείμενα όπως η Διακήρυξη της 

Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας για τα δικαιώματα του ασθενή (Λισαβόνα 1981) και 

ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Δικαιωμάτων των Ασθενών που εκπονήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1983).26 

Τέλος, οι δώδεκα αρχές της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας για την παροχή ιατρικών 

φροντίδων στα Εθνικά Συστήματα Υγείας (1963), ο Χάρτης της Διαρκούς Επιτροπής 

Ιατρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 

(Νυρεμβέργη 1967), ο Χάρτης της Διαρκούς Επιτροπής Ιατρών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για το μισθωτό ιατρό (1984) και η Διακήρυξη της ίδιας επιτροπής για τη 

συνεχή εκπαίδευση των ιατρών (Δουβλίνο 1982).27 

3) Η Νομοθετική Κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των Ασθενών 

Η Πολιτεία στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών στον τομέα 

της Υγείας θέσπισε το νομικό πλαίσιο προστασίας αυτών, έτσι ώστε κάθε 

νοσοκομειακός ασθενής να μπορεί να απευθύνεται, όταν κρίνει σκόπιμο, στην 

αρμόδια υπηρεσία προστασίας του νοσοκομειακού ασθενούς, ζητώντας προστασία 

και διευθέτηση των προβλημάτων του. Λύση στο πρόβλημα έδωσε ο Ν. 2071/1992, 

όπου στο άρθρο 47 (ΦΕΚ 123/92 τ.α.), καθιερώνει για πρώτη φορά τα δικαιώματα 

του νοσοκομειακού ασθενούς, τα οποία έχουν ως εξής: 

1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις 

πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του. 

2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο 

σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο 

την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές 

υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την 

αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση. 

26 Κοντιάδης Ξ ., Σουλιώτης. (2005), Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πολιτική Υγείας-Τέσσερις Κρίσιμες 
Νομοθετικές ΠαρεμΒάσεις ,σελ 213 

27 Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης. (2005), όπ.π., σελ 213 
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3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή 

θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς 

με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται 

από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του. 

4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή 

του . 

5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα 

και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς 

πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και 

οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή 

να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα 

ζωή του . 

6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το 

Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που 

ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν 

ασυνήθεις ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή 

των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη 

συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή 

ανά πάσα στιγμή. 

7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή 

να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η 

συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή . 

8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι 

δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των 

πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου 

των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος. 
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9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των 

θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων. 

1 Ο. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως 

διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και 

αποτελεσμάτων. 28 

Όπως προαναφέρθηκε για την προστασία των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών 

ασθενών, που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992, αλλά και των βασικών 

δικαιωμάτων του συνόλου των πολιτών, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν. 1397/1983, το 1997 με το Νόμο 2519 συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας 

και Πρόνοιας τα Όργανα Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών και σύμφωνα με το 

Νόμο αυτό, συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας : α) Η Αυτοτελής 

Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών η οποία υπάγεται απ' ευθείας 

στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και σαν αποστολή της έχει τον έλεγχο της 

προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, μέσω της εξέτασης παραπόνων και 

καταγγελιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς και η τελική 

εισήγησή της, προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 

σχετικά με τα θέματα αυτά και β) Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων 

των Ασθενών, η οποία αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους και εκπροσώπους διαφόρων φορέων. Η Επιτροπή επισκέπτεται, μετά από 

καταγγελία ή αυτόβουλα, νοσοκομεία προκειμένου να εξακριβώσει αν τηρούνται οι 

κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. Μόλις αποφανθεί, 

υποβάλλει το πόρισμά της στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας, ο οποίος με τη σειρά του προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και, σε 

περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ποινικού αδικήματος, διαβιβάζει το πόρισμα στην 

αρμόδια εισαγγελική αρχή. 29 

28 http://www.bestrong.org.gr/eVcancersupport/therightsofcancerpatients/hospitalpatiens/ 

29 http://www.hivaids.gr/homepage.php?id=koinonia/dikaiomata 
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Δύο χρόνια μετά, με το Νόμο 2716/99, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν σε κάθε 

Νοσοκομείο: α) Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη. Λειτουργεί σε κάθε 

Νοσοκομείο υπό την άμεση εποπτεία και ευθύνη του Προέδρου του ΔΣ. Το Γραφείο 

λειτουργεί εκτός από τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατά τις ώρες του 

επισκεπτηρίου . Στις εφημερίες, ως Γραφείο Επικοινωνίας λειτουργεί η Γραμματεία 

Επειγόντων Περιστατικών και β) Επιτροπή Προάσπισης Δικαιωμάτων του Πολίτη. 

Επίσης, με την ίδια διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2519/1997 συγκροτείται κατά 

Νοσοκομείο Ειδική Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη, 

με αρμοδιότητα αλλά και υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει την τήρηση και 

το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη που προσφεύγει στο συγκεκριμένο 

Νοσοκομείο για περίθαλψη και ιατρική φροντίδα. Επίσης, ορίζεται ότι στην Επιτροπή 

αυτή συμμετέχει και εκπρόσωπος του Σωματείου Φίλων του Νοσοκομείου, όπου έχει 

συσταθεί τέτοιο Σωματείο, με σκοπό την εθελοντική στήριξη του έργου του 

Νοσοκομείου . Τα ΔΣ των Νοσοκομείων μεριμνούν για την ενημέρωση των 

νοσηλευομένων και γενικά των προσερχόμενων στα Νοσοκομεία και για τα 

δικαιώματά τους. 

Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίστηκε με τον 

Ν.3293/2004 και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εισηγείται μέτρα για την 

αποκατάσταση και προστασία τωv δικαιωμάτων του πολίτη. Ενσωματωμένο όργανο 

στην ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, εξετάζει τη νομιμότητα ατομικών 

διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων φορέων του συστήματος Υγείας κατόπιν 

υποβολής αναφοράς από τους θιγόμενους πολίτες. Παρεμβαίνει, διαμεσολαβεί σε 

υποθέσεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 

Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τα 

Ταμεία, τα Νοσοκομεία, τα Ψυχιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά και 

Αγροτικά Ιατρεία, το Ε.Κ.Α.Β . κλπ. Αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων 

από την παροχή ακατάλληλης περίθαλψης, την άνιση μεταχείριση, την δυσχέρεια 

στην πρόσβαση του ασθενή σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, μέχρι την ασφαλή και 

έγκαιρη μεταφορά των ασθενών σε αυτές και την επάρκειά τους σε κτιριακή 

υποδομή, υλικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Ο πολίτης μπορεί να προσφύγει 

στον Συνήγορο της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όταν δεν γίνεται σεβαστό 

κάποιο κατοχυρωμένο δικαίωμά του. 
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4) Ο Κώδικας Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος και Ιατρικής Δεοντολογίας 

Πριν περάσουμε στα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο, σκόπιμο είναι να 

αναφερθούμε στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και να εντοπίσουμε τα πιο 

σημαντικά σημεία του, γιατί μέσα από τον κώδικα οριοθετούνται οι υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματα των ιατρών, κάτι που συνεπάγεται, έμμεσα μεν, την οριοθέτηση των 

δικαιωμάτων των ασθενών.30 

Οι κανόνες αυτοί δεν είναι απλοί κανόνες δικαίου, γιατί καθορίζουν τη θέση και τις 

υποχρεώσεις του ιατρού απέναντι στην πολιτεία, τη συμπεριφορά του προς τους 

ασθενείς, τις σχέσεις με τους συναδέλφους και ευρύτερα τους όρους άσ~cησης του 

ιατρικού επαγγέλματος. 31 

Ο Κώδικας τέθηκε σε ισχύ το 2005 με την ψήφισή του από τη Βουλή, με το Ν. 

3418 και αντικατέστησε τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας του 195532 ηλικίας μισού 

αιώνα πλέον, ο οποίος ανταποκρινόταν σε ένα παρωχημένο πλαίσιο άσκησης της 

ιατρικής, τόσο από τεχνολογική όσο και από κοινωνική άποψη. Αναμφίβολα το 

γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο πρότυπο, έκανε τη δημιουργία του νέου 

Κώδικα, δύσκολο έργο. 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας ανέλαβε να συντάξει το νέο 

Κώδικα, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 61 του Ν.2071/ 1992. Το πρώτο Σχέδιο 

Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο 1990 και μετά από 

μακροχρόνια επεξεργασία, έχουμε σήμερα έναν Κώδικα που διέπεται από πνεύμα 

προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών, τόσο των 

γιατρών, όσο και των ασθενών. Αγγίζει σύγχρονα ζητήματα, όπως τις 

μεταμοσχεύσεις, την υποβοήθηση στην ιατρική αναπαραγωγή, τη βιοϊατρική έρευνα, 

ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά, τέθηκαν σε ισχύ διατάξεις, όπως της 

ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενή. 33 

30
http://www.bestrong.org.gr /el/ cancersu pport/therightsofca ncerpatients/ codeofmedicaldeontology /) 

31 Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης. (2005 ), Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πολιτική Υγείας -Τέσσερις Κρίσιμες 
Νομοθετικές ΠαρεμΒάσεις, σελ 209 

32 http://www.iatronomiki.gr/ 

33 
http://www. bioethics. gr/ document. php ?category _id =69&document_ id = 340 
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Στόχος των κανόνων του κώδικα είναι η διασύνδεση δικαίου και ηθικής και με το 

νομικό-δεσμευτικό περιεχόμενό τους διασφαλίζουν κατά βάση τους χρήστες 

υπηρεσιών υγείας αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Στη συνέχεια εξασφαλίζει και 

στον ιατρό ένα πλαίσιο αποδεκτών και επιβαλλόμενων ενεργειών και 

' 34 
συμπεριφορων. 

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας δεν αποσκοπεί να υποκαταστήσει, σαν πηγή 

δικαίου, τον Αστικό και Ποινικό Κώδικα, αλλά, να συμβάλλει στην εφαρμογή τους 

θεσπίζοντας εύχρηστους κανόνες της άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος.35 

Δεν έχει στόχο να ελέγξει ολοκληρωτικά την κοινωνική δραστηριότητα των 

επαγγελματιών, αφού κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα που απολαμβάνει ο καθένας μας. Ρυθμίζει αποκλειστικά εκείνες τις 

κοινωνικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος. 

Αποτελεί αφετηρία για την προώθηση των αρχών της ιατρικής δεοντολογίας και της 

βιοηθικής στη χώρα μας, όπως συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες σε όλη την Ε.Ε. 

Βασική στόχευση κάθε σύγχρονου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας είναι η προστασία 

της αυτονομίας του ασθενούς, η οποία εκφράζεται με την αρχή της "συναίνεσης 

ύστερα από ενημέρωση" (informed consent (άρθ. 8), καθιστώντας τον ασθενή από 

απλό αποδέκτη, ενεργό συμμέτοχο της θεραπευτικής αγωγής, καθ' όλη τη διάρκειά 

της . 

Αυτοί που έχουν να σχολιάσουν κάτι αρνητικό, υποστηρίζουν ότι 

θα ήταν προτιμότερο να έχει πιο απλές διατυπώσεις, να μην πλατειάζει, γιατί το 

ζητούμενο εδώ είναι η εμπέδωση των αρχών από τις οποίες διαπνέεται, στην 

καθημερινή ιατρική πράξη, από το σύνολο των γιατρών. 

34 Κοvτιάδη ς Ξ., Σουλιώτης. (2005), Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πολιτική Υγείας-Τέσσερις Κρίσιμες 

Νομοθετικές Παρεμβάσεις, σελ.210 

35 http://www.iatronomiki.gr/prologue.ht ml 
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Ο Κώδικας χωρίζεται σε δύο τμήματα.36 Το πρώτο περιλαμβάνει 8 άρθρα και σε 

αυτό καταγράφονται οι βασικές έννοιες και οι ορισμοί που αναφέρονται στην άσκηση 

του ιατρικού επαγγέλματος, γι' αυτό και τιτλοφορείται ως «Κανόνες άσκησης 

ιατρικού επαγγέλματος». Το δεύτερο περιλαμβάνει 23 άρθρα με τίτλο «Κανόνες 

ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας», που τυποποιούν θεμελιώδεις νομικές και ηθικές 

δεσμεύσεις και αρχές που διέπουν την άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα. 

Τα σημαντικότερα σημεία του Κώδικα είναι σημαντικό να εντοπιστούν προκειμένου 

να δει κανείς τα δικαιώματα ενός ασθενή μέσα από τις υποχρεώσεις των γιατρών. 

Αρχικά ο Κώδικας ορίζει τι περιλαμβάνουν έννοιες όπως .. ιατρική πράξη .. , «ασθενής» 

κλπ. Αμέσως μετά στο άρ. 2, παρ.4 ο ιατρός δεσμεύεται για το προφανές, να σέβεται 

την ανθρώπινη ζωή. Το αρ. 4 αναφέρεται στην εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα στην πρώτη παράγραφο, ο ιατρός δεσμεύεται να 

προάγει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να αποφεύγει τη διακριτική 

μεταχείριση που μπορεί να προκύπτει από παντός είδους διαφοροποιήσεις. 

Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη σχέση ιατρού και ασθενή, στο αρ.8 και ακόμα πιο 

συγκεκριμένα στην παρ. 2 ο ιατρός υποχρεώνεται να σέβεται τις απόψεις, την 

ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή. Στην παρ. 4 υποχρεώνεται επίσης να 

σέβεται τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ηθικές ή πολιτικές αντιλήψεις του ασθενή. 

Στο επόμενο άρθρο, δηλ. το αρ.9 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του ιατρού απέναντι 

στον ασθενή. Είναι ένα αρκετά σημαντικό άρθρο καθώς και τα αμέσως επόμενα. 

Σύμφωνα μ' αυτό λοιπόν η προστασία της υγείας του ασθενή έχει προτεραιότητα, 

ενώ στην επόμενη παράγραφο ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εξηγήσεις σε 

περίπτωση άρνησης προσφοράς υπηρεσιών από ιατρό, όταν δεν συντρέχει λόγος 

αντικειμενικής αδυναμίας προσφοράς των υπηρεσιών. 

Ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα του Κώδικα είναι το αρ. 11 που κατοχυρώνει την 

υποχρέωση της ενημέρωσης. Κατ' αρχάς ο ασθενής έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την 

αλήθεια και ο ιατρός έχει καθήκον να πει την αλήθεια καθώς και να ενημερώνει 

πλήρως και με τρόπο κατανοητό τον ασθενή για την κατάσταση της υγείας του, τις 

προτεινόμενες θεραπείες, τις συνέπειες της κάθε πιθανής ιατρικής πράξης και γενικά 

36 Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης. (2005), Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πολιτική Υγείας-Τέσσερις Κρίσιμες 

Νομοθετικές ΠαρεμΒάσεις, σελ.223 
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όσα αφορούν τον ασθενή. Η μοναδική περίπτωση που ένας χρήστης υπηρεσιών 

υγείας δεν θα ενημερωθεί για όλα τα παραπάνω, είναι αυτή που θα το έχει ζητήσει ο 

ίδιος και ενδεχομένως έχει υποδείξει άλλα πρόσωπα να ενημερωθούν για λογαριασμό 

του. 

Το άρθρο 12 σαν συνέχεια του προηγούμενου μιλάει για τη συναίνεση του 

ενημερωμένου ασθενή . Όλοι οι ασθενείς που αντικειμενικά είναι σε θέση να το 

κάνουν, μπορούν να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τη διενέργεια κάθε ιατρικής 

πράξης. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης, 

τότε θα πρέπει να έχουμε κάποια από τις περιπτώσεις που εξαιρούν την απαίτηση της 

συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενή για να μην υπάρχει παραβίαση του Κώδικα. 

Σε περίπτωση ανήλικου ασθενή ο Κώδικας προβλέπει ανάλογα με την ωριμότητα της 

ηλικίας του τη διαδικασία λήψης απόφασης για την τύχη του ασθενή. Γενικά ο 

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας προβλέπει την κάθε πιθανή εξέλιξη, το κάθε 

ενδεχόμενο και όσες παραμέτρους θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την 

πορεία και την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ασθενή. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι, όπως προαναφέρθηκε ο 

ιατρός οφείλει να σέβεται τις θρησκευτικές αντιλήψεις του ασθενή. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι στην περίπτωση που για παράδειγμα ο γονιός ενός παιδιού που νοσεί και 

αρνείται απαραίτητη ιατρική πράξη για την αποκατάσταση της υγείας του παιδιού, 

τότε ο ιατρός θα βρεθεί υπόλογος στην δικαιοσύνη, αν υπακούσει τελικά και δεν 

προβεί στην ιατρική πράξη που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του ανήλικου 

παιδιού . 

Το επόμενο άρθρο είναι και αυτό ένα από τα σημαντικά του Κώδικα και πρόκειται 

για αυτό που κατοχυρώνει το ιατρικό απόρρητο . Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 13 ο 

ιατρός οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει είτε προσωπικά 

είτε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, στοιχεία και πληροφορίες, ούτε για 

τον ίδιο τον ασθενή, ούτε για τους οικείους του . Το ιατρικό απόρρητο καλύπτει τον 

ασθενή και μετά τον θάνατό του . Παράλειψη θα ήταν, αν δεν είχαν προβλεφθεί οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η άρση του απορρήτου . 

Το άρθρο 19 είναι αυτό που παραβιάζεται κατ' εξακολούθηση και κανείς μέχρι τώρα, 

ούτε νόμος, ούτε κυβέρνηση, δεν έχει καταφέρει να εφαρμοστεί έτσι ώστε η απόδειξη 
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της παραβίασής του να επιφέρει τόσο δυσμενείς συνέπειες που να καθιστά την 

παραβίασή του δύσκολη. Το άρθρο αυτό ορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους και 

κάτω από ποιες συνθήκες η αμοιβή ενός ιατρού είναι σύννομη. Το άρθρο επιχειρεί να 

προστατέψει τον ασθενή από την εκμετάλλευση, απαγορεύοντας στον εκάστοτε 

θεράποντα ιατρό να διεκδικήσει αμοιβή ή άλλο ωφέλημα που δεν ορίζει ο νόμος ή η 

σύμβασή του. 

Στο άρθρο 22 κατοχυρώνεται το δικαίωμα του ασθενή να ζητήσει να συγκληθεί 

ιατρικό συμβούλιο, και στο άρθρο 25 αντίστοιχα ο ασθενής δικαιούται να 

συμμετάσχει βάσει προϋποθέσεων σε κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες 

διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ένας ασθενής 

μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους μελέτες χωρίς συνέπειες ή 

διαφορετική μεταχείριση από τον ιατρό. 

Ένα από τα πολύ σημαντικά άρθρα και τελευταίο από αυτά στα οποία θα 

αναφερθούμε είναι το άρθρο 29 και αναφέρεται στις ιατρικές αποφάσεις στο τέλος 

της ζωής. Με λίγα λόγια ο ιατρός πρέπει να φροντίζει για την ανακούφιση των πόνων 

του ασθενή, να του προσφέρει παρηγορητική αγωγή καθώς και να λαμβάνει υπόψη 

του τις επιθυμίες του. Εκτενέστερη αναφορά και ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου 

θα γίνει στο κεφάλαιο που σχετίζεται με το ζήτημα της ευθανασίας. 

5) Ειδικές Όψεις των Δικαιωμάτων των Καρκινοπαθών 

Τα δικαιώματα του ασθενή με καρκίνο σχετίζονται με την ιατρική ηθική και 

δεοντολογία, τις οποίες πρέπει να διδάσκονται και να κατέχουν επαρκώς όλοι οι 

λειτουργοί υγείας.37 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ειδικότερες 

διατάξεις για τους καρκινοπαθείς, αλλά η νομική διάσταση του προβλήματος δεν έχει 

τύχει της αρμόζουσας σημασίας. Μέχρι σήμερα τα δικαιώματα των καρκινοπαθών 

που ισχύουν εθιμικά ή νομικά έχει διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται πλήρως κι 

αυτό γιατί σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει μία ενιαία και 

καλά οργανωμένη αντικαρκινική πολιτική για να τα διατυπώσει και ακόμα 

περισσότερο να τα διαφυλάξει. 38 

37 Κορδιολής Ν. (2001), Τα Δικαιώματα των Ασθενών με Καρκίνο, Αντικαρκινική Εταψία,σελ.59 

38 Κορδιολής Ν. (2001), Τα Δικαιώματα των Ασθενών με Καρκίνο, ΑvτικαρΚΜκή Εταφία,σελ. 61 



30 

Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των καρκινοπαθών είναι η αναλγησία, η χρήση 

δηλαδή οπιοειδών προς ανακούφιση του καρκινικού πόνου. Η κατοχύρωση του 

δικαιώματος αυτού έχει σαν στόχο τη διατήρηση της αξιοπρέπειας του καρκινοπαθή , 

ως ένα άτομο εξαρτώμενο από την ιατρική επιστήμη και την κοινωνία. Για την ορθή 

χρήση των οπιοειδών ο ΠΟΥ έχει εκδώσει εγχειρίδιο με οδηγίες που έχει συνταχθεί 

από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που διαθέτει. Το συγκεκριμένο κείμενο έχει 

μάλιστα εξεταστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Ναρκωτικών (INCB).39 

Υπάρχουν όμως εμπόδια στην αποτελεσματική ανακούφιση του καρκινικού πόνου 

κυρίως λόγω της απουσίας εθνικής πολιτικής, οικονομικών πόρων και λόγω νομικών 

περιορισμών. Για την αντιμετώπιση και λύση του θέματος ο ΠΟΥ υποστηρίζει την 

προώθηση μέτρων που κοστίζουν ελάχιστα και μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά 

αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει τη χάραξη κρατικής πολιτικής με 

κυβερνητικά προγράμματα εκπαίδευσης και διαθεσιμότητας των φαρμάκων, αλλά και 

τροποποίηση των νόμων και των κανονισμών προκειμένου να είναι ευκολότερα 

διαθέσιμα σε όσους τα έχουν ανάγκη, με απώτερο στόχο να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες υγείας της πλειονότητας του πληθυσμού.40 

Οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους καρκινοπαθείς δυστυχώς δεν είναι όσες 

θα έπρεπε. Κάποιες από αυτές ρυθμίζουν θέματα δευτερευούσης σημασίας, όχι πως 

δεν θα έπρεπε να υπάρχουν , αλλά θα ήταν προτιμότερο να λειτουργούν επικουρικά 

και συμπληρωματικά σε κάποιες βασικές διατάξεις. 

Σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία λοιπόν οι καρκινοπαθείς δικαιούνται το Επίδομα 

Απόλυτης Αναπηρίας που προβλέπεται από άρθρο 42§3 του ν. 1140/1981 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 60 του ν. 3518/2006. Το συγκεκριμένο επίδομα χορηγείται 

στους καρκινοπαθείς αν πάσχουν από βαριάς μορφής καρκίνο και υπό την 

προϋπόθεση ότι βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που επιβάλει συνεχή επίβλεψη 

και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Το συγκεκριμένο επίδομα θεσπίστηκε για να 

καλύψει τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Επίδομα Παραπληγίας-

39 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επιμ. Ρηγάτος Γ . (2000), Η Ανακούφιση του Καρκινικού Πόνου -

Με Οδηγίες για τη Χρήση Οπιοειδών, σελ 51 

40 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επιμ. Ρηγάτος Γ. (2000), όπ.π. , σελ 56 
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Τετραπληγίας.41 Από δύο αποφάσεις του ΣτΕ, την 2585/2005 και την 2430/2006, 

προκύπτει ότι το συγκεκριμένο επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους που πάσχουν 

από χρόνιες ασθένειες (όπως και ο καρκίνος) και δεν είναι απαραίτητο να έχουν 

κριθεί ανάπηροι σε ποσοστό 100%. Επίσης σε πολλά Ταμεία όταν χορηγούν το 

Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας προβλέπεται να προσφέρουν και ένα άτομο για να 

επικουρεί τον ασφαλισμένο . 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2003 άρθρο 17 παρ. 1 περ.Δ δίνεται στους 

αστυνομικούς που έχουν χάσει μέλος της οικογένειάς τους από καρκίνο, η 

δυνατότητα έκτακτης μετάθεσης οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από αριθμό μορίων και 

χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τους 

συνοριοφύλακες βάσει του άρθρου 13 του ΠΔ 211/2005. Δύο τελευταία ΠΔ που 

αναφέρονται σε καρκινοπαθείς είναι τα ΠΔ 50.1996 άρθρο 13 και ΠΔ 56/2001 άρθρο 

8, βάσει των οποίων οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που πάσχουν από 

καρκίνο οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή έχουν παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, γίνονται κατά 

προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους ειδικούς εκπαιδευτικούς και το ειδικό 

β θ , , 42 
οη ητικο προσωπικο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 του Υπαλληλικού Κώδικα 3528/2007, προβλέπεται η 

προτεραιότητα των ασθενών με δυσίατα νοσήματα, μεταξύ αυτών και των 

καρκινοπαθών, στις μεταθέσεις υπαλλήλων και σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου 

άρθρου η μετάθεση πριν από τη διέλευση διετίας επιτρέπεται για σοβαρούς 

προσωπικούς λόγους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Υπαλληλικού Κώδικα (2007), οι αναρρωτικές άδειες 

καθορίζονται στο διπλάσιο χρονικό όριο για τους καρκινοπαθείς, ενώ στο επόμενο 

άρθρο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών 

αδειών σε καρκινοπαθείς . Το ίδιο ισχύει στο άρθρο 32 παρ. 3 του Κώδικα 

Δικαστικών Λειτουργών και στο άρθρο 16 του Κανονισμού Κατάστασης 

Προσωπικού του ΟΓΑ, του 1961 (ΥΑ 177//1961 ΦΕΚ Β 320 1961). Σύμφωνα όμως 

41 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2008), Οδηγός του Ασφαλισμένου, Ενιαίο Ταμείο Ασφάλιση ς 

Μισθωτών, σελ.64 

42 Κεράνης Δ . , Ρηγάτου Α . (2007), Τα Δικαιώματα των Καρκινοπαθών - Η Νομική Διάσταση του 
Προ6λήματος, σελ 61 
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με το άρθρο 62 του Γενικού Κανονισμού του ΟΣΕ του 1998, για τους εργαζόμενους 

του οργανισμού, η προαναφερθείσα άδεια μπορεί να αυξηθεί μέχρι το τετραπλάσιο 

της προβλεπόμενης. Αντίστοιχα για τους εργαζόμενους της Αγροτικής Τράπεζας, 

μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες (άρθρο 90/1973). 43 

Ενώ βάσει νόμων κάποια πράγματα ισχύουν για όλους, οι καρκινοπαθείς εξαιρούνται 

από αυτές τις διατάξεις. Συγκεκριμένα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν 647/1977, 

επιτρέπεται η μεταγραφή φοιτητών, που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, από ισότιμα ΑΕΙ του εξωτερικού σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Σχολής στην 

Ελλάδα χωρίς περιορισμό, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

τουλάχιστον το 1 ° έτος των σπουδών τους. Σχετικά με τις μεταγραφές φοιτητών που 

πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, επιτρέπονται σε όλες τις Σχολές της χώρας 

και σε όλα τα έτη σπουδών χωρίς ποσοτικό περιορισμό βάσει του Ν 1286/1982 άρθρο 

2 παρ.6 . 

Οι γιατροί που πάσχουν από καρκίνο έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την ειδικότητα 

της προτίμησής τους χωρίς αριθμητικό περιορισμό αλλά και το νοσοκομείο της 

επιλογής τους, σύμφωνα όμως με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των 

κλινικών, των τμημάτων και των εργαστηρίων του νοσοκομείου αυτού . Το δικαίωμά 

τους αυτό κατοχυρώνεται από το Ν 3599/2007 άρθρο 30. 

Ένα πολύ σημαντικό δικαiωμα για τους άντρες που πάσχουν από καρκίνο είναι η μείωση 

στρατιωτικής θητείας. Απαλλάσσονται από την υποχρεωτική εκπλήρωση της 

στρατιωτικής θητείας με την κατάθεση της διάγνωσής τους από δημόσιο νοσοκομείο. 

Όταν ο πατέρας / προστάτης της οικογενείας πάσχει από καρκίνο και του έχει 

αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το πρώτο παιδί έχει μειωμένη 

στρατιωτική θητεία εφόσον ο πατέρας εξετασθεί και από επιτροπή του στρατιωτικού 

σώματος στο οποίο θα υπηρετήσει το παιδί. 

Τέλος με την ΥΑ ΔΜΕ//2008 (ΥΑ ΔΜΕΟ/οικ./6254/στ-ζ/1800/φ.911 ΦΕΚ Β 1705 

2008) ανακοινώθηκε η εξαίρεση των αυτοκινήτων από το δακτύλιο μεταφοράς 

43 Κεράvης Δ., Ρηγάτου Α. (2007), Τα Δ ικαιώματα των Καρκινοπαθών - Η Νομική Δ ιάσταση του 

ΠροΒλήματος,σελ 60 
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ασθενών που η κατάστασή τους χρήζει συχνής θεραπείας όπως αυτής των 

καρκινοπαθών. Οφεiλουν να διαθέτουν σχετική βεβαίωση από την αντίστοιχη 

Νομαρχία η οποία θα έχει προηγουμένως διαπιστώσει την ανάγκη έκδοσης τέτοιας 

βεβαίωσης από το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο υποβάλλονται σε θεραπεία.44 

Ειδικά για τα άτομα με καρκίνο με καρκίνο που μετακινούνται την περίοδο των 

θεραπειών και είναι κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας, σύμφωνα με την αριθμ. 

3 3 24 .1 /04/02/22-11-2002 Απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 

δικαιούνται 100% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για απεριόριστο αριθμό 

ταξιδιών. Ακόμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 

δικαιούνται εισιτήρια με έκπτωση 50%. 

Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από καρκίνο δεν συμμετέχουν στις δαπάνες 

περίθαλψης, δηλαδή στα έξοδα των χημειοθεραπειών ή των ακτινοβολιών, όπως 

προκύπτει από το άρθρο 21 παρ.2 του ΠΔ 225/1988 που απευθύνεται στο προσωπικό 

της Εμπορικής Τράπεζας. Απαλλάσσονται από κάθε συμμετοχή οι καρκινοπαθείς 

ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που υποβάλλονται σε θεραπεία με ακτινοβολίες (Υ Α 50235 

άρθρο 2 ΦΕΚ 35/18.2.1954) 

Σχετικά με την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, η νοσηλεία σε καρκινοπαθή 

δημόσιο υπάλληλο, είτε ενεργό είτε συνταξιούχο ή μέλος της οικογένειάς τους, 

μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες με δυνατότητα να παραταθεί για ένα έτος ακόμη. 

Όταν μάλιστα πρόκειται για νοσηλεία για καρκίνο δεν συνυπολογίζεται στα ανώτατα 

όρια νοσηλείας. (ΒΔ 721/1960 άρθρα 8&9 αλλά και άρθρο 5 του Κανονισμού Παρ. 

Ασθενείας ΤΥ ΔΚΥ 1993) Η προαναφερθείσα παράταση για μέλη οικογένειας 

βουλευτών είναι η διπλάσια, δηλαδή μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες (ΒΔ 187 /1963 

άρθρο 10). Αντίστοιχα όταν πρόκειται για αυτοκινητιστές, 12 μήνες εντός συναπτού 

χρόνου 2 ετών με δικαίωμα παράτασης 6 μηνών (ΠΔ 829/1976 άρθρο 8)45
. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Ταμείου Λιμενεργατών (1992), η διάρκεια 

νοσηλείας των καρκινοπαθών αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας, μπορεί να 

44 Κεράνης Δ., Ρηγάτου Α. (2007}, Τα Δικαιώματα των Καρκινοπαθών - Η Νομική Διάσταση του 

ΠροΒλήματος, σελ 62 

45 Κεράνης Δ., Ρηγάτου Α. (2007}, όπ.π. σελ 62 
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παρατείνεται κάθε εξάμηνο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου νοσηλείας, 

ενώ το άρθρο 6 τους απαλλάσσει από τη συμμετοχή στις δαπάνες αγοράς φιάλης 

οξυγόνου. Επιπλέον οι λιμενεργάτες Πειραιά που πάσχουν από καρκίνο δεν 

συμμετέχουν στη δαπάνη αγοράς ορθοπεδικών ειδών (ΥΑ Φ201/1192/12.8.1998 

ΦΕΚ 840 Β '/8.12.1998) 

Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ, ΕΤ ΑΜ, ΟΓ Α και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών 

αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που πάσχουν 

από καρκίνο του πνεύμονα, δικαιούνται επίδομα αεροθεραπείας. ΑΝ 124/1967(άρθρο 

1), για ΟΓΑ Ν 1066/1980 άρθρο 14 για προσωπικό Εμπορικής Τράπεζας ΠΔ 

225/1988 άρθρο 16, για ασφαλισμένους ΤΥΔΚΥ Κανονισμός 1993 άρθρο 11 , για 

λιμενεργάτες Πειραιά Κανονισμός 1992 άρθρο 13 . Για τον καθορισμό ύψους 

επιδόματος ΥΑ Φ40021/14657/1732 ΦΕΚ 1382 Β'/3.8.2007).46 

Ειδικό επίδομα «οίκοι περίθαλψη» προβλέπεται για τους καρκινοπαθείς τελικού 

σταδίου προβλέπεται για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου. ΠΔ 894/1981 

άρθρο 15. 

Με την ΥΑ 35/911 ΦΕΚ 506 ΒΊ 20.6.1997 δόθηκε εφάπαξ χορήγηση στους 

ασφαλισμένους καρκινοπαθείς του ΤΕΒΕ για αγορά περούκας και τεχνητού μαστού 

τα ποσά των 60.000 και 30.000 δραχμών αντίστοιχα. 

Επίσης για τους χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους του ΟΓ Α χορηγούνται δαπάνες 

μετακίνησης για θεραπείες 31 Ο ευρώ μηνιαίως, για αγορά μετεγχειρητικού 

μηχανήματος ομιλίας 365 ευρώ, για τεχνητό μαστό 11 Ο ευρώ, για περούκα 180 ευρώ. 

(ΥΑ ΦΟΟ34/65/9 ΦΕΚ 21 Β' 17.01.2007) 47 

Το προσωπικό των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων δικαιούται σύνταξη σε περίπτωση 

προσβολής από καρκίνο με την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει 5 χρόνια εργασίας, 

όπως προκύπτει από το άρθρο 8 του Κανονισμού του Ταμείου. 

46 Κεράvης Δ., Ρηγάτου Α . (2007), Τα Δικαιώματα των Καρκινοπαθών - Η Νομική Διάσταση του 
Προβλήματος, σελ 63 

47 Κεράvης Δ. , Ρηγάτου Α. (2007), Τα Δικαιώματα των Καρκινοπαθών - Η Νομική Διάσταση του 

Προβλήματος, σελ 63 
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6) Ευαίσθητες Πληθυσμιακές Ομάδες 

Αναμφίβολα τα παιδιά είναι η πληθυσμιακή ομάδα που απειλείται από τη νόσο του 

καρκίνου και προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και συγκίνηση λόγω της 

ιδιαιτερότητας της κατάστασης. Τα παιδιά δεν έχουν προλάβει να υιοθετήσουν 

βλαβερές για την υγεία συvήθειες και ιδιαίτερα όταν είναι αρκετά μικρής ηλικίας δεν 

είναι δυνατό να κατανοήσουν το λόγο που ταλαιπωρούνται από τη νόσο και γιατί 

υφίστανται όλες αυτές τις ψυχοφθόρες διαδικασίες. Οι γυναίκες από την άλλη δεν 

αποτελούν πιο ευαίσθητη ομάδα από τους άντρες, αλλά βρίσκονται αντιμέτωπες με 

τον καρκίνο συχνότερα από τους άντρες και ειδικότερα με μορφές καρκίνου όπως 

αυτή του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, που απεtλούν μόνο αυτές. 

6.1) Παιδιά με Νεοπλασματικές Ασθένειες 

Η πρώτη πληθυσμιακή ομάδα είναι αναμφίβολα τα παιδιά. Ο καρκίνος στα παιδιά 

αποτελεί ένα σοβαρότατο ιατρικό πρόβλημα. Η ασθένεια αυτή πλήττει το παιδί σε 

μια πολύ ευαίσθητη περίοδο της σωματικής και ψυχικής του ανάπτυξης. Η ιατρική 

κοινότητα έχει ερευνήσει πολύ τον παιδικό καρκίνο, γιατί δεν μπορεί να αποδοθεί σε 

βλαβερές για την υγεία συνήθειες όπως το κάπνισμα. Δεν είναι κολλητική και δεν 

ακολουθεί πάντα τους κανόνες κληρονομικότητας. 

Οι ενήλικες είναι λογικό ότι λόγω ηλικίας, έχουν ήδη υποβληθεί σε πολλούς 

νοσηρούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και αυτό μπορεί να προκαλέσει μαζί με 

άλλους παράγοντες μια μορφή καρκίνου. Για τα παιδιά όμως δεν ισχύει το ίδιο. Η 

αιτία ανάπτυξης κάποιας μορφής καρκίνου σε ένα παιδί θα πρέπει ίσως να αποδοθεί 

σε συνδυασμό ποικίλων παραγόντων γνωστών και μη. 48 Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, σε ποσοστό 95%, η αιτιολογία είναι άγνωστη. Στο υπόλοιπο 5% η 

κληρονομικότητα παίζει ρόλο και πράγματι υπάρχουν οικογενειακά σύνδρομα 

καρκίνου (όπως το σύνδρομο Li-Fraumeni). 49 

Οι επιστήμονες γνωρίζουν πως δημιουργείται η βλάβη στο επίπεδο του DNA, πως 

εξαπλώνεται η ασθένεια και πώς καταστρέφει τον οργανισμό. Αυτό που χρήζει 

48 www.socped.gr/etairia/etairia.htm 

49 
http://www.medlook.net/article.asp?item _id=673 
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έρευνας είναι η αιτία που προκάλεσε την αρχική βλάβη . Μόνο σε λίγες περιπτώσεις, 

οι επιστήμονες είναι σε θέση να αποδώσουν τη νόσο σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες όπως η ιονίζουσα ακτινοβολία και κάποιες φορές σε ορισμένα φάρμακα. 

Έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι παράγοντες αλλά ακόμη η αιτιολογική τους σχέση δεν 

έχει αποδειχθεί. 50 

Είναι γεγονός ότι παγκοσμίως, τα περισσότερα περιστατικά καρκίνου σε παιδιά και 

έφηβους, εμφανίζονται σήμερα σε τριτοκοσμικές, φτωχές χώρες. Εκεί η ανυπαρξία 

πόρων, εξειδικευμένων γιατρών, νοσηλευτών και νοσοκομειακών κέντρων, οδηγεί το 

μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών στο θάνατο. Αντίθετα σε πλούσιες χώρες στην Ευρώπη, 

στην Αμερική , στην Αυστραλία, τα ποσοστά ίασης των παιδιών με καρκίνο ή 

λευχαιμία, κοντεύουν στο 80%. Οι αναπτυγμένες χώρες έχουν υποχρέωση να 

βοηθήσουν τις φτωχότερες χώρες να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν υποδομή 

τέτοια που να προσφέρει όσον το δυνατό καλύτερη φροντίδα σε παιδιά που πάσχουν 

από καρκίνους . 51 

Ένας λόγος που καθιστά τα παιδιά μια ομάδα αυξημένης ευαισθησίας είναι η 

τρυφερότητα της ηλικίας, αλλά και η αδυναμία αντίληψης της σοβαρότητας της 

κατάστασης όπως και η ανικανότητα αντιμετώπισης της νόσου χωρίς να έχουν στο 

πλευρό τους, γονείς, γιατρούς, νοσηλευτές και κοινωνικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο στοχεύοντας αποκλειστικά, στην καλύτερη δυνατή 

ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών. 

Οι διάφοροι τύποι του καρκίνου μπορεί να εμφανιστούν και στα παιδιά όπως στους 

ενήλικες, αλλά στα παιδιά παρουσιάζονται αιφνίδια και αρκετά πιο σπάνια περίπου 

100 φορές σπανιότερα από τους ενήλικες . Κάθε χρόνο νοσούν 14 σε κάθε 100.000 

παιδιά από την γέννηση μέχρι την ηλικία των 15 χρόνων. 52 Κάθε χρόνο γίνονται 

περίπου 8,600 διαγνώσεις περιπτώσεων παιδικού καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

κάτι που κάνει τον καρκίνο μία σπάνια πάθηση για τα παιδιά .. Η συχνότερη μορφή 

καρκίνου στα παιδιά είναι η λευχαιμία (περίπου 35% του συνόλου των περιπτ{υσεων 

50 http://www.medlook.net/article.asp?item _id=673 

51 http://www. medlook. netlartic/e. asp?item_ id= 1509 

52 http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid= 166 
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καρκίνου) δύο κατηγοριών, οι οξείς λεμφοβλαστικές που είναι και οι συχνότερες και 

μετά ακολουθούν οι οξείες μυελοβλαστικές. Οι επόμενες σε συχνότητα μορφές 

καρκίνου από τις οποίες νοσούν τα παιδιά είναι τα λεμφώματα και οι διάφορες 

μορφές όγκων που στην ογκολογία ονομάζονται συμπαγείς όγκοι. Κακοήθεις όγκοι 

ενηλίκου τύπου όπως είναι ο καρκίνος μαστού, πνεύμονα, προστάτη, το μελάνωμα 

κλπ παρατηρούνται σπανιότατα κατά την παιδική ηλικία. 53 

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια ασθένεια με ποικίλες μορφές και εκδηλώσεις που 

αν διαγνωσθεί έγκαιρα, στα περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Η 

αντιμετώπιση αυτή πρέπει να γίνεται από ομάδα εξειδικευμένων και 

ευαισθητοποιημένων ατόμων, (σε ειδικά παιδοογκολογικά τμήματα) που συντονίζουν 

τις γνώσεις τους και τις προσπάθειές τους στην αναζήτηση της πλέον 

αποτελεσματικής θεραπευτικής λύσης που περιλαμβάνει ιατρική αγωγή και 

ψυχοκοινωνική φροντίδα όχι μόνο του άρρωστου παιδιού αλλά και ολόκληρης της 

οικογένειάς του, όχι μόνο κατά την διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά την 

επίτευξη του στόχου που είναι η ίαση του παιδιού δηλαδή κατά την περίοδο της 

επανένταξής του. Με την σύγχρονη αντιμετώπιση 2 στα 3 παιδιά με καρκίνο 

θεραπεύονται. Επίσης σήμερα 1/900 νέα άτομα ως παιδί νόσησε από καρκίνο και έχει 

θεραπευτεί. 54 

Μετά από έρευνα του Intemational Agency for Research οη Cancer που βασίστηκε 

στο σύστημα ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System) και 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προέκυψαν πολύ σημαντικά στοιχεία. 

Από το 1970 έως το 1999 καταγράφηκε στην Ευρώπη, σε παιδιά ηλικίας από Ο έως 

14 ετών, μια αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων όλων των τύπων καρκίνου σε 

ποσοστό 1 % και στους έφηβους ηλικίας από 15 έως 19 ετών, αύξηση της τάξης του 

1,5% ετησίως κυρίως για τα καρκινώματα, τα λεμφώματα και τους όγκους των 

γεννητικών κυττάρων. Σαν πιθανές αιτίες παρουσιάζονται γενετικοί και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η έκθεση των παιδιών σε μολυσματικούς 

παράγοντες, η ανάμειξη πληθυσμών και αλλαγές που παρατηρήθηκαν στο βάρος 

53 http://www.bestrong.org.gr / el/cancersu pport/childandcancer / 

54 
http://www.specia led ucation .gr / modu les. ph ρ ?op=modload&na me=News&file=a rticle&sid= 166 
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Είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως σε γυναίκες κάτω των 45 ετών και 

η τρίτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Παγκοσμίως, 270.000 γυναίκες 

πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ενώ πάνω από 1,4 

' ' ' ' ' 60 
εκατομμυρια γυναικες νοσουν επι του παροντος. 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ένας ιδιαίτερος καρκίνος. Τα αίτιά του 

είναι γνωστά, αφορά νέες γυναίκες με ό,τι αυτό σημαίνει για τη γονιμότητά τους και 

είναι ο μόνος καρκίνος για τον οποίο υπάρχει εμβόλιο. Είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε ότι το 40% όλων των γυναικών που νοσούν από τον καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας βρίσκεται μεταξύ 35 και 54 ετών.61 

Μπορεί να προληφθεί 100% χάρη στα test Pap και HPV- DNA test καθώς και με το 

εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), το οποίο προστατεύει σε 

ποσοστό 70%, ενώ ποσοστό 30% των καρκίνων του τραχήλου οφείλονται σε άλλους 

ογκογόνους τύπους του ιού. Στην Ελλάδα όμως εκτιμάται ότι λιγότερο από το 20% 

των γυναικών υποβάλλεται στην εξέταση με τεστ-Παπανικολάου, ενώ το 50% των 

Ελληνίδων που εμφάνισαν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας δεν είχαν κάνει ποτέ το 

τεστ. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 1.200 γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας και 500 από αυτές πεθαίνουν. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο 

περίπου 30.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και περίπου 

15.000 γυναίκες πεθαίνουν από το νόσημα αυτό. 62 

Ο ιός HPV, που σε ποσοστό 99,7% ευθύνεται γι' αυτόν τον καρκίνο, μεταδίδεται με 

τη σεξουαλική αλλά και με απλή δερματική επαφή (σπανιότερα). Περίπου το 80% 

των σεξουαλικά ενεργών γυναικών και το 50% των ανδρών υπολογίζεται πως θα 

προσβληθούν σε κάποια στιγμή της ζωής τους από κάποιο τύπο του ιού HPV. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η λοίμωξη υποχωρεί μόνη της, ενώ σε ποσοστό 10% 

παραμένει και σταδιακά μετά από πολλά χρόνια μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του 

αιδοίου, του κόλπου, του πέους, του πρωκτού, του στοματοφάρυγγα, τα γεννητικά 

60 http://www.iatronet.gr/articlespnsr.asp ?art_id=3957 

61 http://www.express.gr/news/ygeia/122730oz_20090121122730.php3 

62 http://angeir.wordpress.com/2009/01/15/cervical-cancer/ 
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κονδυλώματα και την αναπνευστική θηλωμάτωση του λάρυγγα, αλλά κυρίως του 

τραχήλου της μήτρας, ο οποίος πλήττει παγκοσμίως 500.000 γυναίκες κάθε χρόνο εκ 

των οποίων η μία στις δύο πεθαίνει. 

Πρόσφατα, ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου σε συνεργασία με την ελληνική 

εταιρία Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Υγείας, προέβη σε διακήρυξη κατά της νόσου. Λαμβάνοντας υπόψη τις Συστάσεις 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2003 για τον Τακτικό Έλεγχο του 

καρκίνου, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του καρκίνου, το κάλεσμα της Διεθνούς 

Συμμαχίας κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (CACC), τις οδηγίες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2006) και την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών και την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την ένταξη 

του εμβολίου κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμού τον Οκτώβριο 2007, κάλεσαν την πολιτεία να καθιερώσει 

προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης καθώς και να υποστηρίξει την εφαρμογή 

οργανωμένων προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου (τεστ Παπανικολάου), που σε 

συνδυασμό με την άμεση και ενιαία κάλυψη του εμβολιασμού από τα ασφαλιστικά 

ταμεία αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο προστασίας από την νόσο. 63 

7) Τα Κοινωνικοασφαλιστικά Δικαιώματα των Καρκινοπαθών 

Όλα οι άνθρωποι που νόσησαν κάποια στιγμή από καρκίνο και βρέθηκαν σε 

κατάσταση αδυναμίας οφείλουν πρωτίστως στους εαυτούς τους να αναζητήσουν να 

μάθουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει να απευθύνονται στα 

ταμεία τους για να διεκδικήσουν παροχές στην περίθαλψη, σε αποζημιώσεις για τα 

ημερομίσθια που τυχόν έχασαν λόγω ασθενείας, σε επιπλέον θεραπείες και 

βοηθήματα ιατρικά, αλλά και σε συντάξεις εάν κριθεί ότι δεν μπορούν να εργαστούν 

λόγω της ασθένειάς τους. 

Το ζήτημα των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των καρκινοπαθών είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αναλυθεί διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο 

63 http://www.iatronet.gr/articlespnsr.asp?art_id=3957 
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στην Ελλάδα που να αφορά ειδικά τους καρκινοπαθείς (όπως συμβαίνει για 

παράδειγμα με τους νεφροπαθείς ή τους οροθετικούς) . Στα περισσότερα ζητήματα 

ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Δικαίου χωρίς να υπάρχει κάποια ευνοϊκή ρύθμιση ή 

ειδική διάταξη που να ορίζει ότι οι καρκινοπαθείς τυγχάνουν κάποιας ευνοϊκότερης 

μεταχείρισης προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν ή να χαρακτηριστούν ανάπηροι 

ώστε να λάβουν αναπηρική σύνταξη (ισχύουν οι γενικές διατάξεις του νόμου περί 

αναπηρίας) . 

7.1) Παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης προς Καρκινοπαθείς 

Υπάρχουν μερικές παροχές που σκόπιμο είναι να αναφερθούν και κατά κανόνα 

δίδονται απ ' όλα τα ταμεία. Πρώτα απ' όλα η αναπηρική σύνταξη είναι από τα πιο 

σημαντικά μέτρα αποκατάστασης του ασθενούς και προϋποθέτει τη συμπλήρωση 

συγκεκριμένου αριθμού ημερομισθίων. Καλύπτονται κατά περίπτωση και ανάλογα 

το ταμείο - τεχνητά μέλη , τεχνητός μαστός, στηθόδεσμος, περούκες κλπ. Όλα τα 

ταμεία παρέχουν δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη στους καρκινοπαθείς. Για κάποια 

μόνο φάρμακα απαιτείται συμμετοχή ανάλογα με το ταμείο. Σε κάποιες περιπτώσεις ο 

ασθενής δικαιούται αποκλειστική νοσοκόμα για το διάστημα που βρίσκεται στο 

νοσοκομείο . Το κόστος δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου και οι μέρες που δικαιολογείται 

η ύπαρξή της είναι ανάλογες με την επέμβαση του ασφαλιζομένου. Ανάλογα με το 

ταμείο καλύπτονται εξ ολοκλήρου ή με συγκεκριμένο ποσοστό πρόσθετες υπηρεσίες 

' θ 'λ θ ' θ 'λ 64 
οπως φυσιο εραπεια, ογο εραπεια, αερο εραπεια κ . . π. 

Σε κάθε Νομαρχία υπάρχει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, στην οποία μπορεί 

κανείς να απευθυνθεί προκειμένου να μάθει τις δυνατότητές του να διεκδικήσει 

επιδόματα και τις πιθανότητές του να λάβει κάποιο ή κάποια από αυτά υπό 

προϋποθέσεις φυσικά. Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας μπορεί κανείς να 

λάβει Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας, Κάρτα Μετακινήσεων, Μείωση Φόρου, Βιβλιάριο 

64 http://www.oekk.gr/index.php?option=com _ easyfaq&task=cat&catid=3 8&1 temid= I 84#faq3 
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Απορίας, Επίδομα Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, Επίδομα Παιδικής 

Προστασίας, και Στεγαστική Συνδρομή. 

Κάποιοι από τους ασθενείς που έχουν νοσήσει από καρκίνο απέκτησαν αναπηρία 

προκαλούμενη από τη νόσο. Όταν τους έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% 

και άνω, δικαιούνται κάποιες παροχές αποδεικνύοντας την αναπηρία τους αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα μπορούν να έχουν μείωση φόρου, μετά την πιστοποίηση του ποσοστού 

αναπηρίας από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή της Νομαρχίας, 

προσκομίζοντας την γνωμάτευση της Επιτροπής και παράλληλα υποβάλλοντας την 

φορολογική τους δήλωση. Όταν το ίδιο ποσοστό τους έχει αναγνωρισθεί από την 

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Πρόνοιας δικαιούνται κάρτα μετακινήσεων 

για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, ανεξάρτητα από το ταμείο που 

ανήκουν. 

Μια άλλη παροχή είναι η κάρτα πολιτισμού, με την οποία γίνεται ευκολότερη η 

πρόσβαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ). Οι κάτοχοι δικαιούνται 

δωρεάν ή εκπτωτική είσοδο σε πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις. Για τους 

καρκινοπαθείς δεν απαιτείται γνωμάτευση επιτροπής και ποσοστό αναπηρίας. Αρκεί 

να διαθέτουν βεβαίωση από δημόσιο φορέα, δηλαδή ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο 

Νοσοκομείο. 

Τις παροχές του οργανισμού της εργατικής εστίας, από την άλλη δικαιούνται όλοι οι 

εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που καταβάλλουν ή κατέβαλαν ως εργαζόμενοι 

εισφορές υπέρ της εργατικής εστίας και έχουν συμπληρώσει μέσα στο έτος 

συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων. Τέτοιες παροχές σχετίζονται με προγράμματα 

κοινωνικού τουρισμού, οργανωμένες εκδρομές, πολιτιστικά, θέατρο, κινηματογράφο, 

παιδικούς σταθμούς και κέντρα νεότητας. Για τα άτομα όμως που τους έχει 

αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, υπάρχει ειδική ρύθμιση που τους 

επιτρέπει να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, ανεξαρτήτως 

εάν έχουν καταβάλλει ή όχι εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε. Αυτό ισχύει και για όσους 

έχουν βιβλιάριο απορίας και τους έχει αναγνωριστεί το παραπάνω ποσοστό 

αναπηρίας από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή της πρόνοιας. 
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Επιδότηση ενοικίου δίνεται και από τον Ο.Ε.Ε. Το συγκεκριμένο επίδομα 

δικαιούνται όλοι οι εργατοϋπάλληλοι, οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στην 

Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι, καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Ο.Ε .Κ. στον κύριο 

φορέα ασφάλισής τους και έχουν συγκεκριμένο αριθμό ημερομισθίων που απαιτείται . 

Επίσης δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι οργανισμών κύριας ασφάλισης μισθωτών, που 

είχαν καταβάλλει σαν εργαζόμενοι εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Κ. Οι συνταξιούχοι, λόγω 

γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό 67%, δικαιούνται 

επιδότηση ενοικίου ανεξαρτήτων ημερών εργασίας, αρκεί για τις ημέρες που ήταν 

ασφαλισμένοι ο φορέας τους να κατέβαλε εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Κ. και κατά τον 

χρόνο συνταξιοδότησής τους να ήταν δικαιούχοι Ο.Ε.Κ. Η επιδότηση ενοικίου 

προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών. Μπορεί όμως 

να είναι μειωμένη, πλήρης, προσαυξημένη κατά 50% για κάποιες κατηγορίες 

πολιτών.65 

Οι παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να πληρούν κάποιες οικονομικές προϋποθέσεις 

εισοδήματος, να μίσθωναν κατοικία για το προηγούμενο έτος και να μην έχουν οι 

ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους περιουσιακά στοιχεία, ικανά να εξασφαλίσουν 

οικογενειακή στέγη. Τέλος θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα 

προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από Ο.Ε.Κ. ή στεγαστικό δάνειο από το 

Υπουργείο Υγείας βάσει Ν.Δ. 1138/72. 

Άτομα με καρκίνο που είναι ανασφάλιστα, έμμεσα ασφαλισμένα ή άμεσα 

ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από 

το ταμείο τους και έχουν διαγνωστεί με αναπηρία τουλάχιστον 67% από την 

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας, ανάλογα με τις προϋποθέσεις, 

δικαιούνται το Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας, το οποίο δίνεται από την Πρόνοια και 

καταβάλλεται ανά δίμηνο . Δικαιούχοι είναι επίσης και ανασφάλιστοι υπερήλικες του 

Ο.Γ.Α, ανασφάλιστοι που έχουν βιβλιάριο απορίας, έμμεσα ασφαλισμένα παιδιά 

(προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία 

τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαριάς αναπηρίας καθώς και παιδιά που 

65 http://www.oekk.gr/index.php?option=com_ easyfaq&task=cat&catid=3 8&ltem id= J 84#faq3 
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παίρνουν σύνταξη λόγω του θανάτου του προστάτη γονέα, ποσό μικρότερο ή ίσο του 

επιδόματος βαριάς αναπηρίας. Για την είσπραξή του οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει 

εκτός των παραπάνω να μην παίρνουν οικονομική βοήθεια για την αναπηρία τους 

από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Επίσης εξαιρούνται αυτοί που λόγω οφειλών στα ταμεία 

τους δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη αλλά και οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι που 

λόγω θανάτου του συζύγου τους εισπράττουν τη σύνταξή του / της οπότε θεωρούνται 

άμεσα ασφαλισμένοι. 

Επιπλέον οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν Βιβλιάριο Απορίας 

από την Πρόνοια, για το οποίο το οικονομικό κριτήριο αναμορφώνεται ανά έτος. Με 

το βιβλιάριο απορίας ο κάτοχος δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη και εάν χρειασθούν επιπλέον ιατρικά βοηθήματα μετά την 

νοσηλεία τους ή μετά από οποιαδήποτε επέμβαση που θα υποβληθούν, το νοσοκομείο 

είναι υποχρεωμένο να τα παρέχει δωρεάν σύμφωνα με την εγκύκλιο «Περί 

φαρμακευτικής περίθαλψης κατόχων βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας», 

Αρ.Πρωτ.Υ4α/42905 Αθήνα 6/5/2003 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Το βιβλιάριο απορίας έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ και οι κάτοχοί 

του πρέπει να φροντίζουν πριν την λήξη για την ανανέωσή του. Με λίγα λόγια 

πρόκειται για την ύπαρξη ενός κονδυλίου που δίνεται σε άτομα οικονομικά αδύναμα 

μετά την νοσηλεία τους και με παρέμβαση της κοινωνικής υπηρεσίας των 

νοσοκομείων. 

Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Διεύθυνση Πρόνοιας δεν είναι η παροχή ή 

η έγκριση επιδομάτων. Υπάρχουν όμως 3 επιδόματα, τα οποία αναλύονται παρακάτω 

και για την έγκριση των οποίων είναι απαραίτητη η σύνταξη κοινωνικής έκθεσης των 

κοινωνικών λειτουργών της Πρόνοιας. Αυτά είναι το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 

(Επιδότηση ενοικίου), το Επίδομα Παιδικής Προστασίας και τέλος το Επίδομα 

Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης. 

Το πρώτο επίδομα δίδεται ως επιδότηση ενοικίου μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει 

το 650 έτος της ηλικίας τους και πρόκειται για άτομα ή ζευγάρια οικονομικά αδύνατα 

που ζουν μόνα τους και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α. Για να λάβουν το 

επίδομα εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει επιπλέον να μην έχουν άλλο εισόδημα 
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που να προέρχεται από άλλη πηγή , εκτός από την σύνταξη του ΟΓ Α και το Επίδομα 

Βαριάς Αναπηρίας και να υπάρχει μισθωτήριο συμφωνητικό μεταξύ ηλικιωμένου και 

ιδιοκτήτη, θεωρημένο από την εφορία. 

Η αντιμετώπιση της νόσου του καρκίνου είναι μια πολυέξοδη υπόθεση κάτι που 

ευθύνεται για την οικονομική εξασθένηση των οικογενειών των ασθενών. Εξαιτίας 

αυτού συχνά οι οικογένειες αυτές αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις 

απαιτήσεις της καθημερινότητας και κάποιες φορές πέφτουν κάτω από το όριο της 

φτώχειας . Αν μια οικογένεια για παράδειγμα έχει ανήλικα παιδιά και χαμηλό 

εισόδημα τότε δικαιούται το Επίδομα Παιδικής Προστασίας. Το επίδομα παιδικής 

προστασίας χορηγείται και σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών (απουσία πατέρα), 

αλλά και οι μετανάστες με άδεια παραμονής και τηρώντας τις προϋποθέσεις. Επίσης 

μπορούν να το λαμβάνουν και οι πολιτικοί πρόσφυγες που έχουν πάρει άσυλο . 

Στο πλαίσιο της οικονομικής εξασθένισης των καρκινοπαθών άλλη μια παροχή , 

δηλαδή το 3° επίδομα είναι αυτό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Έχει όμως 

περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα αφού είναι περίπου στα 250 ευρώ και ανά έτος 

αυξάνεται λίγο. Το επίδομα αυτό δίδεται σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται 

οικονομική δυσχέρεια ή υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός σε συνάρτηση με την κακά 

οικονομική κατάσταση. 

Από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δίνεται σύνταξη ανασφάλιστων 

υπερηλίκων και περιλαμβάνει ένα χρηματικό ποσό σε μηνιαία βάση και χορήγηση 

βιβλιαρίου ασθενείας με το οποίο καλύπτεται η ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη του ανασφάλιστου . Επειδή απευθύνεται σε ανασφάλιστους 

προϋποθέτει ο αιτών να μην αξιώνει δικαίωμα σύνταξης ή να μην παίρνει σύνταξη 

από άλλο ταμείο πάνω από συγκεκριμένο ποσό, επίσης να έχει συμπληρώσει το 650 

έτος της ηλικίας του και το εισόδημά του προσωπικό για ανύπαντρο να μην 

υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Από τον ίδιο οργανισμό παρέχεται σύνταξη 

αναπηρίας με προϋποθέσεις 1. 5 χρόνια κύριας ασφάλισης στον ΟΓ Α, ποσοστό 

αναπηρίας από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή και το ποσό της σύνταξης 

αναπηρίας εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου. 
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Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι ένας φορέας 

στον οποίο μπορούν να απευθύνονται καρκινοπαθείς για επιδόματα που δικαιούνται 

ως άνεργοι. Επίσης τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας (ή αφού βγάλουν μέσω ΟΑΕΔ 

και παραπομπή στο ΙΚΑ ποσοστό αναπηρίας) μπορούν να απευθύνονται στους 

ειδικούς συμβούλους για ΑΜΕΑ (Άτομα με Αναπηρία) για να ενταχθούν σε 

προγράμματα που εγκρίνονται ανά έτος ειδικά για τις συγκεκριμένες ομάδες 

πληθυσμού. Προς ενημέρωση των δικαιούχων ένας ακόμη πολύ δραστήριος 

οργανισμός είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε), μέσω της 

οποίας μπορούν να πάρουν ακριβείς πληροφορίες για τις συμβάσεις εργασίας τους, 

και όσων δικαιούνται βάση των συλλογικών συμβάσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. 

Ο Ασφαλισμένος δικαιούχος ιατρικής περίθαλψης και τα μέλη της οικογένειάς του 

έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται τους ιατρούς στα ιατρεία του ΙΚΑ - ΕΤ ΑΜ (τα 

οποία λειτουργούν επί 12ωρο) και στα ιδιωτικά τους ιατρεία, όταν δεν υπάρχουν 

οργανωμένοι υγειονομικοί σχηματισμοί. Μπορούν να επισκέπτονται τον 

οικογενειακό τους ιατρό, όπου ισχύει ο θεσμός, να επισκέπτονται δωρεάν τα κέντρα 

υγείας, να επισκέπτονται τον αγροτικό ιατρό στις αγροτικές περιοχές, να καλούν κατ' 

οίκον ιατρό του ΙΚΑ - ΕΤ ΑΜ στο σπίτι όταν είναι κλινήρεις και δεν μπορούν να 

μετακινηθούν, να εντάσσονται σε πρόγραμμα αποκατάστασης σε ειδικά κέντρα αλλά 

και να απευθύνονται στη γραμματεία του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης 

Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ. - 184) που βρίσκεται στις Μονάδες για τον άμεσο 

προγραμματισμό διενέργειας διαφόρων διαγνωστικών εξετάσεων σε εργαστήρια του 

ΙΚΑ- ΕΤ ΑΜ ή σε εργαστήρια συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων. 66 

Επιπλέον μπορούν να κάνουν γενικές ή ειδικές εξετάσεις (όπως αίματος, 

ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές και λοιπά) ή ειδικές θεραπείες (όπως 

φυσικοθεραπείες) σε εργαστήρια του ΙΚΑ - ΕΤ ΑΜ ή σε συμβεβλημένα με το ΙΚΑ -

ΕΤΑΜ εργαστήρια, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Σε 

περίπτωση παραπομπής του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένα εργαστήρια χορηγείται 

σχετικός κατάλογος από τη μονάδα υγείας, αλλά και να ζητούν την απόδοση της 

δαπάνης, σύμφωνα με την κρατική διατίμηση, για την αμοιβή που κατέβαλλαν σε 

ιδιώτη ιατρό για επίσκεψη και φάρμακα που χορηγήθηκαν, καθώς και για την 

66 http://www.ika.gr/gr/home.cfm 
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εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε μη συμβεβλημένα με το ΙΚΑ εργαστήρια, σε 

' ' ' θ ' 67 
περιπτωσεις εκτακτης και επειγουσας ασ ενειας. 

Σύμφωνα με τον οδηγό ασφαλισμένου που εκδίδεται από το ΙΚΑ- ΕΤ ΑΜ οι παροχές 

που προβλέπονται και χορηγούνται, διακρίνονται σε είδος και σε χρήμα. Ανάμεσα 

στις χορηγούμενες παροχές εντοπίζουμε κάποιες που απευθύνονται και σε 

καρκινοπαθείς . Συγκεκριμένα το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται κάθε χρόνο με 

Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται ποιοι είναι δικαιούχοι, το ποσό, ο 

χρόνος έναρξης της χορήγησης και τα δικαιολογητικά. Μεταξύ των δικαιούχων είναι 

και οι πάσχοντες από καρκίνο των πνευμόνων, αλλά και όσοι υπεβλήθησαν σε 

μεταμόσχευση πνευμόνων και εξαιτίας των νοσημάτων τους απέκτησαν αναπηρία σε 

ποσοστό τουλάχιστον 33%. Συγκεκριμένα με την ΥΑ Φ.4//2008 (ΥΑ φ. 

40021114022/1257 ΦΕΚ Β 1586 2008) προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος 

αεροθεραπείας μεταξύ άλλων και στους πάσχοντες από καρκίνο του πνεύμονα. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό ασφαλισμένου του ΙΚΑ ένας ασφαλισμένος δικαιούται 

επίδομα επαγγελματικής ασθένειας όταν εξασκεί επάγγελμα επιβλαβές για την υγεία, 

το οποίο και προκάλεσε ασθένεια. Για την καλύτερη κατανόηση αυτού σκόπιμο είναι 

εδώ να αναφερθεί μια σημαντική δικαστική απόφαση που εκδόθηκε. Η υπ' αριθμ. 

106/2003 Απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία επικύρωσε την υπ' αριθμ. 452/2001 

του Εφετείου Πατρών και αφορά προσβολή εργαζομένου από καρκίνο του πνεύμονα, 

οφειλομένου στην εργασία την οποία παρείχε στην εργοδότρια εταιρία, η οποία 

χρησιμοποιούσε ως πρώτη ύλη των παραγόμενων στο εργοστάσιό της προϊόντων τον 

αμίαντο, και ειδικότερα ίνες αμιάντου, ο οποίος είναι επιβλαβής για την υγεία και 

μπορεί να προκαλέσει στους εργαζομένους που απασχολούνται στην κατεργασία του 

σοβαρότατες ασθένειες, όπως η αμιάντωση και ενδεχομένως ο καρκίνος των βρόγχων 

και των πνευμόνων, καθώς και του γαστρεντερικού συστήματος. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω Απόφαση η ανωτέρω ασθένεια του παθόντα, που αποτελεί εργατικό 

ατύχημα, οφείλετο σε αμέλεια της διοίκησης της εργοδότριας επιχείρησης, η οποία 

δεν κατέβαλε την απαιτούμενη επιμέλεια, ώστε να διαρρυθμίσει τα σχετικά με τον 

67 http://www. ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/kind/home.cfm 
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χώρο εργασίας και τις εκεί εγκαταστάσεις, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 

εργαζομένων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες ακόμα αποφάσεις. Δωρεάν φάρμακα στους αγρότες 

χορηγούνται βάσει της ΥΑ Α2γ//1978 (ΥΑ Α2γ/2828 ΦΕΚ Β 538 1978) ενώ στους 

ασφαλισμένους του ΟΓΑ με την ΥΑ 400//1983 (ΥΑ 400/326 ΦΕΚ Β 144 1983) και 

οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου προμηθεύονται τα απαιτούμενα φάρμακα άνευ 

συμμετοχής με την Υ Α 542//2008 (Υ Α 5421. 7 /02/08 ΦΕΚ Β 92 2008). Επίσης 

δωρεάν φάρμακα για αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων παρέχονται και με την Υ Α 

7/0./199 (ΥΑ 7/οικ{845 ΦΕΚΒ 7061990). 

Επιπλέον με το ΠΔ 432/1983 στρατιωτικοί, λιμενικοί κλπ, αλλά και μέλη της 

οικογένειάς τους, δεν υποχρεούνται σε καμία συμμετοχή στις δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης και στην προμήθεια φαρμάκων για νοσήματα μεταξύ αυτών και του 

καρκίνου. Ομοίως και για τους δημόσιους υπαλλήλους βάσει του ΠΔ 291/2001, ενώ 

βάσει του Ν 2920/2001 άρθρο 13 παρ.1 όσοι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι 

Δημοσίου πάσχουν από νεοπλασματική ασθένεια και υποβάλλονται σε θεραπεία στο 

εξωτερικό, δεν καταβάλλουν συμμετοχή στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και 

ακόμα πιο συγκεκριμένα όταν ισχύουν τα προηγούμενα και σε υποβάλλονται σε 

μεταμόσχευση ήπατος στο εξωτερικό πάλι δεν συμμετέχουν οικονομικά βάσει του Ν 

3106/2003 άρθρο 19 παρ.3. 

Ο ΟΑΕΕ με την ΥΑ 351111999 (ΥΑ 35/1385 ΦΕΚ Β 1814 1999)παρέχει στους 

ασφαλισμένους χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς όλα τα αναγκαία μέσα και 

αναλώσιμα υλικά μεταξύ άλλων και στους πάσχοντες από νεοπλάσματα. Τέλος με 

την Υ Α 511//2007 (Υ Α 51136 ΦΕΚ Β 1826 2007) που αφορά στον Κανονισμό 

Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠΕΣΔΔΑ, για βαριά 

νοσήματα όπως ο καρκίνος χορηγείται χρηματική αρωγή μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, το ύψος της οποίας δεν δύναται να ξεπερνά τα 

10.000,00 ευρώ. 

Επίσης με πολλές Υπουργικές Αποφάσεις χορηγούνται αναλώσιμα υλικά σε 

καρκινοπαθείς με τις :ΥΑ φ.4//2007 (ΥΑ φ.40055/10210/1401 ΦΕΚ Β 2044 2007) 

του Κανονισμού ασφάλισης του Ειδ. Λογαριασμού Υγιεινής και Περίθαλψης για το 

ΤΣΕΥΠ, την ΥΑ 434//1993 (ΥΑ 434/1311 ΦΕΚ Β 22 1993) για τον Κανονισμό 
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Παροχών Ασθενείας του ΤΥΔΚΥ, την ΥΑ 35///1997 (ΥΑ 35/911 ΦΕΚ Β 506 1997) 

απευθυνόμενη στους ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, την ΥΑ 201//1 992 (ΥΑ 201/702 

ΦΕΚ Β 670 1992) για τον Κανονισμό Κλάδου Ασθενείας του ΤΕΑΠΑΛΠ. 

Με το ΠΔ 225/1988: Τροπ.4.5/8 .6.55 άρθρο 29 για το Ταμείο Ασφάλισης 

Προσωπικού της ΕΤΕ, την Υ Α 2/1//2004 (ΥΑ 2/190/0094 ΦΕΚ Β 323 2004) του 

Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου 

(Ο.Π.Α.Δ.), το ΠΔ 554/1977 άρθρο 23 για το Καταστατικό Τ.Α.Α.Π.Τ . Πίστεως, 

Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές, με την ΥΑ 632//1961 (ΥΑ 63280/1{728 ΦΕΚ Β 354 

1961 ) για την τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών Κλάδου Ασθενείας του ΙΚΑ 

και τέλος με το ΒΔ 08-//1 955 άρθρο 29 (ΒΔ ΦΕΚ Α 146 1955) του Κλάδου 

ασθενείας ΤΑΕ-ΕΤΕ οι πάσχοντες από καρκίνο απαλλάσσονται κάθε συμμετοχής σε 

δαπάνες περίθαλψης. 

7.2) Η Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων 

Ένα ζήτημα που έχει αντιμετωπιστεί πολλές φορές από την Νομολογία μας είναι η 

ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων όταν βρεθούν στο εξωτερικό. Τα 

περισσότερα ταμεία έχουν προβλέψει ειδικές διατάξεις με πανομοιότυπο περιεχόμενο 

προκειμένου να ρυθμίσουν το ανωτέρω ζήτημα. Ο ασφαλισμένος καλύπτεται από το 

ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί υπό τον όρο ότι συντρέχουν σωρευτικά οι 

παρακάτω προϋποθέσεις. Ειδικότερα: 

α) Να πρόκειται για έκτακτο περιστατικό που δικαιολογούσε την άμεση εισαγωγή 

στο νοσοκομείο , οπότε καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας, οι αμοιβές των ιατρών, 

το αντίτιμο των φαρμάκων και η δαπάνη των παρακλινικών εξετάσεων. 

β) Αν δεν πρόκειται για έκτακτο περιστατικό αλλά η διάγνωση ή η θεραπεία του 

νοσήματος δεν είναι δυνατόν να γίνει στην Ελλάδα καταβάλλονται τα ίδια με την 

προηγούμενη περίπτωση έξοδα. 

γ) Αν η περίπτωση αφορά μεν σοβαρό νόσημα, αλλά δεν αφορά έκτακτο περιστατικό , 

ούτε μπορεί να υπαχθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις, καταβάλλονται μόνο οι δαπάνες 

νοσοκομειακής περίθαλψης και μόνον έως ένα συγκεκριμένο ποσό . 
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Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 492/1989 Απόφαση του ΣτΕ η νοσηλεία ασφαλισμένης 

του ΤΣΑ Υ πάσχουσας από καρκίνο του μαστού στο εξωτερικό δεν είναι επείγουσα 

και δεν δικαιολογείται η μετάβαση της ασθενούς εκτός Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο 

καρκίνος του μαστού δεν είναι επείγον περιστατικό, ότι η εγχείρηση μαστεκτομής 

είναι κοινή, μέσης βαρύτητας εγχείρηση, δύναται να πραγματοποιηθεί σε πολλά 

νοσοκομεία της Ελλάδας και ότι δεν είναι ποτέ επείγουσα. Ομοίως σύμφωνα με την 

πιο πρόσφατη υπ' αριθμ. 5421/1995 Απόφαση του ΣτΕ η νοσηλεία ασφαλισμένου 

του Δημοσίου πάσχοντος από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως στο εξωτερικό δεν 

συνιστά έκτακτο περιστατικό και για τον λόγο αυτό καταβάλλονται στον 

ασφαλισμένο μόνον οι δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης και ως το πενταπλάσιο 

του ποσού για αντίστοι:χ;η νοσηλεία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η παραπάνω 

Απόφαση έκρινε ότι ο εκκαλών μπορούσε, μετά την τοποθέτηση καθετήρα, να 

επιστρέψει στην Ελλάδα όπου και να υποβληθεί σε επέμβαση, δηλαδή ότι η 

περίπτωσή του δεν συνιστούσε έκτακτο περιστατικό που δικαιολογούσε άμεση 

χειρουργική επέμβαση όταν μάλιστα ο ίδιος δεν ισχυρίστηκε με τις αιτήσεις του προς 

την Διοίκηση ότι η περίπτωσή του δεν μπορούσε να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα 

λόγω έλλειψης κατάλληλων επιστημονικών μέσων ή ειδικών ιατρών, ώστε οι 

ισχυρισμοί του αυτοί να χρήζουν ειδικότερης αντιμετώπισης. 

Αλλά και η πολύ πρόσφατη υπ' αριθμ. 1640/2008 Απόφαση του ΣτΕ η οποία αφορά 

την νοσηλεία ασφαλισμένης του ΤΕΒΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάσχουσας από 

καρκίνο του κόλπου, αναφέρει επίσης ότι είναι δυνατή η απόδοση των αυξημένων 

δαπανών για νοσηλεία στο εξωτερικό ακόμα και με την εκ των υστέρων έγκριση από 

τον Διοικητή του Ταμείου όταν η εκ των προτέρων χορήγησή της δεν ήταν εφικτή 

λόγω της συνδρομής εξαιρετικών περιστάσεων, όπως είναι η κατεπείγουσα ανάγκη 

για άμεση περίθαλψη σε χώρα του εξωτερικού, λόγω ατυχήματος ή αιφνίδιας 

εκδήλωσης ή επιδείνωσης νόσου κατά την διάρκεια της παραμονής στην χώρα αυτή, 

ή η επείγουσα μετάβαση σε χώρα του εξωτερικού, λόγω του ότι η υπάρχουσα πάθηση 

δεν διαγνώσθηκε ή δεν διαγνώσθηκε ορθώς στην Ελλάδα, ή προκειμένου να 

αποτραπεί αιφνίδιος και πραγματικός κίνδυνος της ζωής του ασφαλισμένου από 

ασθένεια μη αντιμετωπιζόμενη στην Ελλάδα ή της οποίας δεν ήταν δυνατή η 

αντιμετώπιση. Περαιτέρω η ανωτέρω απόφαση έκανε δεκτή την αναίρεση της 

ασθενούς δεχόμενη ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι από τα στοιχεία 
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της δικογραφίας δεν προέκυπτε ότι η πάθηση ήταν ήδη γνωστή σ' αυτήν προτού 

μεταβεί στις Η.Π.Α. και ότι η πάθηση αυτή δεν είχε επιδεινωθεί αιφνιδίως εκεί, ούτε 

ότι δεν υπήρχε ανάγκη επείγουσας εισαγωγής της σε νοσοκομείο ή ότι η 

ασφαλισμένη ήταν σε θέση να επιστρέψει στην Ελλάδα για θεραπεία . 

Τέλος, πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η υπ' αριθ μ. 2519/2005 Απόφαση του ΣτΕ η 

οποία αφορά νοσηλεία ασφαλισμένου του ΤΣΕΥΠ στο εξωτερικό ο οποίος έπασχε 

από καρκίνο του λάρυγγα. Η προσβαλλόμενη απόφαση έχει δεχθεί ότι όπως 

συνάγεται από γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του Ταμείου, καθώς και από 

τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, ο ασφαλισμένος, γνωρίζοντας την κατάσταση της 

υγείας του, όπως και τη γνώμη των Ελλήνων ιατρών, ότι «η μεγάλη του ηλικία 

καθιστούσε προβληματική και πιθανόν επικίνδυνη μια ενδεχόμενη χειρουργική 

επέμβαση της αφαίρεσης όγκου», και δεδομένου ότι, όταν προσεβλήθη από καρκίνο 

του λάρυγγα, ήταν ήδη άνω των 80 ετών, μετέβη στις ΗΠΑ, με τον σκοπό , ακριβώς, 

να υποβληθεί εκεί στη χειρουργική επέμβαση που θεωρούσε πως ήταν αναγκαία για 

την αντιμετώπιση νόσου, όπως επίσης και ότι η μετάβασή του, κατά τα ανωτέρω, στις 

ΗΠΑ, χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία προεγκρίσεως, δεν δύναται να θεωρηθεί ως 

οφειλόμενη σε έκτακτο και επείγον περιστατικό, καθόσον αναχώρησε για τις ΗΠΑ 

στις 4/7/1991 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις 29/711991. Με τα 

δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση 

εφαρμογής των διατάξεων της 3 ης περιπτώσεως της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του 

Κανονισμού του Κλάδου Υγιεινής και Περίθαλψης του Ταμείου και αποδόσεως και 

της επίδικης δαπάνης νοσηλείας του εν λόγω ασφαλισμένου στο εξωτερικό, κατά τα 

χρονικά διαστήματα από την 29η/7/ 1991 έως και την 14η/8/199 1 και από 14η/9/1991 

έως και την l η/ 10/1 991. Το Διοικητικό Εφετείο, αφού εκτίμησε τη γνωμάτευση της 

υγειονομικής επιτροπής και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, δέχθηκε ότι ο 

ασθενής πήγε στις ΗΠΑ με σκοπό να χειρουργηθεί για πάθηση, η οποία, είχε 

διαγνωσθεί στην Ελλάδα και άρα δεν επρόκειτο για αιφνίδια εκδήλωση της νόσου 

εκεί, ενώ από την συσχέτιση του χρόνου μεταβάσεως τούτου στις ΗΠΑ και του 

χρόνου εγχειρίσεώς του, συνάγεται ότι λείπει ο παράγων της αμεσότητας της 

γενομένης επεμβάσεως, προς τον οποίον συναρτάται το αιφνίδιο της εκδηλώσεως της 

νόσου. Περαιτέρω, όπως δέχθηκε η υγειονομική επιτροπή η οξεία πνευμονία 

εκδηλώθηκε μετά την πραγματοποίηση της ανωτέρω εγχειρίσεως, της οποίας ήταν 
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απότοκος και σε χρόνο κατά τον οποίον ο ασθενής βρισκόταν ακόμη στις ΗΠΑ και 

έτσι δεν υφίσταται περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του αιφνιδίου της 

εκδηλώσεως της νόσου του καρκίνου του λάρυγγα στο εξωτερικό με αποτέλεσμα ο 

1 ος λόγος αναίρεσης να απορριφθεί ως αβάσιμος. Λόγω, όμως, εμφανίσεως της νόσου 

αυτής το πρώτον στις ΗΠΑ, όπου αυτός είχε μεταβεί, κατά τα εκτεθέντα, 

προκειμένου να χειρουργηθεί στο λάρυγγα, υπάρχει ειδικώς για την πάθηση αυτή 

(οξεία πνευμονία) στάδιο εφαρμογής της 3ης περίπτωσης της παραγράφου 7 του 

άρθρου 11 του Κανονισμού Υγιεινής και Περίθαλψης του ΤΣΕΥΠ και συνεπώς, 

πρέπει να γίνει δεκτός ο 2ος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η αιτιολογία 

της προσβαλλομένης αποφάσεως, όσον αφορά στην πάθηση της οξείας πνευμονίας. 

Για τον ως άνω αναλυθέντα λόγο η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το 

μέρος που αναφέρεται στην εμφάνιση στην αλλοδαπή της παθήσεως της οξείας 

πνευμονίας και κατά τα λοιπά πρέπει να απορριφθεί. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η υπόθεση του Θεαγένειου Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνεται από κοινού με το Νοσοκομείου Μεταξά 

στον Πειραιά και τον Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα στα αντικαρκινικά 

νοσοκομεία. Η υπόθεση αυτή, μας προσφέρει πολλά επιχειρήματα προκειμένου να 

χαρακτηρίζουμε τους πάσχοντες από καρκίνο, χρόνια ασθενείς. Επιπλέον αναλύεται 

εξαιρετικά διεξοδικά η κάλυψη των καρκινοπαθών όταν νοσηλεύονται στο εξωτερικό 

αφού υπάρχουν πολλές υποθέσεις από ασφαλισμένους διαφορετικών Ταμείων που 

έχουν απασχολήσει τα ελληνικά Δικαστήρια. 

Σύμφωνα λοιπόν με την υπ' αριθμ. 1862/1988 Απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία έκρινε εσφαλμένως ότι το προσωπικό το οποίο 

απασχολείται σε ιδρύματα αντιμετώπισης χρόνιων παθήσεων δικαιούται το επίδομα 

ειδικών συνθηκών και επιπόνου εργασίας και δεν συμψηφίζεται με το αντικαρκινικό 

επίδομα το οποίο χορηγείται σε εργαζομένους στα Νοσοκομεία νοσηλείας 

καρκινοπαθών. Συγκεκριμένα από τη διάταξη του άρθρου 44 του νόμου 1193/1981 

«περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», 

προκύπτει ότι στο πάσης φύσεως προσωπικό των Κέντρων Περιθάλψεως Παίδων του 

ΠΙΚΠΑ καθώς και των Ιδρυμάτων χρόνιων παθήσεων Ν.Π.Δ.Δ., χορηγείται επίδομα 

ειδικών συνθηκών και επιπόνου εργασίας εκ ποσοστού 40% επί του καταβαλλομένου 
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μηνιαίου βασικού μισθού. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το επίδομα αυτό 

χορηγείται σε όλο το προσωπικό των Ιδρυμάτων χρόνιων παθήσεων Ν.Π.Δ .Δ. , 

ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών ή τη νομική φύση της 

σύμβασης εργασίας, ως ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Τέτοια ιδρύματα είναι εκείνα 

στα οποία κατά κύριο λόγο παρέχεται μακροχρόνια νοσηλεία σε άτομα που πάσχουν 

από χρόνια νοσήματα, δηλαδή νοσήματα που είτε είναι δυσίατα και διαρκούν 

περισσότερο του έτους, είτε οι εκδηλώσεις τους διατηρούνται εφ' όρου ζωής. Την 

επιμέλεια δε και φροντίδα των παραπάνω ατόμων, που πολλές φορές δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν, αναλαμβάνει το προσωπικό των παραπάνω Ιδρυμάτων 

Ν.Π.Δ.Δ. , που για αντιστάθμισμα των ειδικών αυτών συνθηκών και της επίπονης και 

αυξημένης εργασίας χορηγείται το ειδικό αυτό επίδομα. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, ιδρύματα χρονίων παθήσεων είναι εκείνα στα οποία 

κατά κύριο λόγο παρέχεται μακροχρόνια νοσηλεία σε άτομα που πάσχουν από χρόνια 

νοσήματα, δηλ. νοσήματα που είτε είναι δυσίατα και διαρκούν περισσότερο του 

έτους, είτε οι εκδηλώσεις τους διατηρούνται εφ ' όρου ζωής. Όπως είναι γνωστό ο 

καρκίνος μπορεί να εκδηλωθεί με περισσότερες από μία μορφές (λ.χ. υπερβολική 

αύξηση ορισμένων κυττάρων, όγκοι κλπ.) είναι κατά κανόνα ανίατος -ειδικά όταν 

πρόκειται για κακοήθεις όγκους- αλλά επί πλέον, όταν ορισμένες μορφές του είναι 

ιάσιμες (π.χ. με ακτινοβολία) απαιτεί για την ίασή του αρκετό χρόνο. Συνεπώς τα 

βασικά χαρακτηριστικά του καρκίνου είναι η υπερβολική διάρκεια του χρόνου 

θεραπείας και το υψηλού βαθμού ενδεχόμενο να προσβληθούν και τα άλλα μέρη του 

οργανισμού . Πρέπει ακόμα να διευκρινισθεί ότι ο όρος ίαση , στην περίπτωση του 

καρκίνου, δεν εμφανίζεται με την κοινώς γνωστή έννοια της οριστικής και ριζικής 

αντιμετώπισης μιας πάθησης, μετά την οποία ο οργανισμός ξαναβρίσκει τη 

φυσιολογική του λειτουργία, αφού είναι γνωστό ότι και μετά από μερικά χρόνια 

μπορεί να παρουσιάσει μεταστάσεις. Επομένως, ο καρκίνος αποτελεί, ως επί το 

πλείστο, χρόνια πάθηση, διότι με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, δεν εμφανίζεται σε 

οξεία μορφή και δεν οδηγεί στον θάνατο πριν ή παρεμβληθεί το στάδιο της 

μακρόχρονης θεραπευτικής αγωγής και της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης. 
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Άλλωστε βάσει των αρχών της Γενικής Παθολογίας, τα νεοπλάσματα 

περιλαμβάνονται στις χρόνιες παθήσεις και στα χρόνια νοσήματα διότι: 

α) τα καλοήθη νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και όλων των οργάνων ακόμα 

και μετά τη χειρουργική αντιμετώπισή τους, είναι δυνατό να προκαλέσουν χρόνια 

πάθηση ή αναπηρία και 

β) τα κακοήθη νεοπλάσματα όλων των οργάνων και όλων των συστημάτων, ακόμα 

και μετά, εφ όσον είναι δυνατή, η τοπική αφαίρεση της αρχικής εστίας αυτών, 

πρέπει να περιλαμβάνονται στα χρόνια νοσήματα διότι: σε καμία περίπτωση δεν 

αποκλείεται, τουναντίον μάλιστα, ο σοβαρός κίνδυνος χρόνιας, βραδείας, 

προοδευτικής και εξελικτικής πορείας αυτών, μέχρι της εμφάνισης τοπικών 

υποτροπών ή μεταστάσεων και την πιθανή κατάληξη στη νεοπλασματική καχεξία. 

Τέλος, το ανωτέρω επίδομα δεν δύναται να συμψηφισθεί με το αντικαρκινικό 

επίδομα, ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού, το οποίο χορηγήθηκε στο 

προσωπικό των αντικαρκινικών νοσοκομείων με τη με την υπ' αριθμ. 2/1982 

απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Πειραιά διότι το αντικαρκινικό επίδομα το οποίο χορηγήθηκε, 

με την παραπάνω απόφαση, προφανώς ως αντιστάθμισμα για την καθημερινή 

καταπόνηση (ψυχική και σωματική) την οποία υφίστανται οι εργαζόμενοι σε 

αντικαρκινικό νοσοκομείο, όπου εκτίθεται και σε υψηλές και βλαπτικές ακτινοβολίες, 

χημειοθεραπείες κλπ., ενώ το επίδομα ειδικών συνθηκών και επιπόνου εργασίας είναι 

γενικό, το οποίο χορηγήθηκε γενικά σε όλα τα Ιδρύματα χρόνιων παθήσεων και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί «αντίστοιχο ειδικό επίδομα», με το αντικαρκινικό 

και να συμψηφισθεί με αυτό. 

Ωστόσο την ανωτέρω απόφαση εξαφάνισε η υπ' αριθμ. 148/1989 Απόφαση του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης η οποία έκρινε ότι η νοσηλεία όπως και η παροχή 

θεραπευτικής αγωγής στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα παρά το γεγονός ότι 

αφορά νόσημα (καρκίνο) που χαρακτηρίζεται σαν χρόνιο, δεν συνιστά την έννοια της 

περίθαλψης η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια και φροντίδα σε άτομα με χρόνιες 

ασθένειες ή αναπηρίες από τις οποίες δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και να 

εκπληρώσουν τις στοιχειώσεις ανάγκες τους όπως οι πνευματικά και σωματικά 

ανάπηροι και οι τετραπληγικοί. Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι μόνη η 

νοσηλεία και παροχή θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που πάσχουν από ασθένειες 
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χαρακτηριζόμενες σαν χρόνιες δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την παροχή του 

επίδικου επιδόματος στους εργαζόμενους σε ιδρύματα που παρέχουν τις υπηρεσίες 

αυτές, διότι εκτός από το καρκίνο χρόνιες επίσης ασθένειες θεωρούνται επιστημονικά 

και άλλες 100 περίπου, μεταξύ των οποίων ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή 

υπέρταση , οι νεφροπάθειες και άλλες, και ασθενείς με χρόνιες τέτοιες ασθένειες 

νοσηλεύονται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας στις ειδικές κλινικές που διαθέτουν 

αυτά. Έτσι όμως η διασταλτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 44 του νόμου 

1193/1981 , θα είχε σαν συνέπεια να θεωρούνται σαν Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων 

όλα τα νοσοκομεία της χώρας, αφού και σ' αυτά νοσηλεύονται ασθενείς με χρόνιες 

ασθένειες, πράγμα όμως που θα ξεπερνούσε το σκοπό του νομοθέτη που ήταν να 

χορηγηθεί το επίδομα αυτό στο προσωπικό των νοσοκομείων (Ν.Π.Δ . Δ.) που παρέχει 

χρόνια περίθαλψη με την έννοια και της επιμέλειας και φροντίδας για τις προσωπικές 

στοιχειώδεις ανάγκες των ασθενών όχι δε γενικά στο προσωπικό νοσοκομείων όπου 

παρέχεται νοσηλεία και θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς που πάσχουν απλά από 

χρόνιες ασθένειες. Η παροχή αυτή χρόνιας περίθαλψης πρέπει να είναι ιδρυματική , 

δηλαδή να προβλέπεται από το σκοπό του Ιδρύματος, όπως συμβαίνει στα 

ψυχιατρεία, ή στο άσυλο ανιάτων και στα ιδρύματα του ΠΙΚΠΑ, γεγονός το οποίο 

δεν ισχύει στο ανωτέρω θεραπευτήριο αφού τέτοιου είδους διάταξη δεν υφίσταται 

στην ιδρυτική πράξη αυτού . Άλλωστε όπως ανωτέρω αναλύθηκε η ελληνική πολιτεία 

χορηγεί στο προσωπικό των αντικαρκινικών νοσοκομείων το αντικαρκινικό επίδομα . 

Ωστόσο το συγκεκριμένο επίδομα χορηγήθηκε ως αντιστάθμισμα για την καθημερινή 

καταπόνηση (ψυχική και σωματική) την οποία υφίστανται οι εργαζόμενοι σε 

αντικαρκινικά νοσοκομεία, όπου εκτίθεται και σε υψηλές και βλαπτικές 

ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες κλπ. Κατά της απόφασης του Δευτεροβάθμιου 

Δικαστηρίου ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου αλλά το ανώτατο 

Δικαστήριό μας εξέδωσε την υπ ' αριθμ. 255/1990 Απόφαση με την οποία επικύρωσε 

την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους λόγους που αναλύονται 

παραπάνω . 

Τέλος μία ακόμη πολύ σπουδαία απόφαση που εξέδωσαν τα ελληνικά Δικαστήρια. 

Πρόκειται για την υπ' αριθμ. 391/2008 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

η οποία δέχεται τη θεμελίωση της ευθύνης του νοσοκομείου ιατρός του οποίου 

νοσήλευσε τον παθόντα ο οποίος έπασχε από εξωκοιλιακό καλοήθη δεσμοειδή όγκο. 
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Για την αντιμετώπιση των υποτροπών υπέστη ακρωτηριασμό στο ένα πόδι από το 

μηρό σε ηλικία 18 ετών και όταν υποτροπίασε πάλι συστήθηκε η μεταφορά του στο 

εξωτερικό. Κατά τη γνώμη των ιατρών του εξωτερικού ο ασθενής δεν έπρεπε να 

υποβληθεί σε ακρωτηριασμό αφού ο όγκος ήταν καλοήθης πριν εφαρμοστούν 

ηπιότερες μέθοδοι ενδεδειγμένες και εφαρμοζόμενες διεθνώς και έτσι το Δικαστήριο 

επιδίκασε ηθική βλάβη 450 χιλιάδων ευρώ. 

8) Το Ζήτημα της Ευθανασίας 

Την εποχή αυτή το ζήτημα της ευθανασίας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω της 

τεχνολογικής προόδου, εξ' αιτίας της οποίας είναι περισσότερο από εφικτή η τεχνητή 

παράταση της ζωής, αλλά και λόγω της αυξημένης σημασίας που έχουν λάβει οι 

έννοιες της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αυτονομίας ως 

δυνατότητα. Από μια περισσότερο φιλοσοφική κι όχι νομική άποψη, αν θέταμε 

κάποια ερωτήματα ίσως να βοηθούσε στο να γίνει πιο κατανοητό αυτό το ζήτημα. Για 

παράδειγμα αν αναρωτηθεί κανείς τι αξία έχει μια ζωή χωρίς προοπτική, εάν η 

ευθανασία ταυτίζεται με έναν οποιοδήποτε θάνατο, ή αν τελικά μπορεί κανείς να 

ταυτίσει την ιατρική πράξη προς ανακούφιση με την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 

τότε ίσως να είναι πιο εύκολο να πάρει κανείς θέση. 68 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπει κανείς στη διαδικασία να εξετάσει την οπτική 

όσων τίθενται υπέρ και υποστηρίζουν το δικαίωμα για αυτοδιάθεση , όταν σκεφτεί το 

έννομο αγαθό της ζωής. Είναι γεγονός ότι όσοι αντιτίθενται στη νομιμοποίηση της 

ευθανασίας έχουν ισχυρότερα επιχειρήματα όπως ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 

αντίφαση μέσα στα πλαίσια της ίδιας έννομης τάξης. Επιμένουν στην αισιόδοξη 

σκέψη της προόδου της ιατρικής και της φαρμακευτικής που μπορούν μαζί με τη 

βοήθεια άλλων παραγόντων να κάνουν θαύματα σε καταστάσεις που φαίνονταν μη 

αναστρέψιμες. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η αδυναμία αντιστρεψιμότητας της 

κατάστασης σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση της ζωής βρεθεί θεραπεία στη 

μέχρι πρότινος ανίατη ασθένεια συνηγορεί στη μη νομιμοποίηση της ευθανασίας. 

Εκτός αυτών διατυπώνεται η άποψη ότι δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος για τη 

μέτρηση ή κρίση των ισχυρισμών του ασθενούς ότι τα βάσανά του είναι ανυπόφορα. 

68 Χρυσαvθάκης Χ . (2007), Μεταξύ Ζωής και Θανάτου - Το Δικαίωμα στη Ζωή Υπό το Φως ς 

Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σελ 130 
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Όλα τα παραπάνω ενισχύει έρευνα που έγινε σε κέντρο όπου καταφεύγουν ασθενείς 

προς κατάληξη της ζωής τους και είχαν ζητήσει ευθανασία. Υποστηρίζεται ότι όλοι 

τελικά ήθελαν να ζήσουν όταν βρήκαν παρηγορητική αγωγή και ψυχολογική στήριξη 

για να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους. Η επιθυμία αυτοκαταστροφής δεν είναι 

πολλές φορές παρά ένας τρόπος να κεντρίσει κανείς το ενδιαφέρον των άλλων με 

απώτερο σκοπό το ακριβώς αντίθετο από το φερόμενο ως επιθυμητό , την 

επανακοινωνικοποίηση δηλαδή. Επιπλέον η άσκηση του δικαιώματος στο θάνατο 

εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους καταχρήσεων, ιδίως όταν πρόκειται για 

ετεροπροσβολή και ακόμα περισσότερο όταν η βούληση για την αυτοκαταστροφή 

δεν δηλώνεται ρητά αλλά τεκμαίρεται. 69 

Σκόπιμο σ ' αυτό το σημείο είναι να θυμηθούμε την ιστορία της Ελουάνα Ινγκλόρ από 

την Ιταλία, στις αρχές του 2009. Από το 1992, βρισκόταν σε παρατεταμένο κώμα 

οπότε και δεν μπορούσε να εκφράσει καμία επιθυμία με κανένα τρόπο. Οι γιατροί 

απέκλεισαν οποιαδήποτε προοπτική ανάκαμψης και έτσι ο πατέρας της διεκδίκησε το 

δικαίωμά της να πεθάνει με αξιοπρέπεια διακόπτοντας την τεχνητή παράταση της 

ζωής της κόρης του. Ο ιταλικός Άρειος Πάγος έκανε δεκτό το αίτημά και οι γιατροί 

προέβησαν σε διακοπή της θεραπείας (παθητική ευθανασία) . Επέτρεψε μάλιστα να 

διακοπεί και η τροφή και το νερό και αυτός είναι ένας από τους δύο λόγους, για τους 

οποίους του ασκήθηκε κριτική. Εδώ λοιπόν η επιθυμία της κοπέλας εικάζεται, δεν 

δηλώνεται ρητά αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη λύση . 70 

Όταν μιλάμε για δυνατότητες κατάχρησης από συγγενείς, ιατρούς και νοσηλευτές, 

αναφερόμαστε και στη δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων, που θα 

ασκούν ψυχολογική πίεση σε ασθενείς καταπονημένους αλλά και ευάλωτους σε 

προσωπικό και οικονομικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τους, αναμφισβήτητα υπαρκτούς, 

κινδύνους κατάχρησης, η ισχυρότερη αποτρεπτική εγγύηση είναι να καταστηθούν 

διαφανείς οι ιατρικές αποφάσεις για το τέλος της ζωής. Αυτό σημαίνει εστίαση της 

προσοχής στη συναίνεση του ασθενούς. Με άλλα λόγια δεχόμαστε τη συναίνεση του 

ασθενή μόνο για ένα σύνολο ιατρικών ενεργειών και το αντίθετο, την άρνηση δηλαδή 

την παραβλέπουμε. 

69 Κατρούγκαλος Γ. (1993), Το Δικαίωμα στη Ζωή και στο Θάνατο,σελ 112 

70 
http ://cecl2.blogspot.com/2009/02/11.html 
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Τέλος οι πολέμιοι της ευθανασίας, κυρίως της ενεργητικής, αντιτάσσουν τις 

δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής, ως επιστήμη που προσφέρει επαρκή φροντίδα 

απάλυνσης του πόνου (palliatiνe care) και επιμελής περίθαλψη στους βαριά 

άρρωστους. Ορισμένοι μάλιστα, απαξιώνουν και τις δύο μορφές ευθανασίας, 

υποστηρίζοντας ότι, όταν σκοπός μιας ιατρικής απόφασης είναι η επίσπευση του 

θανάτου, το ουσιαστικό ηθικό και πρακτικό περιεχόμενο είναι το ίδιο. 

Από την άλλη, οι υποστηρικτές της νομιμοποίησης δέχονται ότι τα κριτήρια και οι 

προϋποθέσεις της πρακτικής εφαρμογής θα πρέπει να είναι αυστηρά και 

συγκεκριμένα. Θα πρέπει να υπάρξει μια εύκαμπτη νομοθετική ρύθμιση που θα 

λαμβάνει υπόψη της, τις κοινωνικές συνθήκες, καθώς και τις εξειδικευμένες 

περιπτώσεις που κάθε φορά οι γιατροί θα καλούνται να αντιμετωπίσουν. Στην 

περίπτωση αυτή λοιπόν ένα άλλο θέμα είναι ποιοί θα είναι αυτοί που θα κρίνουν 

περιπτώσεις ευθανασίας και με ποιο τρόπο θα ελέγχονται. Πολλοί λένε ότι 

κατάλληλοι γι' αυτό είναι γιατροί και δικαστές και ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί 

που υποστηρίζουν ότι είναι οι πλέον ακατάλληλοι λόγω της διαφθοράς που έχει 

εμφανιστεί στους κλάδους αυτούς. 

8.1 ) Τα Είδη της Ευθανασίας 

Η ευθανασία διακρίνεται στην παθητική και στην ενεργητική με κριτήριο τη μορφή 

παρέμβασης στην αγωγή του πάσχοντος. Παθητική ευθανασία έχουμε όταν 

περιορίζεται στο ελάχιστο η ιατρική συμβολή ούτως ώστε να επιταχυνθεί ο θάνατος 

του ασθενή. Στην παθητική ευθανασία ο ασθενής αφήνεται στη μοίρα του, δηλαδή 

δεν επιχειρείται ούτε παρατείνεται μια ιατρική αγωγή που θα συνέβαλε στη 

διατήρηση της ζωής του. Στην προκειμένη των περιπτώσεων μπορούμε να 

διακρίνουμε τα εξής τρία πιθανά ενδεχόμενα. Αρχικά, την περίπτωση ο ίδιος ο 

ασθενής να αρνείται την έναρξη ή τη συνέχιση της αγωγής. Σε δεύτερη φάση έχουμε 

το ενδεχόμενο ο ασθενής ή οι συγγενείς του να ζητούν την υιοθέτηση της αγωγής. 

Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι παραπάνω επιθυμούν την παράταση της ζωής του ασθενούς 

με κάθε θεραπευτικό μέσο, ο γιατρός το θεωρεί περιττό παρά το γεγονός ότι είναι 



61 

υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανακόψει την εξέλιξη προς το 

θάνατο. Τελευταία περίπτωση είναι αυτή της αδυναμίας του ασθενή να εκφράσει 

, β 'λ , 71 
εγκυρα τη ου ηση του. 

Ενεργητική έχουμε όταν με πράξη μόνο και όχι παράλειψη, επέρχεται ο θάνατος του 

ασθενή εξ' αιτίας αυτής. Με άλλα λόγια, ο γιατρός δεν περιμένει να επέλθει το 

μοιραίο, επισπεύδει την έλευσή του , ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν περιθώρια 

ανακουφιστικής αγωγής. Για να καλύψουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις σκόπιμο 

είναι να αναφερθούμε και στα άλλα είδη ευθανασίας. Ως γνήσια ή κυρίως ευθανασία 

ορίζεται η παροχή βοήθειας πριν το θάνατο για ανώδυνο θάνατο, χωρίς να προκαλεί 

, ζ , 72 
συντμηση της ωης. 

Ως έμμεση ενεργητική ευθανασία νοείται κάθε πράξη που ενδείκνυται από την 

ιατρική επιστήμη για την ανακούφιση του πόνου ή ακόμα και την παράταση ζωής με 

τη σημαντική παρενέργεια της πρόκλησης θανάτου σε μικρά ή μεγάλα ποσοστά 

ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. 73 

Η συμμετοχή σε αυτοκτονία δεν θεωρείται φυσικά είδος ευθανασίας, αφού ο ίδιος ο 

ασθενής προκαλεί το θάνατό του με την τελευταία μάλλον ενέργεια του . Είναι μια 

περίπτωση που συμβαίνει συχνότερα από όσο διαπιστώνεται και καταγράφεται 

επίσημα. 

8.2) Η Ζωή και ο Θάνατος ως Συνταγματικά Ζητήματα 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ευθανασία όταν τελείται με τη συγκατάθεση ασθενούς 

που εκφράζεται με απόλυτη σαφήνεια και υπό όρους πνευματικής διαύγειας, δεν 

παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή.74 Το Σύνταγμα μιλάει για την αξία του ανθρώπου 

και την προστασία της ζωής. Κανείς δεν μπορεί να παραιτείται από τα δικαιώματα 

71 Χρυσαvθάκης Χ . (2007), Μεταξύ Ζωής και Θανάτου - Το Δικαίωμα στη Ζωή Υπό το Φως ς 
Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, {Συμεωv καοταv)σελ 

148-149 

72 Βλ. όπ .π . σελ 138 

73 Βλ. όπ .π. σελ 144 

74 Χρυσαvθάκης Χ . (2007), όπ.π . σελ 29 
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αυτά. Από την άλλη πολλοί υποστηρίζουν ότι στο Σύνταγμα κατοχυρώνεται το 

δικαίωμα στο θάνατο, το οποίο προκύπτει από το άρθρο 5 παρ 1 του Συντ. όπου 

προστατεύεται το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του ατόμου. 75 Η ζωή ως 

συνταγματική αξία προστατεύεται και αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα μέσω της 

άσκησης του οποίου γίνεται εφικτή η απόλαυση όλων των υπολοίπων. Το δικαίωμα 

κατοχυρώνεται σε όλα τα σημαντικά διεθνή κείμενα όπως η Οικουμενική Διακήρυξη 

των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Άλλα διεθνή κείμενα είναι επίσης η 

Διακήρυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του 1989, η Αμερικανική Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, 

η Αφρικανική Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.ά. 

Στη χώρα μας είναι γνωστό ότι η ευθανασία απαγορεύεται όχι μόνο από το Σύνταγμα 

αλλά και από τον Κώδικα άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής 

δεοντολογίας, σύμφωνα με τον οποίο ο γιατρός δεσμεύεται να εξαντλήσει όλα τα 

ιατρικά θεραπευτικά περιθώρια πριν ακολουθήσει μια ανακουφιστική αγωγή. Από 

αυτό προκύπτει ότι στην περίπτωση μιας σοβαρής και ανίατης ασθένειας που καμιά 

συμβατική ή πειραματική αγωγή δεν μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή, τότε ο γιατρός 

οφείλει να ανακουφίσει τον ασθενή αφήνοντάς τον να πεθάνει χωρίς φυσικά να το 

έχει επιδιώξει. 76 Η παθητική ευθανασία, όμως κατοχυρώνεται έμμεσα στην Ελλάδα 

από το 1992 που αναγνωρίστηκε η άρνηση αγωγής με το άρθρο 4 7 του ν. 2071. Έξι 

χρόνια αργότερα, το 1998 κατοχυρώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική. Ο σύγχρονος Κώδικας Ιατρικής 

Δεοντολογίας άλλωστε προβλέπει ότι ο κάθε γιατρός μπορεί να προβεί σε ιατρική 

πράξη χωρίς πριν να πάρει τη συγκατάθεση του ασθενούς μόνο στην περίπτωση που 

ο τελευταίος δεν μπορεί να τη δώσει. Επίσης ορίζει με σαφήνεια άδικες τις πράξεις 

που επισπεύδουν το θάνατο και μάλιστα το άρθρο 29 αναφέρεται στις ιατρικές 

αποφάσεις στο τέλος της ζωής. 

75 Κατρούyκαλος Γ. (1993), Το Δικαίωμα σrη Ζωή και στο Θάνατο, σελ 83. 

76 Χρυσανθάκης Χ. (2007), όπ.π. σελ 129 
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Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η ευθανασία αποτελεί άδικη πράξη και 

τιμωρείται από το νόμο. Στο Βέλγιο και την Ολλανδία από το 2002 με ειδική 

νομοθεσία επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. 77 Το 2005 στη Γαλλία αναγνωρίστηκε 

ρητά με ειδικό νόμο το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αρνηθεί θεραπευτική αγωγή 

ακόμα και αν απειλείται άμεσα η ζωή του. Αφορμή στάθηκε ο θάνατος του 18χρονου 

Ιμπέρ που μετά από ατύχημα μπορούσε να ακούει, να σκέφτεται και να κουνάει ένα 

του δάχτυλο. Έτσι εξέφρασε και την επιθυμία του να πεθάνει. Όλο το υπόλοιπο 

σώμα του ήταν παράλυτο και σχεδόν όλα του τα ζωτικά όργανα είχαν καταστραφεί. 

Κανείς ούτε οι γιατροί ούτε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μπόρεσε να τον 

βοηθήσει. Έτσι η μητέρα του, προσπαθώντας να λυτρώσει το γιο της, του έδωσε 

μεγάλη δόση υπνωτικών. Απέβη άκαρπη όμως γιατί ο νεαρός δεν πέθανε, έπεσε σε 

κώμα. Αρχικά οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, μετά από λίγες 

μέρες όμως σταμάτησαν να του χορηγούν οξυγόνο και έτσι επήλθε ο θάνατός του. 

Στην χώρα μας κατοχυρώνεται από το ισχύον δίκαιο η υποχρέωση των 

επαγγελματιών υγείας να σέβονται τη βούληση του ασθενούς, οπότε η σωστή 

ερμηνεία των κανόνων δικαίου, η συνετή εφαρμογή των μορφών ευθανασίας που δεν 

είναι αξιόποινες και η ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου μπορούν να συμβάλλουν 

στην αποφυγή νομοθετικής ρύθμισης του θέματος ή έστω στην αναβολή της. 

Το δικαίωμα στη ζωή περιγράφεται ως απόλυτο και στον αντίποδα δεν υπάρχει 

δικαίωμα στο θάνατο εξ' αιτίας του απόλυτου χαρακτήρα του δικαιώματος στη ζωή, 

της ύπαρξης αντίθετου δημόσιου συμφέροντος και εξ' αιτίας της αντίθεσής του με τα 

χρηστά ήθη. 78 Στο ελληνικό νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει κατοχύρωση συνταγματικού 

δικαιώματος στο θάνατο. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να 

υπάρξει μελλοντικά με πολλές επιφυλάξεις και περιορισμούς ωστόσο. 

Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας κατά το άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. θεμελιώνει 

το δικαίωμα του καθένα να εξουσιάζει το σώμα του και να το χρησιμοποιεί, όπως 

θέλει. Βάσει αυτού, η αυτοπροσβολή αναγνωρίζεται, υπό προϋποθέσεις, ως 

συνταγματικό δικαίωμα, ως εκδήλωση της προσωπικότητάς του ατόμου και της 

77 Χρυσαvθάκης Χ. (2007), όπ.π., σελ 140 

78 Κατρούγκαλος Γ. (1993), Το Δικαίωμα στη Ζωή και στο Θάνατο, σελ 74 
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καλούνται μεταξύ άλλων να λάβουν μέτρα που περιορίζουν την έκθεση των πολιτών 

σε καρκινογόνους παράγοντες, είτε αυτοί είναι το κάπνισμα, είτε είναι 

περιβαλλοντικοί, χημικοί και βιολογικοί. Καλούνται επίσης να διαθέσουν κεφάλαια 

γι' αυτό το σκοπό, να προβούν στην έγκριση εθνικών χαρτών δικαιωμάτων των 

ασθενών, να εφαρμόσουν προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου, να βελτιώσουν στο 

μέγιστο δυνατό την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών, να τηρούν εθνικά 

αρχεία νεοπλασιών και τέλος να προωθήσουν τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκού 

Κώδικα κατά του καρκίνου. 

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του καρκίνου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Η Ευρώπη κατά του καρκίνου». Ο πρώτος κώδικας συστάθηκε το 

1987, πήρε έγκριση το 1988 και αναθεωρήθηκε δύο φορές το 1994 και το 2002. Ο 

πιο πρόσφατα αναθεωρημένος κώδικας περιλαμβάνει 6 συστάσεις που αφορούν 

την πρόληψη και 5 την έγκαιρη διάγνωση με στόχο τη μείωση της επίπτωσης και 

θνησιμότητας της νόσου. 

9.2) Σε Εθνικό Επίπεδο 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές παρέμβασης για την αντιμετώπιση του καρκίνου βασίζονται 

στην λογική της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Αυτά θεωρούνται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο τα σημαντικότερα στοιχεία μιας επιτυχημένης σε βάθος χρόνου 

στρατηγικής για τον έλεγχο του καρκίνου. Πάνω σ' αυτή τη λογική, οι περισσότερες 

χώρες της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει εθνικά αρχεία νεοπλασιών και προγράμματα 

προσυμπτωματικού και πληθυσμιακού ελέγχου. Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του 

Ε.Α.Ν είναι επιτακτική, το οποίο αποτελεί έναν αξιόπιστο τρόπο να αποτυπωθεί το 

μέγεθος του προβλήματος ούτως ώστε να αξιολογηθούν τα προγράμματα πρόληψης 

και προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου, αλλά και να συγκριθούν με αυτά 

άλλων χωρών. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο υπάρχει σχετικός πίνακας 

στον οποίο περιγράφονται συνοπτικά τα προγράμματα αυτά. ( σελ 30) Βάσει λοιπόν 

της ΥΑ Α2γ//1988 (ΥΑ Α2γ/οικ{5434 ΦΕΚ Β 843 1988) προβλέπεται η σύσταση 

Ελληνικού Αρχείου Νεοπλασιών. 
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Στη χώρα μας οι περιπτώσεις καρκίνου έχουν καταγραφεί στην Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ.) με τίτλο «Ετήσια Στατιστική Έρευνα του Καρκίνου» και 

στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας το 1990 με τίτλο «Εθνικό 

Αρχείο Νεοπλασιών - ΕΑΝ» και λειτούργησε μέχρι το 2005, όπου και το αρχείο 

νεοπλασιών πέρασε με το Ν. 3370/2005 στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). 

Πριν μιλήσουμε εκτενέστερα και αναλυτικότερα για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 

τον Καρκίνο, σκόπιμο σ' αυτή τη φάση είναι να καταγράψουμε τις υπηρεσίες που 

υπάρχουν στη χώρα μας και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη, 

διάγνωση, θεραπεία, ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση του καρκίνου, τόσο 

στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει πληθώρα δράσεων και πολιτικών 

που ήδη εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. 

Ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος πραγματοποιείται από την Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται 50 ερευνητικά 

προγράμματα κάθε χρόνο και καλύπτονται οι δαπάνες για τη λειτουργία ειδικού 

κέντρου φροντίδας - αποθεραπείας ασθενών με καρκίνο με τμήματα για τη φροντίδα 

ασθενών, την έγκαιρη διάγνωση , τον οικογενειακό κληρονομικό-καρκίνο, τη γενετική 

συμβουλευτική , αυτοκίνητη μονάδα κατ' οίκον νοσηλείας κ.λπ. 

Το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας ΚΕ.Σ.Υ συστάθηκε με το Ν.1278/31.08 . 82 

και ευθύνεται για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την υγεία, την 

υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και μέτρων προς υλοποίηση των πραγματικών στόχων. Κατόπιν τούτων 

παρακολουθεί, ελέγχει, αξιολογεί και εισηγείται διορθωτικά μέτρα. Στα πλαίσια του 

ΚΕ.Σ . Υ λειτουργεί και η Επιτροπή Ογκολογίας του ΚΕ.Σ. Υ με αντικείμενό της τις 

δραστηριότητες της ογκολογίας. 

Οι Ογκολογικές Επιτροπές των Νοσοκομείων (Ο.Ε.Ν.) και των Ιδιωτικών Κλινικών 

συστάθηκαν με την υπ. αριθμό Υ4α/οικ 1858 (ΦΕΚ Β' 30, 17.01 .2005) Υπουργική 

Απόφαση . Λειτουργούν ως εκτελεστικές επιτροπές για την εφαρμογή της 

αντικαρκινικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη 

συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα. Ευθύνονται για όλες τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την ογκολογία σε συνεργασία με την Επιτροπή Ογκολογίας του 
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ΚΕ.Σ.Υ και για την ορθή λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν) σε 

κάθε Νοσοκομείο και ιδ. κλινική. 

Από το Σύλλογο Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ. Ανάργυρου> σε 

συνεργασία με το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Οι Αγ. Ανάργυροι» λειτουργεί 

κέντρο πρόληψης καρκίνου του μαστού. Μία από τις δραστηριότητες του Συλλόγου 

είναι η ανάπτυξη προγράμματος προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ε'λέγχου για το 

συστηματικό έλεγχο - μέσω της μαστογραφίας - γυναικών ηλικίας 40-69 ετών με 

στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 

Δύο ξενώνες για παιδιά λειτουργούν στην Αθήνα. Ο πρώτος από το Σύλλογο Φίλων 

Παιδιών με Καρκίνο - ΕΛΙΠΔΑ και λειτουργεί από το 1999. Ο δεύτερος ιδρύθηκε 

από το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓ Α», 'λέγεται 

«Σπίτι των παιδιών» και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2002. Και οι δυο ξενώνες 

βρίσκονται κοντά στα παιδιατρικά νοσοκομεία, φιλοξενούν παιδιά από την 

περιφέρεια όσο διαρκεί η θεραπεία τους. Επιπ'λέον συνεργάζονται με καθηγητές 

αποσπασμένους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας προκειμένου να συνεχίζουν τα 

παιδιά τα μαθήματά τους, χωρίς να εξαιρούνται προγράμματα ψυχοκοινωνικής 

στήριξης και αποκατάστασης. 

Οι Ογκολογικές Επιτροπές των Νοσοκομείων (Ο.Ε.Ν.) και των Ιδιωτικών Κλινικών 

συστάθηκαν με την υπ. αριθμό Υ4α/οικ 1858 (ΦΕΚ Β' 30, 17.01.2005) Υπουργική 

Απόφαση και είναι αρμόδιες να λειτουργούν ως εκτελεστικές επιτροπές για την 

εφαρμογή της αντικαρκινικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, καθώς έχουν την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου 

Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν) σε κάθε Νοσοκομείο και ιδ. κλινική. 

Υπάρχουν επίσης ογκολογικές κλινικές σε δημόσια νοσοκομεία εντός και εκτός 

Αττικής, ιδιωτικές κλινικές. Στον πόλεμο κατά του καρκίνου συμβάλλει και η ύπαρξη 

κέντρων , μονάδων και κλινικών μαστού. Τα ιατρεία πόνου και παρηγορητικής 

αγωγής που είναι ενταγμένα στις αναισθησιολογικές κλινικές των νοσοκομείων, μαζί 

με αντίστοιχα κέντρα σε δημόσια νοσοκομεία εντός και εκτός Αττικής καθώς και 

πολλά ιδιωτικά κέντρα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση, τη θεραπεία και την 

αποκατάσταση από τη νόσο. Από την άλλη σχετικά με την κατ' οίκον νοσηλεία , 

παρέχεται από οργανωμένες μονάδες κατ' οίκον νοσηλείας των δημόσιων και 
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ιδιωτικών νοσοκομείων. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να προσφέρει κάτι τέτοιο σε 

ογκολογικούς ασθενείς το πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας «Βοήθεια στο Σπίτι» . 

Τέλος πολύ σημαντικά και με σπουδαίο έργο είναι τα Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα 

με μελλοντική δυνατότητα για μοριακή διάγνωση στο Καρκίνο, όπως το ερευνητικό 

ίδρυμα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος καθώς και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

10) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο είναι το πιο πρόσφατο επίσημο κείμενο 

που έχουμε στα χέρια μας. Εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια 

Υγεία, το οποίο περιλαμβάνει 15 σχέδια δράσης. Στα τέσσερα κεφάλαιά του, 

αναλύονται θέματα και καταστάσεις που αφορούν στο θέμα του καρκίνου και ό,τι 

αυτό συνεπάγεται. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται και αναλύεται η 

κατάσταση όπως έχει μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι σύγχρονες 

επιδημιολογικές τάσεις, οι παράγοντες κινδύνου, αλλά και η στρατηγιΚ11 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Π.Ο.Υ. για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Επίσης 

αναλύονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι υφιστάμενες υπηρεσίες και προγράμματα 

για την αντιμετώπιση του καρκίνου καθώς και οι οικονομικές προεκτάσεις, τις οποίες 

έχουν όλα τα παραπάνω . Στη συνέχεια στο δεύτερο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο 

του Σχεδίου, αναφέρονται οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες του. Αναφέρονται οι αξίες, 

τις οποίες επιδιώκει να προστατεύσει, τους στρατηγικούς του στόχους και τα οφέλη 

που αναμένεται να εισπραχθούν από την κοινωνία συνολικά. Στο τελευταίο μέρος του 

κεφαλαίου αναφέρονται οι άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, οι οποίοι 

αναλύονται σε ολόκληρο το επόμενο κεφάλαιο. Οι άξονες αυτοί είναι η έρευνα, η 

πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η πιστοποίηση και αναβάθμιση υπηρεσιών, η 

διαχείριση & φροντίδα της νόσου του ασθενούς και της οικογένειάς του και τέλος η 

εκπαίδευση . Στον 5ο Άξονα μάλιστα που έχει να κάνει με τη Διαχείριση & Φροντίδα 

της νόσου του ασθενούς και της οικογένειάς του, η πρώτη δράση στοχεύει στην 

προστασία ατομικών δικαιωμάτων ασθενών . Το τελευταίο κεφάλαιο του Σχεδίου 

μιλάει για τη διαδικασία υλοποίησής του , την κοστολόγηση και χρηματοδότησή του. 
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Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, συσπειρώνοντας όλους τους φορείς, τους 

οργανισμούς και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση 

και τη θεραπεία του καρκίνου φιλοδοξεί να συντονίσει όλες τις δράσεις προς την ίδια 

κατεύθυνση , την βελτίωση δηλαδή της ποιότητας των υφιστάμενων πολιτικών και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποτελείται από 6 άξονες και 25 δράσεις και στόχο 

του έχει να αναδείξει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την πρωτογενή και 

δευτερογενή πρόληψη για τον καρκίνο. 

Η επίτευξη των στόχων του προϋποθέτει αλλαγές στις πολιτικές του κράτους και των 

αντίστοιχων υπηρεσιών για τον καρκίνο. Προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ενιαίας 

πολιτικής πρόληψης, την ανάπτυξη ατομικής ευθύνης την ενίσχυση των κοινωνικών 

δομών και της κοινωνικής υποστήριξης, την οργανωτική διασύνδεση του εθελοντικού 

τομέα με το υγειονομικό σύστημα για τον καρκίνο, καθώς και την οριζόντια 

συνεργασία των υπηρεσιών υγείας μεταξύ τους. Τέλος βασική προϋπόθεση επιτυχίας 

είναι η ενεργητική συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς συναντήσεις και κέντρα 

λήψης αποφάσεων που διαμορφώνουν τις κατευθύνσεις για τη βασική πολιτική κατά 

του καρκίνου . 

Με άλλα λόγια στο επίκεντρο τοποθετείται η εξασφάλιση τεκμηριωμένης, συνεχούς 

και επαρκούς πληροφόρησης και εκπαίδευσης των πολιτών, έτσι ώστε να 

υιοθετήσουν υγιεινούς τρόπους συμπεριφοράς και να πειστούν για την αναγκαιότητα 

διενέργειας εξετάσεων έγκαιρης διάγνωσης. Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης, θεραπείας και αποκατάστασης, η διασφάλιση 

ισότιμης πρόσβασης σε αυτές καθώς και η επέκταση των αποτελεσματικών δράσεων 

όπως η δημιουργία νέων ξενώνων φιλοξενίας και η ίδρυση ξενώνων για ασθενείς 

τελικού σταδίου είναι στόχοι πρώτης προτεραιότητας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

κατά του Καρκίνου. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων αλλά και άλλων, 

απαραίτητη μοιάζει να είναι η διατομεακή συνεργασία όλων των υγειονομικών 

υπηρεσιών και η λειτουργική διασύνδεση αυτών με τον εθελοντικό τομέα. 

Η χάραξη ρεαλιστικής αντικαρκινικής πολιτικής είναι ευθύνη όλων των 

προαναφερόμενων φορέων και υπηρεσιών μαζί με την κοινωνία των πολιτών, οι 

οποίοι ευθύνονται για τη συλλογή έγκυρης και αξιόπιστης πληροφορίας, την 
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πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη και την αποτελεσματική θεραπεία και 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του καρκινοπαθούς. Οι αξίες από τις οποίες 

διαπνέεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η 

ανθρωποκεντρική περίθαλψη και φροντίδα και ελπίδα για ποιότητα ζωής του 

ογκολογικού ασθενή. 

Από τη στιγμή λοιπόν που συντάσσεται και εφαρμόζεται ένα τέτοιο Σχέδιο Δράσης 

καλό είναι να έχει εξασφαλιστεί διακομματική συναίνεση για την πρακτική 

εφαρμογή, την προώθηση καθώς και τη συνέχισή του σε δεύτερο επίπεδο. Σκόπιμη 

επίσης είναι προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάπτυξη ενός μηχανισμού μέτρησης της 

απόδοσης και της αποτελεσματικότητας βάσει της προόδου υλοποίησης των δράσεων 

του Σχεδίου. 

Από την άλλη, οι κοινωνικοί στόχοι του Σχεδίου έχουν να κάνουν κυρίως με την 

ανάδειξη νέων κοινωνικών προτύπων, αξιών και συμπεριφορών. Από τη στιγμή όμως 

που έχουμε ογκολογικό ασθενή, στόχο αποτελεί η παροχή πολυδιάστατης και 

εξατομικευμένης φροντίδας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών 

και των οικογενειών τους. Στην πραγματικότητα μέσα από αυτό το Σχέδιο Δράσης 

κατά του Καρκίνου επιχειρείται η ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη 

συνεχή προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας σε συνεργασία με την κοινωνία των 

πολιτών για την εφαρμογή των πολιτικών και τη διάδοση των αξιών με τα οποία 

συνδέεται η υλοποίηση της στρατηγικής του Σχεδίου. 

Κάθε τέτοιο εγχείρημα της πολιτείας είναι γνωστό ότι για να αξιολογηθεί στο τέλος 

με στατιστικά δεδομένα και νέα στοιχεία πρέπει να έχουν τεθεί και επιμέρους στόχοι 

για τον καρκίνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι το 2012, η ανακοπή στην 

αυξητική τάση της συνολικής θνησιμότητας από καρκίνο και μέχρι το 2020 μείωση 

της κατά 10% είναι ένας από αυτούς τους στόχους. Έχουν οριστεί μάλιστα και 

ποσοστά μείωσης θνησιμότητας για τους συνηθέστερους τύπους καρκίνου ξεχωριστά, 

ενώ πριν από όλα αυτά στόχο έχει αποτελέσει ο περιορισμός των αιτιών που τους 

προκαλούν, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία του 
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Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κάπνισμα συνεπάγεται οφέλη για το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τον Καρκίνο. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

είναι πολυσήμαντα γιατί ο καρκίνος αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, 

παγκοσμίως. Ως εκ: τούτου, η εφαρμογή του θα έχει σημαντικά οφέλη τόσο στην 

βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού όσο και στη συνολική δαπάνη υγείας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος είναι κυρίως ασθένεια των μεγαλύτερων σε 

ηλικία, οι δαπάνες για τον καρκίνο αναμένονται να αυξηθούν δραματικά τα επόμενα 

χρόνια στη χώρα μας, όπου η γήρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Είναι 

εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι μέσω της εφαρμογής στοχευμένης εθνικής 

πολιτικής που θα εστιάζει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση , ένα σημαντικό 

ποσοστό θανάτων και ένα επίσης αξιοσημείωτο ποσοστό χαμένων ετών ζωής θα 

μπορούσε να έχει αποφευχθεί. 

Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος είναι μια πολυδάπανη ασθένεια οπότε ποιοτικότερων 

παρεχόμενων υπηρεσιών τυγχάνουν οι έχοντες. Αυτό που απασχολεί όμως είναι το 

πώς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα οδηγήσει σε ορθολογική κατανομή των δαπανών 

και εξοικονόμηση των πόρων. Το συνολικό κόστος που σχετίζεται με τον καρκίνο 

διαχωρίζεται σε άμεσο και έμμεσο κόστος. Άμεσο είναι αυτό που περιλαμβάνει τις 

δαπάνες των υπηρεσιών υγείας για την πρόληψη και θεραπεία της νόσου (π.χ. 

νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή, διαγνωστικές εξετάσεις, κλπ) ενώ το έμμεσο αφορά 

τους πόρους που χάνονται, δηλαδή τα κόστη απουσίας από την εργασία, της μόνιμης 

αναπηρίας, καθώς και του θανάτου πριν από το 650 έτος της ηλικίας των ασθενών και 

εκτιμάται ότι έχει 2-3 φορές το μέγεθος του άμεσου κόστους. Σκοπός του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το 

κόστος της θεραπείας μέσω της προαγωγής της πρόληψης. 

Βάσει των τελευταίων οικονομικών στοιχείων για την Ελλάδα, η εθνική δαπάνη για 

τον καρκίνο ολοένα και αυξάνει. Αν λάβουμε υπόψη μας και την εισαγωγή των νέων 

φαρμάκων και θεραπευτικών σχημάτων, το κόστος αυτό αναμένεται να αυξηθεί 

ανησυχητικά στα επόμενα χρόνια. Η σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης 
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διάγνωσης αποδεικνύονται αν σκεφτεί κανείς ότι το 1/3 των καρκίνων που 

διαγιγνώσκονται είναι δυνατό να προληφθούν και 1/3 ακόμα μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά. Οι δυο αυτοί άξονες θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στον 

έλεγχο και στη μείωση της δαπάνης για τη νόσο. Επιπλέον εφαρμόζοντας το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, το έμμεσο κόστος αναμένεται να μειωθεί σημαντικά 

και κατ ' επέκταση θα μειωθούν και οι συνολικές υγειονομικές δαπάνες για τον 

καρκίνο. 

11) Ο Ρόλος του Τρίτου Τομέα 

Ως εθελοντικές οργανώσεις ορίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη -

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της υγείας ή της κοινωνικής φροντίδας, με αντικείμενο κυρίως την 

εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού.84 

Στην ελληνική πραγματικότητα οι ασθενείς με καρκίνο εκφράζουν τις ανάγκες τους 

και διεκδικούν τα δικαιώματά τους, άλλοτε μέσω οργανώσεων και διαφόρων μη 

κερδοσκοπικών φορέων και άλλοτε από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Ο 

ρόλος του εθελοντισμού έχει διαδραματίσει και σ' αυτό το επίπεδο πολυσήμαντο 

ρόλο. Δυστυχώς όμως, μέχρι τώρα, όλες αυτές οι οργανώσεις που ασχολούνται με τον 

καρκίνο δεν έχουν συντονίσει τις ενέργειές τους σ' ένα μη ανταγωνιστικό πλαίσιο. Οι 

καρκινοπαθείς έρχονται αντιμέτωποι με ένα πλήθος προβλημάτων, για τα οποία όχι 

μόνο δεν είναι προετοιμασμένοι, αλλά πολύ συχνά δεν γνωρίζουν πού μπορούν να 

απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια. 

Η ελληνική εμπειρία έχει καταδείξει κάποια μερικά από τα οποία σχετίζονται με την 

ανακοίνωση της διάγνωσης στους ίδιους τους πάσχοντες , την άγνοια των ασθενών 

για τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου τους, το μειωμένο προσωπικό στα ογκολογικά 

τμήματα και νοσοκομεία, την ανυπαρξία ή αποσπασματική λειτουργία 

διεπιστημονικής ομάδας στα ογκολογικά τμήματα και μεμονωμένα σε ογκολογικά 

νοσοκομεία, τη μη πρόσβαση στην πληροφόρηση για παροχές και έλλειψη 

οργανωμένης πληροφόρησης τα μη σαφή κριτήρια και τη διαφορετική αντιμετώπιση 

στις επιτροπές ακόμη και του ίδιου ταμείου για συντάξεις αναπηρίας, οι 

84 Ανθόπουλος Χ. (2000), Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη και Δημοκρατία, σελ 91-92 
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καθυστερήσεις των ασφαλιστικών ταμείων για διενέργεια εξετάσεων με αποτέλεσμα 

να ωθούνται έμμεσα οι ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα και πλήθος άλλων. 

Η ΦΛΟΓ Α είναι σύλλογος των γονιών με παιδιά που έτυχε να νοσήσουν από 

καρκίνο. Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασίζεται στην εθελοντική 

εργασία των μελών του και στην υποστήριξη των ευαισθητοποιημένων φίλων του. 

Με πάνω από 25 χρόνια λειτουργίας έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

κοινωνικό έργο, που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή ιατρική, ψυχική και κοινωνική 

φροντίδα των παιδιών. Ο αγώνας του συλλόγου για τα δικαιώματα των παιδιών στην 

υγεία και τη ζωή, αλλά και τη δημιουργία θεσμών που να σέβονται τον αγώνα και την 

αξιοπρέπεια των παιδιών και των οικογενειών τους, δείχνει την αξία και τη σημασία 

ύπαρξης αυτού του ζωντανού οργανισμού. Προσπαθεί να υποχρεώσει την πολιτεία να 

βελτιώσει τη φροντίδα που παρέχει στο παιδί με καρκίνο και διαθέτει κοινωνικό 

ταμείο για τις πρώτες βασικές ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών με 

σκοπό τη χρηματοδότηση πρόσθετων ιατρικών εξετάσεων για τα παιδιά στις 

περιπτώσεις που τις προτείνουν οι θεράποντες ιατροί και δεν τις καλύπτουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία. 

Ο ΟΕΚΚ (Ομιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου) από το 2007 είναι μέλος της 

ECPC προσπαθεί σταδιακά να αγγίξει το θέμα της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των 

ασθενών με καρκίνο. Οργανισμοί που σχετίζονται με τον καρκίνο και προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους είναι βέβαια υπηρεσίες υγείας και μορφές προστασίας που συχνά 

προωθούνται από κυβερνήσεις για την κάλυψη βασικών αναγκών του πληθυσμού, 

όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση και στρατηγική στον τομέα της υγείας. Πιο 

συγκεκριμένα σε ημερίδα του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου - Αγκαλιάζω, 

στις αρχές του 2008 ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διακήρυσσε 

ότι το μέλλον της κοινωνίας μας - και όχι μονάχα της ελληνικής - περισσότερο θα 

στηριχτεί στο εθελοντικό κίνημα και λιγότερο στην κρατική οργάνωση. Εύκολα 

μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ο εθελοντισμός αντί να προστατεύεται με 

ασφαλιστικές δικλείδες, μπορεί συχνά να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να 

προβληθεί εσκεμμένα σαν έργο και κεκτημένο. 

Ο οργανισμός ΑΓ.Α.ΠΑ.Ν (ανακουφιστική συμπονετική παρηγορητική αγωγή) 

προσφέρει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη ασθενών, η προσπάθεια καθιέρωσης 
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προγραμμάτων Hospice Care και η νοσηλευτική βοήθεια σε όσους βρίσκονται στο 

τελικό στάδιο, είναι κάποιοι από τους στόχους του. 

Ο όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ σε συνεργασία με το Κέντρο 

Ημέρας παρέχει συναισθηματική και κοινωνική στήριξη στον ασθενή και την 

οικογένειά του. Διεξάγει προγράμματα που μεταξύ άλλων αφορούν στην ενημέρωση 

και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, στην εκπαίδευση και εποπτεία εθελοντών κ.α. 

Αναπτύσσει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, διαθέτει Ομάδα Διεκδίκησης 

Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών και τέλος όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

Ο πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού, Άλμα Ζωής παρέχει 

προγράμματα οργανωμένης αλληλοβοήθειας, εκπαίδευσης εθελοντών, εθελοντικό 

πρόγραμμα συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρακτικής 

βοήθειας στις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο μαστού στο νοσοκομείο που 

νοσηλεύονται καθώς και ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανίχνευση των 

αναγκών και των προβλημάτων της γυναίκας με καρκίνο του μαστού . 

Για την ίδια κατηγορία ασθενών ο σύλλογος Έλλη Λαμπέτη συμπεριλαμβάνει στις 

υπηρεσίες και τις παροχές του ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο, ατομική ψυχολογική 

και συμβουλευτική υποστήριξη σε γυναίκες με προβλήματα καρκίνου του μαστού και 

υποστήριξη στη διαδικασία της επανένταξης στο οικογενειακό και εργασιακό 

περιβάλλον. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο Ίλιον παρέχει δωρεάν 

μαστογραφία στα Δημοτικά Ιατρεία και διαθέτει Προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης 

και πρόληψης καρκίνου μαστού και του καρκίνου τραχήλου μήτρας. Ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού (πρώην Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών 

με Μαστεκτομή) ιδρύθηκε το 1988 ύστερα από πρόταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου Μεταξά και σκοπός του είναι η οργανωμένη αλληλοβοήθεια, η 

ενθάρρυνση , η υποστήριξη και η ενημέρωση των μελών του και κάθε άλλης 

γυναίκας σε θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση, στην πρόληψη έγκαιρη 

διάγνωση του καρκίνου του μαστού, στην απομυθοποίηση του και στην έρευνα. 

Το έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας είναι από τα πιο γνωστά στο ευρύ 

κοινό και έχει εντάξει σ αυτό παροχές όπως η ατομική ψυχολογική υποστήριξη 

ασθενών, η συμβουλευτική οικογένειας ατομική, παιδιών, ζεύγους, η ψυχιατρική 
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παρακολούθηση, η ατομική ψυχοθεραπεία. Επίσης διαθέτει ομάδες υποστήριξης 

ασθενών, οικογένειας-συνοδών και ομάδες ψυχοθεραπείας. Επιπλέον βοηθάει τους 

καρκινοπαθείς με παρέμβαση στο σπίτι ή στο νοσοκομείο αν κριθεί απαραίτητο και 

τέλος στοχεύει στην αποθεραπεία και αποκατάσταση με 2 κέντρα αποθεραπείας σε 

Αθήνα & Θεσσαλονίκη και παραρτήματα σε όλη τη χώρα. 

Η Ελληνική Εταιρία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών 

και μη Ασθενών (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α) ασχολείται με την ενημέρωση των ασθενών και των 

οικογενειών τους για τις υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας που παρέχονται από 

τα ασφαλιστικά ταμεία. Αναλαμβάνει τη σύσταση του κατάλληλου για κάθε 

περίπτωση κέντρου Παρηγορητικής Φροντίδας, την παροχή κατ' οίκον συντροφιάς 

από εθελοντές της εταιρίας και την υποστήριξη της οικογένειας. 

Ένας από τους πιο δημοφιλείς συλλόγους φίλων παιδιών με καρκίνο είναι ο σύλλογος 

ΕΛΠΙΔΑ, ο οποίος διαθέτει ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ξενώνα 

φιλοξενίας οικογενειών από επαρχία που τα παιδιά νοσηλεύονται για θεραπεία ή 

εξετάσεις. Στηρίζει οικονομικά παιδιά που έχουν ανάγκη και αναλαμβάνει την 

οργάνωση επισκέψεων νοσηλευτή στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται το παιδί για 

διατήρηση επαφής και στήριξη. 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας - Κέντρο Ημέρας για 

Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη 

ασθενούς και οικογενειακού περιβάλλοντος, ατομική ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική 

παρακολούθηση, ομάδες υποστήριξης και για ασθενείς και για συγγενείς και τέλος 

προσφέρει συμβουλευτική σε πολλά επίπεδα. 

Η Europa Donna Ελλάδος είναι μια από τις πιο μεγάλες οργανώσεις που 

δραστηριοποιείται σχετικά με την ευαισθητοποίηση και αφύπνιση της κοινής γνώμης 

σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, την άσκηση πολιτικής πίεσης για την άριστη 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, την άσκηση πολιτικής πίεσης για τον 

ποιοτικό και τακτικό έλεγχο του ιατρικού εξοπλισμού και τέλος την άσκηση 

πολιτικής πίεσης για την έρευνα του καρκίνου του μαστού. 
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Το Ίδρυμα Τζένη Καρέζη προσφέρει παρηγορητική αγωγή & ανακούφιση από τον 

πόνο ασθενών με καρκίνο και άλλων καταληκτικών νόσων. Διαθέτει προγράμματα 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για παρηγορητική αγωγή και εκπαίδευσης ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού στην παρηγορητική φροντίδα. Η ψυχολογική 

υποστήριξη ασθενών και συνοδών καθώς και η δημιουργία κέντρων ανακούφισης 

πόνου στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. 

Ένας ακόμα πολύ δημοφιλής οργανισμός είναι το ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ. Η ιδέα 

δημιουργίας του γεννήθηκε όταν το 1980 ένα επτάχρονο αγόρι που έπασχε από 

λευχαιμία στο Φοίνιξ της Αριζόνα και το όνειρό του, που ήταν να γίνει αστυνομικός, 

πραγματοποιήθηκε. Όσοι συμμετείχαν στην εκπλήρωση της ευχής του παιδιού, 

συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν και σε άλλα παιδιά, που δίνουν 

τη δική τους μάχη, τη δυνατότητα να ζήσουν αυτή την αξέχαστη εμπειρία. Έτσι 

ιδρύθηκε το Make-A-Wish Foundation. Το Κάνε-Μια-Ευχή στην Ελλάδα είναι ένας 

φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπληρώνει τις πιο βαθιές 

επιθυμίες παιδιών ηλικίας από 3 έως 18 ετών που πάσχουν από σοβαρές αρρώστιες, 

απειλητικές για τη ζωή τους. Ασχολείται αποκλειστικά με τον ψυχικό κόσμο του 

άρρωστου παιδιού και όχι με την ίδια την αρρώστια του. Μέσα από τη διαδικασία 

της ευχής, δημιουργούνται μοναδικές εμπειρίες για τα παιδιά αυτά με σκοπό να 

πιστέψουν ότι μπορούν να καταφέρουν να εκπληρώσουν τις ευχές τους και κυρίως να 

συνεχίσουν τη ζωή τους. 

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων και Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι, προσφέρει στα 

μέλη του εκτός από συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους 

ασθενείς και τις οικογένειές τους, ομάδες υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης 

και ομάδες συζήτησης. Η ενημέρωση για κοινωνικές παροχές, ασφαλιστικά 

δικαιώματα, η Κοινωνική και προνομιακή φροντίδα στο σπίτι των ασθενών όπως και 

η ενίσχ;υση ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο είναι κάποιες από τις πιο 

σημαντικές παροχές που απολαμβάνουν τα οι ασθενείς και οι οικείοι τους. 

Μια από τις πιο γνωστές οργανώσεις είναι η Κοινωφελής μη Κερδοσκοπική 

Οργάνωση Φίλων του Καρκίνου, ΜΕΙΝΕ Δ ΥΝΑ ΤΟΣ. Στις υπηρεσίες και παροχές 

της, τις οποίες μπορεί κανείς να πληροφορηθεί μέσω της ιστοσελίδας της, 

συμπεριλαμβάνονται η εκλαϊκευμένη επιστημονική ενημέρωση των ασθενών, 
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συγγενών και οικείων προσώπων, ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα την διαδικασία 

της διάγνωσης, της θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να 

υπάρχει καλύτερη επικοινωνία με την ιατρική ομάδα, αντιμετωπίζοντας την νόσο πιο 

αποτελεσματικά. Οι εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη, προάγοντας τον 

υγιεινό τρόπο ζωής, μέσω της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας, α'λλά και 

οι διαδικτυακές εκστρατείες ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν τον καρκίνο, 

έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε κάθε περίπτωση. 

Η Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια ΜΕΡΙΜΝΆ 

διαθέτει συμβουλευτικό κέντρο για παιδιά, εφήβους (έως 18 ετών), γονείς και άλλα 

μέλη της οικογένειας. Μεγάλης σημασίας είναι για την εταιρία αυτή η παροχή 

υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή που το ίδιο 

απειλείται από σοβαρή αρρώστια. Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας 

και παιδείας στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή 

θανάτου είναι άλλη μία από τις σημαντικές δράσεις καθώς και η έρευνα σε θέματα 

που αφορούν τις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη ζωή των 

παιδιών και των οικογενειών τους. Επίσης διαθέτει προγράμματα κατάρτισης 

επαγγελματιών υγείας, εθελοντών και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής 

κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο. 

Ο Σύλλογος Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Οι Αγ. Ανάργυροι, 

αναλαμβάνει την οικονομική και ψυχολογική στήριξη των οικονομικά αδυνάτων 

ασθενών του νοσοκομείου και την οικονομική υποστήριξη και λειτουργική 

διαχείριση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση 

του καρκίνου του μαστού. Τέλος, στόχο αποτελεί η ανέγερση ξενώνα. 

Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που προσπαθούν να βοηθήσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο ακόμα 

και μέσω της τέχνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σύλλογος Όναρ και Φίλοι 

του Όναρ. Στοχεύει στη δημιουργία εθελοντικών ομάδων σε ολόκληρη την Ελλάδα 

για τη στήριξη των άρρωστων παιδιών μέσω τέχνης, την ενίσχυση του κοινωνικού 

προσώπου των άρρωστων παιδιών, την εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη 

προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ενδυνάμωση 

μέσω τέχνης, α'λλά και την προώθηση της συνεργασίας με νοσοκομεία, φορείς, 
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ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους. Στις προτεραιότητες και τις δράσεις του 

οργανισμού συγκαταλέγονται η προαγωγή του δικαιώματος του άρρωστου παιδιού 

για ψυχαγωγία, η ενδυνάμωση των παιδιών μέσω τέχνης στη δύσκολη περίοδο της 

αρρώστιας τους, η προαγωγή υγείας και η απόκτηση υγιών τρόπων ζωής και 

συνηθειών μέσω τέχνης, η παρέμβαση για στήριξη και ενδυνάμωση οικογενειών με 

προβλήματα (συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα) και τέλος η 

οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων και εθελοντών που επιθυμούν να 

εργαστούν σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Τελευταία διαθέτει πρόγραμμα φροντίδας και 

ενίσχυσης στο σπίτι και έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για δημιουργία ομάδων 

παρέμβασης σε έκτακτες καταστάσεις και τη δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας και 

εργαστηρίων. 

Ένας εξειδικευμένος σύλλογος είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λαρυγγεκτομηθέντων 

Πειραιά, ο οποίος διαθέτει πολλά προγράμματα εκμάθησης και προσαρμογής των 

ασθενών στη νέα κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πιο συγκεκριμένα 

υπάρχουν προγράμματα όπως αυτό για την ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών και 

συνοδών : ατομική - συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας - ομάδες ψυχολογικής 

υποστήριξης - βιωματικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης για τις ανθρώπινες σχέσεις και 

επικοινωνία. Υπάρχει επίσης πρόγραμμα δωρεάν μάθησης οισοφάγειας ομιλίας, από 

λογοπεδικό , πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών, πρόγραμμα ενημέρωσης -

πρόληψης για τον καρκίνο του λάρυγγα, εθελοντικό πρόγραμμα, στήριξης του 

ασθενούς με καρκίνο του λάρυγγα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται από εθελοντές 

του Συλλόγου, καθώς και πρόγραμμα ενημέρωσης με έγκυρη και υπεύθυνη 

πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου σε θέματα ιατρικά, ψυχολογικά, 

ασφαλιστικά, εργασιακά κ.λ.π. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις 

(Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία") ΠΙΣΤΗ, στηρίζει ψυχολογικά και οικονομικά, 

διαθέτει επίσης ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης σε 24ωρη βάση , αλλά και ομάδες 

αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Στους σκοπούς του συλλόγου 

συμπεριλαμβάνεται η διάδοση της ιδέας της δωρεάς μυελού των οστών και τέλος 

αξιοσημείωτο είναι ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξωνοσοκομειακών εξετάσεων 

όπως σπινθηρογραφήματα, ακτινοθεραπείες, pet scan κ. α. 
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Γενικά, η λίστα είναι μεγάλη κι αυτό είναι ενθαρρυντικό. Επειδή όμως είναι άτυπες 

υπηρεσίες υγείας, δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν τις τυπικές οι οποίες θα πρέπει 

να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού, με τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις να λειτουργούν επικουρικά. Χαρακτηριστικά αναφέρονται και ο 

Σύνδεσμος Φίλων Ασθενών Ε.Α.Ν .Π. Μεταξά, η Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών 

Μυελού Οστών Του Π. Γ. Ν. Μαιευτηρίου - Έλενα Βενιζέλου και η Ελληνική 

Εταιρία Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή. 

Ο εθελοντισμός είναι κοινωνική εγγύηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που κατοχυρώνονται άμεσα ή έμμεσα από το Σύνταγμα ή από τη διεθνή έννομη τάξη. 

Ο εθελοντισμός ως έκφραση της αρχής του πλουραλισμού, η οποία αποτελεί 

συμπλήρωμα της προσωποκρατικής αρχής, της δημοκρατικής και της αρχής του 

κοινωνικού κράτους85 • 

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά κοινωνική προσφορά, δεν είναι απλά απόρροια 

φιλανθρωπικών αισθημάτων, είναι μια κινητήριος δύναμη που κινητοποιεί κοινωνίες 

και πληθυσμιακές μάζες να συμμετάσχουν σε διαδικασίες και δραστηριότητες που 

ωφελούν κυρίως ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Στην εποχή μας, οι εθελοντές είναι 

οι πρώτοι στην προσφορά ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών, στην κινητοποίηση της 

κοινής γνώμης, στην οργάνωση συλλογικών εγχειρημάτων, στην οικοδόμηση της 

διεθνούς αλληλοκατανόησης. 

Ο εθελοντισμός ως κίνημα έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες. Όταν ο 

εθελοντισμός γίνεται συνείδηση και η φιλοσοφία του διακατέχει την κοινωνία των 

πολιτών ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί προσφοράς και παροχής υπηρεσιών σε 

εθελοντική βάση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εθελοντισμός αποτελεί τον ταχύτατα 

αναπτυσσόμενο Τρίτο Τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας. Σε πολλές 

ανεπτυγμένες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, η εθελοντική εργασία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην θεμελίωση του νέου κοινωνικού κράτους. 

Εκτός από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που προαναφέρθηκαν, υπάρχει και η 

«Εθελοντών Κοινωνία» ο νέος εθνικός φορέας που αναλαμβάνει το συντονισμό, την 

85 Ανθόποuλος Χ. (2000), Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη και Δημοκρατία, σελ 87 
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έμπρακτη στήριξη αλλά και την προβολή του έργου της κοινωνίας των πολιτών στην 

υγεία και την κοινωνική φροντίδα. Στις αρχές του 2008 τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) από τον 

υπουργό Υγείας. Στο προτελευταίο (12ο) άρθρο του Νομοσχεδίου για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) προβλέπεται η δημιουργία του «Οργανισμού 

"Εθελοντών Κοινωνία"» και προβλέπεται η ίδρυσή του με συμβολαιογραφική πράξη, 

την οποία υπογράφει ο υπουργός Υγείας, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος, 

μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθελοντών Κοινωνία», εποπτευόμενο 

από το υπουργείο Υγείας. 86 

Ο φορέας αυτός έχει σαν αποστολή στον τομέα της οργάνωσης των εθελοντικών 

οργανώσεων, την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και τη διασύνδεση της δράσης του Κοινωνικού Εθελοντισμού. 

Από άποψη χρηματοδότησης, στόχος της είναι η εξασφάλιση βιώσιμου, σταθερού και 

διάφανου χρηματοδοτικού πλαισίου και σε εκπαιδευτικό επίπεδο η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καλύτερη κατάρτιση των εθελοντών και των 

οργανώσεων. Στους στόχους συμπεριλαμβάνονται ακόμα η προβολή της Εθελοντικής 

δράσης με στόχο την κινητοποίηση της κοινής γνώμης και την προσέλκυση νέων 

εθελοντών και η δημιουργία σταθερών κανόνων και διαδικασιών για την 

πιστοποίηση των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων στην υγεία και στην κοινωνική 

αλληλεγγύη. 

Οι δράσεις της Κοινωνίας των Εθελοντών έχουν να κάνουν από τη θεμελίωση 

συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοίκηση, την εξασφάλιση της βιώσιμη και διάφανης 

χρηματοδότηση των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην 

υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη , μέχρι τη διασύνδεση της προσφοράς με τη 

ζήτηση της εθελοντικής εργασίας, αλλά και την επαφή εκπροσώπων της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης με τις Μη- Κυβερνητικές Οργανώσεις της υγείας και της 

κοινωνικής φροντίδας. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες ακόμα 

όπως τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

86 
http ://wwwl.rizospasti s.gr /page.do ?pu bl Date=3/2/2008&pageNo=21&direction=l 
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τον αποτελεσματικό συντονισμό της δράσης της πολιτείας με την προσφορά της 

κοινωνίας των πολιτών. 

Σε γενικότερο πλαίσιο, ο εθελοντισμός στον τομέα της υγείας εκφράζει τις ηθικές 

αξίες των επαγγελματιών υγείας όπως είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τεχνικοί, οι 

βοηθοί εργαστηρίων, οι διοικητικοί και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι στο χώρο των 

Νοσοκομείων. Συχνά βέβαια πολλοί από αυτούς περιορίζουν τα καθήκοντά τους στις 

τυπικά επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 

Τα νοσοκομεία κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι έχουν μετατραπεί σε άτυπα άσυλα 

παροχής αμφιβόλου ποιότητος και κινδυνεύουν να απαξιωθούν από την κοινωνία 

ακόμα περισσότερο. Εδώ είναι που ο εθελοντισμός σώζει κάπως την κατάσταση. Η 

εθελοντική και πέραν των τυπικών υποχρεώσεων προσφορά, είναι αυτή που εξυψώνει 

το επίπεδο παροχής περίθαλψης, που προβάλει τα δημόσια Νοσοκομεία και τα έχει 

αναβιβάσει στη συνείδηση του κόσμου. 

Το γεγονός ότι το επίπεδο παροχής υπηρεσιών δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, 

δεν οφείλεται σε ενδεχόμενη απουσία εθελοντισμού. Δεν είναι οι εθελοντές που 

απουσιάζουν από τα Νοσοκομεία αλλά ο επαρκής αριθμός επαγγελματικών 

στελεχών, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από εθελοντές. 

Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως αυτή η προσφορά, πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη 

υποδομή εκ μέρους της πολιτείας, της οποίας η έλλειψη είναι που εμποδίζει την 

πλήρη απόδοση της εθελοντικής προσφοράς καταρχήν από τους ίδιους τους 

επαγγελματίες της υγείας και κατ' επέκταση από τους εθελοντές που επιθυμούν να 

δράσουν επικουρικά. Είναι απαραίτητη λοιπόν στη χώρα μας, κάποιου είδους 

λειτουργική διασύνδεση των φορέων που ειδικεύονται στη φροντίδα των 

ογκολογικών ασθενών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 87 

12) Κριτική Αποτίμηση - Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο καρκίνος είναι μαζί με άλλες νόσους όπως τη 

ρευματοειδή αρθρίτιδα, τη νόσο του Parkinson κ.ά., είναι η νόσος που θα 

87 Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, {2009), Υπό Δημοσίευση. 
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απασχολήσει περισσότερο ασθενείς, γιατρούς, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές αλλά 

και τις φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί μέσω νέων φαρμάκων 

και θεραπευτικών μεθόδων. Η ογκολογία συμμετέχει σε πολύ μεγάλο μερίδιο στη 

δαπάνη για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπειών. 

Ένα από τα πολύ σημαντικά όπλα κατά του καρκίνου είναι η γνώση και η ενημέρωση 

στην κατεύθυνση της απομυθοποίησης και της σωστής αντιμετώπισης. Πολλές 

μορφές καρκίνου θεωρούνται πλέον ιάσιμες, ενώ γενικά ο καρκίνος θεωρείται ως μία 

χρόνια νόσος και όχι ως μία θανατηφόρα νόσος. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία, 

συνεχίζει να αποκαλεί τον καρκίνο, επάρατη νόσο . Κάθε χρόνο πεθαίνουν κατά μέσο 

όρο 29.742 άνθρωποι, όσος ο πληθυσμός μια μικρής πόλης. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ένας στους τρεις ανθρώπους κατά την διάρκεια της 

ζωής του θα έρθει αντιμέτωπος με τον καρκίνο! 

Σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Μελέτης του Καρκίνου, το 85% με 90% των 

καρκίνων θα ήταν ιάσιμοι, εάν ανιχνεύονταν σε αρχικό στάδιο . Περίπου επτά στους 

δέκα ανθρώπους με καρκίνο ζουν σήμερα φυσιολογικά και για πολλά χρόνια, σε 

σύγκριση με τους τέσσερις στους δέκα που επιβίωναν από τη νόσο πριν από μερικές 

δεκαετίες. Σημαντικές αυξήσεις στην επιβίωση , παρουσιάζουν η περίπτωση του 

καρκίνου του όρχεως, η οποία έχει ξεπεράσει το 90%, του λεμφώματος αλλά και 

στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού που πάνω από το 80% των γυναικών με 

διάγνωση θα επιβιώσουν χωρίς υποτροπή της νόσου για περισσότερο από πέντε 

χρόνια. Στα παιδιά με καρκίνο, η θνησιμότητα ήταν πριν από τριάντα χρόνια 70%, 

ενώ σήμερα το 70% επιζούν. Στην Αμερική σήμερα υπάρχουν 12.000.000 άνθρωποι 

και 25 .000.000 σε όλο τον κόσμο, που είναι επιζώντες του καρκίνου . 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου είναι πολυσύνθετο θέμα το οποίο 

επιπλέον κοστίζει ακριβά στα συστήματα υγείας των χωρών παγκοσμίως. Η 

θεραπεία του ασθενή με καρκίνο , συχνά απαιτεί , εισαγωγή και παραμονή του στο 

νοσοκομείο, φαρμακευτική αγωγή , διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρική και νοσηλευτική 

φροντίδα, νοσηλεία και φροντίδα στο σπίτι αλλά και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 

στο νοσοκομείο. Για το λόγο αυτό η πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια 

δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού για την οικονομική 

συνεργασία και ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), επί του παρόντος, κατά μέσο όρο, μόνο το 3% 

του συνολικού προϋπολογισμού των χωρών του ΟΟΣΑ για τον τομέα της υγείας 

δαπανάται για πρόληψη του καρκίνου σε σύγκριση με το 97% που δαπανάται για 

υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία (OECD 2007). 

Όπως προκύπτει από αυτή τη μελέτη, η ύπαρξη συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου 

στην Ελλάδα που να αφορά ειδικά τους καρκινοπαθείς μοιάζει να είναι αναγκαία στο 

μέλλον ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις διαστάσεις που θα λάβει η εμφάνιση της νόσου 

αν επαληθευτούν τελικά τα προγνωστικά. Μέχρι τώρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις 

του Δικαίου που κατατάσσουν τους καρκινοπαθείς μαζί με άλλους ασθενείς χρόνιων 

νοσημάτων χωρίς να τους αντιμετωπίζουν ξεχωριστά. 

Η ύπαρξη μελλοντικά ενός ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου μοιάζει απαραίτητο, 

εκτός των άλλων και για να επαναπροσδιοριστούν επιτυχώς έννοιες και δικαιώματα 

με γνώμονα τα νέα δεδομένα, τις σύγχρονες ανάγκες, τις εξελίξεις της εποχής και τις 

κοινωνικές επιταγές. 

Σχετικά με τα ειδικότερα δικαιώματα των καρκινοπαθών μπορεί κανείς εύκολα να 

αντιληφθεί στο τέλος αυτής της μελέτης ότι δεν είναι δικαιώματα που απευθύνονται 

συγκεκριμένα σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Μοιάζουν περισσότερο με 

δικαιώματα που έτυχε να τα έχουν οι καρκινοπαθείς και δεν αποσκοπούν στην επί της 

ουσίας διευκόλυνσή τους ούτε και στην ευνοϊκή μεταχείρισή τους. Για την 

πληρέστερη προστασία των ασθενών αυτών θα ήταν προφανώς προτιμότερο να 

αποτελέσουν μια ξεχωριστή ομάδα ασθενών ως ομάδα με ξεχωριστές ανάγκες. Στην 

εποχή μας για να μην χρειάζεται να ακολουθεί τις εξελίξεις η νομοθεσία, αλλά να τις 

προλαβαίνει, πρέπει πρώτα η εκάστοτε κυβέρνηση να έχει πολιτική βούληση προς 

την κατεύθυνση αυτή και βάσει της πολιτικής υγείας που ακολουθεί να συμπληρώνει 

τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Από την άλλη απαιτείται συνεργασία και σωστή και 

ομαλή λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών, των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων σε συνάρτηση με νομική γνωμοδότηση ούτως ώστε να 

θεσμοθετηθούν παροχές που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε καρκινοπαθείς και θα 

στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών τους. Έχει αποδειχθεί ότι ένα δαιδαλώδες 

σύστημα παροχών που τελικά δεν είναι ξεκάθαρο ποιος δικαιούται τι, δεν είναι 
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ευέλικτο ούτε και αποδίδει τα μέγιστα. Δεν ξέρουμε επίσης πόσο αποτελεσματικό και 

δόκιμο θα ήταν να αν για τους καρκινοπαθείς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προέβλεπαν 

τις ίδιες παροχές αφού δεν μπορεί κανείς να διακρίνει τον ασθενή με καρκίνο 

ασφαλισμένο του Δημοσίου με έναν άλλο ασφαλισμένο ενός μικρότερου ταμείου . 

Αυτή η λογική βασίζεται στην ομοιογένεια των αναγκών των καρκινοπαθών και όχι 

στην ανομοιογένεια των ασφαλιστικών εισφορών. Με άλλα λόγια οι παροχές θα 

πρέπει να είναι ποιοτικά υψηλού επιπέδου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των 

εισφορών . Για να έχει λοιπόν ένας ασθενής με καρκίνο αξιώσεις από το κράτος και 

τον ασφαλιστικό του φορέα πρέπει η ίδια η Πολιτεία να αποδείξει την ισότιμη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στην απολαβή των ποιοτικότερων παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Σε γενικές γραμμές το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των 

καρκινοπαθών εξαντλείται σε κάποιες γενικές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες 

τελικά το δικαίωμα των ασθενών αυτών στην προστασία της ήδη ευαίσθητης και 

κλονισμένης υγείας τους στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν το κατοχυρώνει κυρίως λόγω 

ελλείψεων έκδοσης είτε Υπουργικών Αποφάσεων είτε Προεδρικών Διαταγμάτων, 

αλλά και απουσίας εκσυγχρονισμού των ήδη θεσμοθετημένων δικαιωμάτων και 

παροχών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σεπτέμβριος 2007, Βρυξέλλες 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών 

1. Δικαίωμα για τη λήψη προληπτικών μέτρων 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε μια καλή υπηρεσία για την πρόληψη της 

ασθένειας. 

2. Δικαίωμα πρόσβασης 
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Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που οι 

ανάγκες της υγείας του απαιτούν. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εγγυώνται 

ίση πρόσβαση σε όλους, χωρίς διακρίσεις βάσει των οικονομικών πόρων, του 

τόπου κατοικίας, του είδους της ασθένειας ή της ώρας πρόσβασης στις 

υπηρεσίες. 

3. Δικαίωμα στην πληροφόρηση 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορίες σχετικά 

με την κατάσταση της υγείας τους, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο χρήσης 

τους, και σε όλα αυτά που η επιστημονική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία 

καθιστούν διαθέσιμα. 

4. Δικαίωμα στη συγκατάθεση 

Κάθε άτομο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, που θα 

μπορούσε να το βοηθήσει να συμμετάσχει ενεργά στις αποφάσεις που 

αφορούν την υγεία του. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

κάθε διαδικασία και θεραπεία, συμπερlλ<χμβανομένης της συμμετοχής σε 

επιστημονική έρευνα. 

5.Δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα μεταξύ των διαφορετικών 

θεραπευτικών επιλογών και των παρόχων αυτών με βάση τις κατάλληλες 

πληροφορίες. 

6. Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στο απόρρητο 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στο απόρρητο των προσωπικών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της 

υγείας του και τις πιθανές διαγνωστικές ή θεραπευτικές επιλογές, καθώς και 
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την προστασία της ιδιωτικής ζωής του κατά την εκτέλεση των διαγνωστικών 

εξετάσεων, των επισκέψεων στον ιατρό και των φαρμακευτικών/χειρουργικών 

θεραπειών, γενικότερα. 

7. Δικαίωμα στον σεβασμό του χρόνου του ασθενούς 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαραίτητη θεραπεία μέσα σε 

άμεση και συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το δικαίωμα αυτό ισχύει σε κάθε 

φάση της θεραπείας. 

8. Δικαίωμα στην τήρηση των προτύπων ποιότητας 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής 

ποιότητας, με βάση τις προδιαγραφές και την ακριβή τήρηση των 

προδιαγραφών. 

9. Δικαίωμα στην ασφάλεια 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να είναι ελεύθερο από τις βλαβερές συνέπειες 

που προκαλούνται από την κακή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, την 

ιατρική αμέλεια και λάθη και το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 

και τις θεραπείες που πληρούν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. 

1 Ο. Δικαίωμα στην καινοτομία 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα και ανεξάρτητα από τις οικονομικές σκοπιμότητες. 

11. Δικαίωμα στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και πόνου 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αποφύγει, στο πλαίσιο του δυνατού, τον πόνο 

και την ταλαιπωρία σε κάθε φάση της ασθένειάς του. 

12. Δικαίωμα στην εξατομικευμένη θεραπεία 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικά ή θεραπευτικά προγράμματα, τα 

οποία να είναι προσαρμοσμένα όσο το δυνατόν περισσότερο στις ατομικές 

του ανάγκες. 

13. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται, όταν έχει υποστεί βλάβη και 

έχει το δικαίωμα να λάβει μια απάντηση ή άλλες πληροφορίες. 

14. Δικαίωμα αποζημίωσης 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επαρκή αποζημίωση μέσα σε ένα 

εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα, οποτεδήποτε υποστεί σωματική, 

----- ----- ------------
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ψυχολογική ή ηθική βλάβη που προκλήθηκε από μια υπηρεσία υγείας. 

Καταστατικός Χάρτης των Παρισίων 

Άρθρο Ι 

Τα δικαιώματα του ασθενούς με καρκίνο είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Το 

πρόσφατα αναπτυσσόμενο κίνημα για την υπεράσπιση και την υιοθέτηση των 

δικαιωμάτων των καρκινοπαθών είναι κριτικά σημαντικό για την αναγνώριση και την 

προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειας των πασχόντων από καρκίνο σε όλο τον 

κόσμο. 

Άρθρο ΙΙ 

Το «στίγμα» που σχετίζεται με τον καρκίνο είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην 

πρόοδο, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκαλώντας 

συχνά: 

Σοβαρό ψυχολογικό τραύμα για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους 

Προκατάληψη και διάκριση στην πρόσληψη για εργασία καρκινοπαθών 

καυ'ή στη σημαντική συμμετοχή και συμβολή τους στην κοινωνία 

Σχετική οικονομική δυσχέρεια και απώλεια παραγωγικότητας 

Ανεπαρκή επικοινωνία και δημόσια μόρφωση 

Υπέρμετρη αίσθηση μοιρολατρίας που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις 

δεσμεύσεις των Κυβερνήσεων, των Εταιρειών Υγείας και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων 

στη μάχη κατά του καρκίνου 

Οι συμβαλλόμενοι σε αυτόν τον καταστατικό χάρτη εγγυώνται την καλύτερη 

κατανόηση και εκρίζωση των στιγμάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο, ώστε να 

επαναπροσδιορίσουν τη νόσο ως μία βιολογική πάθηση που θεραπεύεται και όχι ως 

μια κοινωνική κατάσταση. 

Ο θετικός επαναπροσδιορισμός της κοινής γνώμης, αντίληψης και ανησυχίας 

αναφορικά με τον καρκίνο και τα εκατομμύρια ανθρώπων που επηρεάζει, θα 

συμβάλει στην πλήρη συνειδητοποίηση κάθε μιας από τις ακόλουθες προτεραιότητες. 
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Άρθρο ΠΙ 

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν σοβαρά τη δέσμευση να δημιουργήσουν το 

κατάλληλο περιβάλλον για την ανανέωση της αντικαρκινικής έρευνας. 

1. Η γνώση της βιολογίας του καρκίνου και των θεμελιωδών μηχανισμών από 

τους οποίους δημιουργείται και αναπτύσσεται είναι η απαρχή όλων των εξελίξεων 

που έχουν αυξήσει-και θα συνεχίσουν να αυξάνουν-το ποσοστό ίασης και την 

ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ασθενών παγκοσμίως. Η αναγνώριση νέων στόχων για 

ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία πρέπει να επιταχυνθεί, αν θέλουμε να κερδίσουμε 

τον πόλεμο κατά του καρκίνου. 

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να διαμορφώσουν με επιθετικό τρόπο τη θέση 

για αύξηση της κρατικής και βιομηχανικής χρηματοδότησης στη βασική έρευνα, να 

ενθαρρύνουν, προστατεύσουν και διεγείρουν αυτούς που την ανανεώνουν, και να 

αυξήσουν τα μέσα με τα οποία οι επιστήμονες μπορούν να εργαστούν σε περιβάλλον 

πνευματικής ελευθερίας, ώστε σταθερά να επεκταθούν τα σύνορα της σύγχρονης 

γνώσης. 

2. Η κλινική έρευνα είναι το μόνο μέσο με το οποίο η βασική έρευνα αποκτά 

νόημα για τις ζωές των ανθρώπων. Οι ανακαλύψεις στη μοριακή βιολογία ή στη 

γενετική μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην πρόληψη του καρκίνου, στον πληθυσμιακό 

έλεγχο, στη διάγνωση και στη θεραπεία, εκτός και αν αξιολογηθούν προσεκτικά και 

αναπτυχθούν σε κλινικές μελέτες. Η κλινική έρευνα μπορεί επίσης άμεσα να 

παράσχει στοιχεία στις βασικές ερευνητικές προσπάθειες. Αυτή η μεταφραζόμενη 

έρευνα, που συνήθως διενεργείται σε Ινστιτούτα που διαθέτουν ταυτόχρονη 

δυνατότητα για βασική και κλινική έρευνα, μπορεί με ταχύτητα να ελέγχει τις 

υποθέσεις που γεννώνται στο Εργαστήριο. Η άμεση επανατροφοδότηση με κλινικά 

στοιχεία που αποκτάται μέσω τέτοιων μεταφρασμένων ερευνών μπορεί να 

ανακατευθύνει ουσιαστικά τις βασικές ερευνητικές προσπάθειες και να διεγείρει τη 

δημιουργία νέων σημαντικών υποθέσεων. 

Παρόλη τη σημασία της, η κλινική έρευνα υπολείπεται σοβαρά όχι μόνο από 

έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά συχνά και από έλλειψη συμμετοχής των Λειτουργιών 

και των Ινστιτούτων Υγείας-καθώς και από έλλειψη ενημέρωσης των ασθενών για 

τους σκοπούς και τις ωφέλειες από τη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες. Η 

ανεπαρκής νομική και κανονιστική εναρμόνιση μεταξύ των κρατών σημαίνει επίσης 
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ότι μεγάλες διεθνείς κλινικές μελέτες-αυτές που είναι στατιστικά ισχυρές και που 

μπορούν να αναβαθμίσουν τάχιστα την ιατρική πρακτική-μπορεί να γίνουν 

εξαιρετικά δύσκολες και ακριβές στην διεξαγωγή τους. 

Οι συμβαλλόμενοι υπόσχονται να αυξήσουν την ενημέρωση και τη δέσμευση 

για κλινικές έρευνες ανάμεσα σε όλα τα μέρη που αντιπροσωπεύουν και να δράξουν 

κάθε ευκαιρία για να ενδυναμώσουν τις διεθνής ερευνητικές δομές. Οι 

συμβαλλόμενοι υπόσχονται, επιπλέον, να προωθήσουν τη διεθνή αναγνώριση της 

«έγγραφης συγκατάθεσης» -της διαδικασίας με τη οποία οι ασθενείς ενημερώνονται 

πλήρως για τους σκοπούς, τους κινδύνους και τα οφέλη κάθε κλινικής μελέτης. 

Ενεργώντας με αυτό τον τρόπο, οι συμβαλλόμενοι επιδιώκουν να διευκολύνουν τις 

γρήγορες, ισχυρές και περιεκτικές κλινικές μελέτες που δεσμεύουν ηθικά και επίσης 

ενδυναμώνουν τους ανθρώπους με καρκίνο. 

Άρθρο IV 

Παρόλα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στη μάχη κατά του καρκίνου, τα 

αποτελέσματα της επιβίωσης ποικίλουν δραματικά ανά την υφήλιο- όχι μόνο μεταξύ 

των κρατών ή μεταξύ των πόλεων, αλλά ακόμα και μεταξύ Ινστιτούτων μέσα στην 

ίδια πόλη. Οι μεγάλες αποκλίσεις στα κριτήρια της φροντίδας και στην πρόσβαση σε 

ποιοτική ογκολογική φροντίδα είναι μία βασική αιτία αυτών των διαφορών-που 

συχνά έχει ως αποτέλεσμα της την άσκοπη νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Οι συμβαλλόμενοι επαναπροσδιορίζουν το άρθρο 25 της Διεθνούς Διακήρυξης 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αναφέρει ότι κάθε άτομο "έχει το δικαίωμα 

σ' ένα επίπεδο ζωής κατάλληλο για την υγεία και την ευζωία του ίδιου και της 

οικογένειας του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η τροφή, η ένδυση, η κατοικία και η 

ιατρική φροντίδα" . Με δεδομένη την αυξανόμενη παρουσία του καρκίνου και τον 

αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να προάγουν την 

ποιοτική ογκολογική φροντίδα για όλα τα άτομα μέσα στα πλαίσια των τοπικών 

οικονομικών πλαισίων . Γι αυτό, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να προωθήσουν: 

1. Την ιατρική πρακτική που βασίζεται σε στοιχεία και την ξεκάθαρη έννοια 

της "ποιοτικής φροντίδας" , σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα σήμερα επιστημονικά 

στοιχεία. 
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2. Τη συστηματική ανάπτυξη οδηγιών που βασίζονται στις καλύτερες 

διαθέσιμες πληροφορίες για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την 

ανακουφιστική φροντίδα. 

3. Την κατάλληλη θέσπιση προτεραιοτήτων ποιοτικής αντικαρκινικής 

φροντίδας σε κάθε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, σε αντιστοιχία με την τοπική 

επίπτωση της νόσου. 

4. Την ενίσχυση της ογκολογικής εξειδίκευσης και την καλύτερη 

ενσωμάτωση της σχετικής φροντίδας μεταξύ των ιατρικών κλάδων 

5. Την εκτεταμένη πρόσβαση των ασθενών σε υψηλής ποιότητας κλινικές 

μελέτες. 

Άρθρο V 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι κατά το 2020 θα 

παρουσιάζονται κάθε χρόνο 20.000.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου. Το 70% αυτών 

των ασθενών θα ζουν σε χώρες στις οποίες θα διατίθενται λιγότερο από το 5% των 

πόρων για τον έλεγχο του καρκίνου. Ο καρκίνος θα εξακολουθήσει να είναι ένας 

αυξανόμενα σημαντικός συντελεστής στη παγκόσμια επίπτωση των ασθενών καθώς 

εισερχόμαστε στην επόμενη χιλιετία, παρά το γεγονός ότι πολλοί τύποι καρκίνου 

προλαμβάνονται μέσω του ελέγχου του καπνίσματος, της δίαιτας, των μολύνσεων και 

της ρύπανσης. Υπολογίζεται, για παράδειγμα, ότι οι μολύνσεις-πολλές από τις οποίες 

μπορούν να προληφθούν- προκαλούν το 15% των καρκίνων παγκοσμίως και το 22% 

των καρκίνων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η χρήση καπνού επίσης δημιουργεί 

εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και προκαλεί θανάτους κάθε χρόνο και στον 

ανεπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Αυτή η πραγματικότητα τονίζει με έμφαση την ανάγκη για την ανάπτυξη 

δημόσιων πολιτικών που να υποστηρίζουν τον αγώνα κατά του καρκίνου και την 

επείγουσα ανάπτυξη της υπάρχουσας γνώσης και τεχνολογίας στη βασική πρόληψη 

του καρκίνου ώστε να αναχαιτιστεί η τάση επέκτασης της νόσου. Οι συμβαλλόμενοι 

αναλαμβάνουν να: 

1. Υποστηρίξουν ενεργά τα υπάρχοντα προγράμματα πρόληψης του 

καρκίνου παγκοσμίως και να οικοδομήσουν την ετοιμότητα και την δέσμευση στην 

πρόληψη μέσω όλων των μερών (αρχών) που εκπροσωπούν 



100 

2. Να αναγνωρίσουν ευκαιρίες για να αυξήσουν την ενημέρωση του κοινού 

στον έλ.εγχο του καπνίσματος, στη διαφοροποίηση της δίαιτας, τον έλ.εγχο των 

μολύνσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Να οργανώσουν την υποστήριξη από την βιομηχανία και τις κυβερνήσεις 

στην αύξηση της προσφοράς πρόληψης για τον καρκίνο μέσω της ιατρικής 

τεχνολογίας, όπου αυτό είναι δυνατό 

Άρθρο VI 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η έγκαιρη διάγνωση για κάθε ένα ή για όλα 

από τα 200 ή περισσότερα είδη καρκίνου, οδηγεί σε ένα καλύτερο αποτέλ.εσμα για 

τον ασθενή . Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η σωστή αντιμετώπιση 

εγνωσμένων προ-καρκινικών καταστάσεων μπορεί επίσης να προλάβει τον καρκίνο . 

Ο φόβος και η άγνοια για τα σημεία και συμπτώματα του καρκίνου ή των 

προκαρκινικών καταστάσεων είναι παρ' όλα αυτά συχνοί ενώ και από τη φύση του ο 

καρκίνος μπορεί να είναι ύπουλος και να ανιχνεύεται δύσκολα χωρίς παρεμβάσεις 

πληθυσμιακού ελέγχου. Είναι επίσης γνωστό ότι η πρώιμη διάγνωση εξαιρετικά 

σημαντική για τα άτομα που ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη 

καρκίνου εξαιτίας του τρόπου ζωής των, του περιβάλλοντος όπου ζουν, της 

απασχόλησης των και την οικογενειακής προδιάθεσης ή της χαμηλής τους κοινωνικο

οικονομικής κατάστασης. 

Η αναγνώριση ότι τα πρωϊμότερα συμπτώματα του καρκίνου μπορεί να 

μπερδευτούν με αυτά άλλων, κοινών ασθενειών, προσδίδει περαιτέρω έμφαση στην 

ανάγκη για αποτελ.εσματικό πληθυσμιακό έλ.εγχο και προσεκτική ιατρική διάγνωση . 

Η μεθοδολογία ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου μπορεί να εκτείνεται 

από την απλή παρατήρηση, τις εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις, μέχρι τη 

διεξαγωγή πιο εξειδικευμένων εξετάσεων, που όλ.ες έχουν ήδη αποδειχθεί πολύτιμες 

στην έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών καρκίνου. 

Επιπρόσθετα στην εκπαίδευση για την πρόληψη του καρκίνου, η εφαρμογή των 

προγραμμάτων ελέγχου-στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων- θα πρέπει να 

είναι ένα κύριο μέλημα για τον περιορισμό του καρκίνου. Αυτά τα προγράμματα 

έλέγχου για να είναι αποτελ.εσματικά θα πρέπει να συνδυάζονται με την πρόσβαση σε 

ποιοτική αντιμετώπιση. 



101 

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την ευρεία 

εφαρμογή των ήδη αποδεδειγμένων και αυτών που θα προκύψουν τεχνολογιών 

πληθυσμιακού ε'λέγχου, ώστε όλα τα άτομα που μπορεί να ωφεληθούν από τον 

έλεγχο να συμμετάσχουν σ' αυτόν, ανεξάρτητα από την φυλή ή την κοινωνικο

οικονομική κατάστασή τους. 

Άρθρο VII 

Η εξατομικευμένη και η καταστατικά εδραιωμένη συνηγορία υπέρ των 

ασθενών έχει άμεση και ευνοϊκή επίπτωση στη μάχη κατά του καρκίνου, ιδίως σε 

περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει σωστή ενημέρωση και έχει ριζώσει σε μία κατανοητή 

και προσδεδεμένη στην ποιοτική επιστήμη και στην βασισμένη σε δεδομένα ιατρική 

πρακτική. Ως κύριος μέτοχος στον αντικαρκινικό αγώνα, ο ασθενής βρίσκεται στη 

μοναδική θέση να επικεντρώνει τη συνολική προσπάθεια για την εξάλειψη της 

ασθένειας και την τέλεια χρήση των δυνατοτήτων προς όφελος των ατόμων που 

κινδυνεύουν να προσβληθούν από την νόσο ή αυτών που ζουν με τον καρκίνο και τον 

μάχονται. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να ισχυροποιήσουν την θέση των 

καρκινοπαθών ως ενεργών συνεργατών στην μάχη κατά του καρκίνου, και θα 

προωθήσουν ενεργητικά τις ακόλουθες αρχές: 

1. Όλα τα άτομα που πάσχουν ή θα προσβληθούν από καρκίνο θα πρέπει να έχουν ίση 

πρόσβαση στην ενημέρωση για την ασθένεια και στις επιλογές αντιμετώπισης, 

συμπεριλαμβανομένων της προέλευσης, της πρόληψης και των πρόσφατων προτύπων 

για ανακάλυψη, διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου. 

2. Η ανοικτή και σε συνεργασία επικοινωνία μεταξύ καρκινοπαθών και λειτουργών και 

επιστημόνων υγείας είναι βασική. 

3. Η δέσμευση για μια ολικά καλύτερη ποιότητα ζωής περιλαμβάνει όχι μόνο την 

κλινική φροντίδα, αλλά επίσης και την πληροφόρηση και την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη. Οι λειτουργοί υγείας και οι καρκινοπαθείς μοιράζονται την ευθύνη να 

εξασφαλίσουν ότι όλες οι ανάγκες των ασθενών θα ικανοποιηθούν. 

4. Οι καρκινοπαθείς σε όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να 

οργανωθούν και να επηρεάσουν. 

5. Η ιατρική κοινωνία, αναγνωρίζοντας τη δύναμη και το όφελος από τον ενημερωμένο 

και ενεργό πληθυσμό, θα βοηθήσει για να διευκολυνθεί η λαϊκή εμπιστοσύνη τόσο 
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στην επιστημονική πρόοδο, όσο και στην ιατρική πρακτική που βασίζεται σε 

δεδομένα. 

6. Οι κοινότητες της ιατρική έρευνας της βιομηχανίας και της πολιτικής θα 

αναφέρονται στους ενημερωμένους συνηγόρους των ασθενών ως τους στρατηγικούς 

συνεργάτες-κλειδιά σε όλες τις πλευρές της μάχης κατά του καρκίνου, 

συμπεριλαμβανομένων και των προόδων στα πρότυπα της φροντίδας και της 

επιβίωσης. 

Άρθρο VIII 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αποτελεί ένα πρωτεύοντα στόχο 

στον αγώνα κατά του καρκίνου. Τόσο η σωματική όσο και η ψυχική επιβάρυνση από 

τον καρκίνο μπορούν να είναι σημαντικές και συχνά γίνονται πιο σύνθετες από τις 

παρενέργειες της θεραπείας. Επειδή τα κλινικά αποτελέσματα μπορούν να 

επηρεαστούν από τη συνολικά καλή κατάσταση της ψυχική και σωματικής υγείας του 

ασθενούς, η διατήρησης της ποιότητας της ζωής-συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, 

ψυχολογική και κοινωνικής λειτουργικότητας-θα πρέπει να είναι τόσο ιατρική, όσο 

και ανθρωπιστική προτεραιότητα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ενώ τα 

τελευταία 20 χρόνια έγιναν γιγάντια βήματα για να βελτιωθούν τα ποσοστά ίασης, 

σήμερα η πλειοψηφία των καρκινοπαθών παγκοσμίως δεν θεραπεύεται. 

Όταν ο καρκίνος δεν είναι ιάσιμος, σημαντικά πλεονεκτήματα στην ποιότητα 

ζωής μπορούν ακόμα να αποκτηθούν μέσω της τέλειας αντικαρκινικής θεραπείας 

(χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) και της υποστηρικτικής φροντίδας, 

συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης του πόνου και της κόπωσης καθώς και της 

ανακούφισης στο τέλος της ζωής. 

Οι συμβαλλόμενοι θα επιδιώξουν τους ακόλουθους στόχους για να αυξηθεί η 

δέσμευση σε θέματα ποιότητας ζωής στον αγώνα κατά του καρκίνου: 

1. Βελτίωση της πλήρους φροντίδας των ανθρώπων με καρκίνο, που 

συμπεριλαμβάνει την υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα μέσω ειδικών 

θεραπευτικών χειρισμών. 

2. Αναγνώριση σε κλινικό και πολιτικό επίπεδο της σημασίας της ποιότητας 

ζωής των ασθενών, ανεξάρτητα από το στάδιο και την πρόγνωση της νόσου, και της 

τέλειας υποστηρικτικής φροντίδας στους καρκινοπαθείς, ειδικά σε περιπτώσεις όπου 

δεν μπορεί να επιτευχθεί θεραπεία. 
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3. Θέση σε προτεραιότητα της ποιότητας της ζωής ως τελικό στόχο κλειδί 

στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων αλλά και στην φροντίδα του ασθενή. 

4. Επιθετική και συνεχιζόμενη ανάπτυξη επιστημονικών μέσων για τον 

υπολογισμό και την αποτίμηση της ποιότητας ζωής στα νοσηλευτικά κέντρα. 

5. Εντατική εκπαίδευση των λειτουργών υγείας και των καρκινοπαθών τόσο 

για την ανάγκη όσο και για τις ευκαιρίες αποτελεσματικού ελέγχου του πόνου στον 

καρκίνο σε κάθε στάδιο της νόσου και της θεραπείας. Ο καρκινικός πόνος επηρεάζει 

έντονα την ποιότητα της ζωής και συχνά υποβαθμίζεται πολύ και δεν αντιμετωπίζεται 

σωστά, ακόμα και όταν είναι δυνατόν να ελεγχθεί καταλλήλως. 

6. Η επιδίωξη καλύτερης κατανόησης καθώς και αλλαγής των στάσεων σε ότι 

αφορά το θάνατο και τη διαδικασία θανάτου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το τέλος της 

ζωής είναι αποδεκτό ως μια φυσική εμπειρία που μπορεί και θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ιατρικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Η τέλεια 

ιατρική φροντίδα του καρκινοπαθή που πεθαίνει πρέπει να είναι αποτελεσματική, 

ανθρώπινη και ευσπλαχνική. 

Άρθρο ΙΧ 

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη διαφοροποίηση στους πόρους και στην 

επιδημιολογία παγκοσμίως, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι τα κράτη ξεχωριστά θα 

πρέπει να σχεδιάσουν εθνικές αντικαρκινικές στρατηγικές σύμφωνα με τις ανάγκες 

τους και να εφαρμόσουν τις δυνατότητες τους εκεί που θα έχουν τη μεγαλύτερη 

επίδραση. Μερικά κράτη μπορεί να διαλέξουν για παράδειγμα, να χρηματοδοτήσουν 

ως πρώτη προτεραιότητα στρατηγικές κατά των καρκίνων που μπορούν να 

προληφθούν ή να ιαθούν, συμπεριλαμβάνοντας εκπαίδευση στην πρόληψη και ειδικές 

θεραπευτικές πρακτικές. Άλλα κράτη μπορεί να ενδυναμώσουν τις προσπάθειες 

ανοσίας ως μέρος της συνολικής στρατηγικής ελέγχου του καρκίνου ή πιο επιθετική 

υποστήριξη στη χρήση της επικουρικής χημειοθεραπείας, ώστε να βελτιώσουν τα 

αποτελέσματα επιβίωσης. Κάθε μία από αυτές τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και 

ευκαιρίες έχουν πρόσφατα καθοριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην 

προσπάθεια της να δημιουργήσει μια σφαιρική στρατηγική ελέγχου του καρκίνου. 

Είναι προφανές ότι ανεξάρτητα από τις οικονομικές περιστάσεις, μια κριτική 

θεώρηση των αντικαρκινικών αναγκών, του κατάλληλου σχεδιασμού και των 
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προτεραιοτήτων που τίθενται, μπορεί να ανακόψει σημαντικά τον αντίκτυπο του 

καρκίνου εξίσου στα ανεπτυγμένα και στα αναπτυσσόμενα κράτη. 

Τα μέλη αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν ενεργά την ιδέα του σχεδιασμού 

εθνικών αντικαρκανικών πολιτικών, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και πόρους. 

Επιπλέον υπόσχονται να προσκαλέσουν όλες τις κοινωνίες να εμπλακούν στον αγώνα 

κατά του καρκίνου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ένας τέτοιος σχεδιασμός θα θέσει σε 

ικανοποιητικό βαθμό προτεραιότητας την σύγχρονη και την υπέρμετρα διαφαινόμενη 

κρίση του καρκίνου-και με τέλειο τρόπο θα εκμεταλλευθεί τη σημαντική ευκαιρία να 

μειώσει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα από τον καρκίνο. 

Άρθρο Χ 

Δεδομένου ότι ο καρκίνος δεν γνωρίζει σύνορα και τα κράτη ξεχωριστά δεν μπορούν 

να αντιμετωπίσουν απομονωμένα τις προκλήσεις, θα πρέπει να εδραιωθεί μία νέα 

μέθοδος συνεργασίας στην προσέγγιση της έρευνας, της συνηγορίας, της πρόληψης 

και της αντιμετώπισης. 

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να αναπτύξουν πρωτοποριακά παγκόσμια δίκτυα 

και συμμαχίες για να διευρύνουν τους στόχους αυτού του καταστατικού χάρτη . 

Επιπλέον, υπόσχονται να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι αυτού του καταστατικού χάρτη 

δεν θα παραμεληθούν μετά την υπογραφή του, με το να: 

! .Αναγνωρίσουν τη διακήρυξη από όλες τις αρμόδιες αρχές ότι η 4η 

Φεβρουάριου θα πρέπει να ανακηρυχθεί ως "Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου" , έτσι 

ώστε κάθε χρόνο ο καταστατικός χάρτης των Παρισίων να βρίσκεται στις καρδιές και 

τις σκέψεις όλων των ανθρώπων. 

2. Ιδρύσουν διαρκείς επιτροπές που θα παράγουν ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες 

θα καταγράφεται η πρόοδος σε κάθε άρθρο του Χάρτη. 

3. Διαμορφώσουν ένα παγκόσμιο δίκτυο ομάδων συνηγορίας για να 

ενθαρρυνθεί με ένα ευρύ κίνημα η υποστήριξη των άρθρων του καταστατικού χάρτη 

μέσα στις κοινωνίες τους. 

4. Δημιουργήσουν ένα Παγκόσμιο Οργανισμό Έρευνας από κορυφαίες 

επαγγελματικές (επιστημονικές) Εταιρείες της υφηλίου. Αυτή η ομάδα θα αφιερωθεί 

στο να εξασφαλίσει ότι η σύγχρονη γνώση θα μεταφέρεται διαμέσου των συνόρων, 

θα αναγνωρίζει ερευνητικά κενά και θα εξερευνά υποσχόμενους τομείς. 
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5. Κινητοποιήσουν 1.000.000 άτομα απ' όλο τον κόσμο για να υπογράψουν τον 

καταστατικό χάρτη των Παρισίων έως το 2001, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο 

την προθυμία τους για κινητοποίηση υπέρ όλων αυτών που προσβλήθηκαν από 

καρκίνο. 
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28 οψμρίου 2005 (ΦΕΚ Α'::! Ί) ΝΟΜΟΣ Yn" ΑΡΙθ. 3418 ""Κι;>δικα; Ιατρική; 
Δεονrολσyία;."" 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΑ. 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

λρθρο 1 
Έννοιες., ορισμοί και πεδίο εqαρμογής το παρόvmς. 
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1. Ιατρu..ή mφάξη είναι εκείνη :mυ f;χει ι,)ζ σοcοπό τη με ΟiWιuδήποu: επιοτημο"'1κή 
μέθοδο η:χ)i.ηvη" διάγvι'χπι" θερum:ία ·αι αποκατάm:αοη τη; υγεία; του 
ανθρι!>ποu. 

1. Ω; ιατρικέ; ηχίξει.; θει1>ρούνrαι li..-W εκci'\"ες οι οποίες έχουν ερευνητικό 

χuραιαήριι.. εφόσΌ\' ωrοσκοποm• οπωσ? δήιωτε στην ωφιβέστερη διιCyναιση" στην 
ωωκατάσταοη ή και τη βελriαιση τη; υγείας τω'\' ανθρι;>ϊ[(,JV οcαι στην ηχχηu.ηή 

τη; επιστήμη;. 

) _ Στη'\' iλ'\υια τη; ιατρική.; πρά.,,,.:=η; περιJ.uμβm·ο'\'ΤUΙ και η Ο\J\"τ«γσγράφηση" η 

ε\"i:ολή -,ιn διενqηι:w πάση; φοοειο; mιροκλινικό>'-' ε.ξt:τάσαΩν" η έκδοση wφικ:ι!>ν 
n ? οτο:n>ιηnια!>ν a..--αι βεβαιιΟΟεων και η γενική ουμβουλευηκή υmχπήριξη του 
ασθενή. 

4 _ Κατά τον Παρό\,"'[α κι;>δικα: 
α) στην άνοια «ασθι:\~;»• JJU:ριλιψβάνετuι κάθε ιρήστη.; η,,,. mu:ηρεσW)\' υγείας.. 

β) στην tννοw <<οuα:ίος»» περιλιψβά\υηαι οι συπι:νci.; εξ αίματος ·αι εξ, 

απισu:ία; σε ι:υθεiα 'Jpαμμή" οι θετοί γο\τί.; και τα θετά ιέι...-να.., οι σύζυγοι~ οι 

μόνιμοι σύντροφο~ οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόημοι σύν~rροφοι τιΩν uδελ? 

φώ\•" καθt~ και οι επίτροποι ή οι ε:nμε}.ηι:έ..; του ασθε\•ού.; και όσοι βρίοκm'Ται 

um δuαισmcή συμmφάοταοη. 

5. Οι διατάξει; του παρό"το; εφαρμόζοvrαι κατά τη\• άσκηση του wψιιιωύ 
ααγγέλματο; ιι..-uι την ;ωροzή υπη"? ρεσW>ν Πρ<Jποβάθμω.;. &υτεροβάθμw; ή 

τριτοβάθμιας φρm"Τίδα; υγciα.; στον όημόmο ή ιδw)nκό roμi:u και ανε? ξάρτητα 

ωώ -ον τρό.w ή τη μορφή άm..""11ση; του wτρικού επuγγέ).μuτος.. uτομικ~ ομαδικά 

ή με τη μορφή wτρυι..-ής εταιρείας., ως ελεύθερο Dri.ιγγελμα ή ό-ιJ-

λρθρο2 

ΚΈΦΑΛΑΙΟΒ. 

f'ENl!KOI ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣRΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜλ ΤΟΣ 

Η άσκηση της ιατρικής ως λειτοuΡΡJιιια. 



J _ Η άσκηση της ιατρικής είναι λειτούργημα χου ωrοσκ:οπεί στη διατήρηση, 
βελτίωση ιcαι mrοκατiισταση της σωματικής, πνευματικής ιcαι vuχικής υγείας του 
ανθρώπου, καθώς ιcαι στην ανmrούφισή τοu από τον χάνο_ 
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2_ Ο ιατρός τηρεί τον όριcο του bοrοιφάτη. ασκεί το έργο του σύμφωνα με την 
ισzύοuσα νομοθεσία ιcαι ~κατά την άσκηση του α.απUψατ.όι; του~ να 
mι:οφεύrει κόθε ;φάξη ή καράλειvιι η ωrοία μ1Wpεί νu βλάψει την τψή ιcαι την 
αξιmφέπια του ιατρού και νu dσνίσει την κίστη του ιcοινού κρος το ιατρικό 

εmπεφα.. Οφείλει, ΟΟσης, νu διατηρεί σε υyηlό αώιεδο την ~τικ:ή τοu 

συμχεριφορά., ώστε νu καmξιώνεται στη συνείδηση τοu ιrοινωwωύ συνόλου και 

νu ηχχίγει το κύρος και την αξιοπιστία του ιατρικού σώματος.. Ο ιατρός πρέπει νu 

εοδεικνύει τη συμπριφορά αυτή όχι μόνον κατά την άσκηση τοu ~ 
του, αUά και στο wλαίσιο της Ίενικ:όπφης κοινωνικής έκφανσης της 
ηJΟΟΟJΧUώτητό.ς του_ 

J_ Το ιατρικό λειτούρpιμα αmαiται σύμφωνα με τοu.ς -yεwcci αιmδεκτού.ς και 
UJΧύοντες κανόνες της ιατρικής αισιήμη.ς.. Διέπται ωώ ωώλuτο σεβασμό στην 

ανθρώπνη ζωή και την ανθρώπνη αξιοϊψέa:εια και ωιευθύνεται σε όλους τοu.ς 

ανθρώπους χωρίς διώφιση φύλου. φulής. θρηmcείας., εθwcότητας, ηλuάας. 

σεξουαλικού ηχχmνατολισμού, κοινωνικής θέσης ή wοhτικ:ή:ς ιδεολσyίας_ 

4_ Ο ιατρός σέβεmι την ανeρώnνη ζωή ακόμη και ιcάτω από απιλή και δεν 
zρησψαιrοιεί τις~ του ενάντια στις αρzές τοu ανθρω;ι;ισμού_ Δεν συντρέχει 

ούτε~ υ1Wσtήριξη σε βασανιστήρια ή άλ1wς μορφές εξεuτελισnκής ιαιι 

mώνθρωDι.ς συμΙ.εριφοράς., omwδ1f.mτε και αν είναι η ηχίξη για την οJrοία 

ιαπηγορείται ή θεωρείται ένοzο ή mroπo το θύμα αυτών των διαδικ:ασιών~ σε 

κmρό ειρήνης ή irολέμου_ 

s_ Ο ιατρός. σωωλούμενος .λόγους συνείδησης. qει δικ:αίωμα να μη μετέzει σε 
νόμιμες ιατρικ:ές επμβάσεις στις οmίες αντιτίθεται συνειδησιακά, εκτός από 

επείγουσες mφuπιbσει~ς-

6_ Αν η κρίση του ιατρού ενδέχ,εται να εχηρεασθεί ωώ μία ιατρική κατάσταση 
ωώ την ο:mία mrοφέρει., ιωθώς και εάν ο ιατρός π.άσχει ή είναι φορέας ενός 

μεταδοτικ:ού νοσήματος., ηόει νu αw.ζητήσει συμβουλή ωώ ιατρό εργασίας ή 

ιαmiλληlα κuταρτισμένοu.ς συναδέ1φου.ς σzετυαi με την αναyκαιότητα ή τον 

τρόπο αllαγής nφοχή.ς των mιηρεσιών του_ Στις πρuιτώσεις αυτές,, ο ιατρός δεν 

JΙ'ψέπει να αοφίεmι στην mmdειστική ηχ>σωπκή του εκτίμηση οχ,ετικ:ά με την 

fumρξη κινδύνου_ 

λpθρο3 

HOuαj κcπ εzιοτημονική ανεξιιρτηcήα τοο ιατρού. 

ι_ Κάθε ιατρός mm.λιώει χιπά την άσκηση του ιατρικού επ.αγyέλματος. 

α;ιστημσνικ:ής ελευθερίας ιcαι ελευθερίας της συνείδησής του, καρέιει δε nς 

ιατρικές του υπηρεσίες με σεβασμό στην ανθρώπινη οξιαιφέπια. 



1_ Ο ιατρός ενεργεί με βάση: 
α) την εο:αίδευση που του qει παρασzεθεί κm:ά τη διάριι..ται των wραιπυzιακών 
του mrουδών. την άσκησή του για την wώπηση riτλου ιατρικής ειδικότητας και 
τη συνεχιζόμενη uπρική του εκmιίδευση. 

β) την πείρα και uς δεξιότητες που mmιαά κατά την άσκηση της ιατρική; και 
γ) muς Βαινόνες της uηιηριmμένης ΊCαι βαmσμiνης σε ενδείξει,ς κπριπάμ; 

εnστήμης. 
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J_ Ο ιατρός, ΙΙCUτά την άσκηση της ιατρικής. ενqηεί με πλήρη ελευθερία., στο 
dαίσω τινν γενucά αιrοδεκτών κανόνινν και μεθόδιον της ιατρική; επιστήμη;. 

ώπαι; αυτοί διuμορφc:όνονται με βάση τα mrοτελέσμm:α της εφαρμοσμένη; 

ούαρονης εnστημονικής έρεννα,ς.. Έχει δικαίωμα για αιιλοyή μεθόδου θερωrείας., 

την αιrοία κρίνει όn mπ.ρυ:ρεί σημαντικά ένανπ άλλης, για τον αιηκεκρψένσ 

ασθειή. με βάση του; σύγ-χρmυυ; κανmτ; της ιατρική; mιστήμη;., και mραλεί.n:ι 
τη ιρήοη μεθόδων που δεν qουν ααρκή αωτημονική uηιηρίιοοη_ 

4. Οποwδήποτε δωrνιοοτική ή θερωιrευτική μέθοδος. η οποία δεν εφαρμόζεται 
wώ τη διεθνή DΠΟτημοVΙλ.ή κοινότητα. zαραπηρίζετuι ως πειραμuτική και η 

εφαρμογή της εnτρέπται μόνο σύμφωνα με το νομικό και δεοντολογικό πλαίmο 

που διόιrει τη δι&ξαγωrή της αιιστημονuκ:ής f.ρεννα;. 

λρ0pο4 

~ :.;rοιότητιις, ~και ωιοτελεσμcιτικότητw; 

1. Ο ιατρός ηόει να wροάγει την ίση πρόσβαση σru; υπηρεσίες υγείας και την 
ίση οcαmνομή των :ϊiόpων_ Οφείλει, επίσης., να ωrοφεύγει τη διuκριnκή 

μετιqείριση που ηχ>κfuπει ωu:ό εοπι&υτικέ..; '•ομιχέ;. οικονομικές., κοινωνuffiς 

και γmηραφικές διαφοροποιήσεις.. 

2. Ο ιατρός ϊιψbι:ει να σννq:τrάζεται αpJωνικά με τοuς συναδέλφους του και το 
ΑοΙJΙiό ηχχκ'Ι)mκό και να ;φοβαίνει σε κάθε ενέιηεω_, ;φο χψένοu να 

ωωφεuχθούν τα ιατρικά λάθη. να &ξασφα}..ωθεί η ασφάλεια τοn· αοθενιm\ '-"« 

dαχιστοχοιηθεί η σπm:άλη των πόρων ΙΙ((fι να με-,rιm;οποιηθούν τα ωωτελέσματα 

της iί[(ψΟχής φρονriδας υγείας. 

J_ Ο ιατρός~ χωρίς να πρωρίψαι η ηθική και εmστημm..κή ανε.ξαρτησίu 
rou. οcαι zωρiς να mιραβλέπι το όφdος του συγκεκριμένου ασθενή. να 
σιnrurrσrραφεί ιmι να προιιορεί, μόνο σru; ιατρικές κράξεις οι αιrοί&ς είναι 

wωραίημες για την &ξασφύλιση -ιης ποιότητας.. της ασφάλειας και της 

mrοu-.λεσμαmώτητας της υγεωνομ~ικής φρονriδας ή τη; &ραιrεiας wou παρέχεται. 

4. Ο ιατρό; ίίΙψέm:ι., τόσο uτομu...-ά όσο και μέσι'Ι) τιm• wτρικών εrαιρεu9ν -αι 

ουlliγινν. να ου~.ιβάλλει στη δημrουργία και εφαρμογή μηzuνισμών mυ 

στοzεύουν στην ει'θάρρuνση της συνεχ,ούς βελriι'Ι)<Jης της mώτητας -ιη; 

παρεχόμενης φpονriδας-

ΑpθροS 

Ιατρικά πιστοποιητικά και ιιιτρuώς γνωμαπ:Uσεις. 



109 

1. Τα ιατρικά mστmrοιηmαi και οι ιατρucέ.ς γνωμm:εύσεu;. ιωθώς και οι ιατρικές 
συνταγές :mυ εκδίδονται ιαπά τους νόμιμους τύ;rοuς.. έχουν το ίδω κύρος και την 

ίδια νομική ισχύ ως wρο.ς τις νόμιμες zρήσεις και ενώJοον όλων των ορzιΟν και 

υ~, ανεξάρτητα mώ το αν εκδίδονται αιώ ιατρούς :mυ mιηρετούν σε 

Ν.Π.Λ.Λ. ή Ν.ΙΙ.Ι.Λ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε πρύπωση, τα εκδιδόμενα 

χισrο;rοιητιιαi και οι εκ:διδόμενες γνωματεύσεις αφορούν mωκλεισnκά στο 

yνωστικό αντιχείμενο της ειδuώτηται; κάθε ιατρού. Τυχόν ειδικότερες ρυθμiσεις 

εξακολουθούν να ισχύουν-

1. Ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει χάσης φύσεως ιατρικά πιστο;rοιητικά ή 
γνωμιπεύοτtς. να αναφέρει το σκοm ΊJΗ τον αιrοίο ηχχ>ρίζονται, καθώς κ:m. το 

όνομα του λήπη του nσταιmιητικού. 

3. Τα ιατρικά JQΟταιWtητιιαi και. οι ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται μετά ωώ 
;φοηyούμενη 'fρwπή ή ηJΟφΟρική αίτηση του ηχ>σώκσυ στο οποίο αφορούν ή, 

ιαπ" εξαίρεση, τρίτου :~φοσώ;rου wου έχει. έννομο συμφέρον και το mrοδευcνύει, 

ιωθώς ιαιι όταν αυτό ρητά 11.ψΟβλέππn στο νόμο. Ειδικά τα ιατρικά ~οmιητικά 

wου αφορούν στην JmρΟύσα ιαπόοτοση του ασθενοUς ;φοfuωθέτσυν την 

aροηγούμενη ε.ξtmση του ασθενούς. Η έκδοση αναληθών ιατρικών 

mστοκοιητικών συνιστά πιθαρχυώ και Jrοινικό αδίιcημα σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί wου εκδίδουν ιατρικά nσταιωιητικά ή μετέzουν σε 

επτραιώς Jmυ τα εκδίδουν, θεωρούνmι υmllηλοι κuτά την έννοtα χου έ/βι ο 

όρος στον Ωοινuώ Κιοοuαι.. 

4. Τα JΟ1σης φύσεως ιατρικά 1ιlιΠΟJrοιητικά ή ιατρικές γνωματεύσει.ς mραδίδοντm. 
σε αυτόν ..-ου χαρu.δειrni το ζήτησε ή σε τρίτο ηχ)σωκ.ο, iWυ έχει εξοuσιοδοτηθεί. 
ειδιχ:ά ωώ τον αιτούντα.. 

1. Ο ιατρός ιnrορεί να ασκεί άllo εκίrπclμα ή α.απελματικ:ή δραστηριότητα 
εφόσον δεν παρεμΙΟδίζεται η ευσυνείδητη άσκηση της ιατριιcής κ:αι δεν θί~ η 
αξωη:όειά του ως ιατρού. 

1. Με την άσκηση της ιατρικής εξομοιώνεται και η ιαιτοχή mrοιασδήJrοτε 
έμμισθης ή τιμητικής θέσης, για την οκοία αιmιτείτm. ως τυnκ:ό προσόν το πτυzίο 

της Ιατρικής Σzολήζ. 

3. Δεν επτρέπmι σε ιατρούς οι mrοίοι έχουν δίdωμα φuρμαχ:mrοωύ ή 
οδοντιάτρου ή άllου υγεωνομucού επιπέ)ψατο.ς να διατηρούν φαρμι.οα;ίu., 

οδοντιατρεία ή άllα .JWρεμ.φερή ιωmσrήματα σε λειτουργία., εκτός εάν nιύσουν 

την άσκηση της ιατρικής και τη zρησψοrοίηση του τίτλου του ιατρού. 

4. Αmγορεύεται στον ιατρό να εξmuιρετεί, να εξαρτάται ή να συμμειiχει σε 
επzειρήσεις Jroυ JmρCΙσιCεUάζουν ή εμχορεύονται φάρμmαι ή υγεωνομucό υλιιcό ή 
να διαφημiζει και να ;φοβάλλει αυτά, με mrοωνδήmτε τρόm. Οι πρωρισμοί 

αυτοί δεν mrοκλείουν τη δυνατότητα σύναψης διαφανών και συγκειφψένων 



σχέσεων ειηασία; με επιzειρήσεις ΑΟυ :wuρα.σκευάζουν φi.φμαι;:α ή ιηειονομucό 
υλncό στου.ς ιατρούς που εκ του νόμου έzουν τη δυνατότητα αmή. 

λρθpο 

Τόπος άσκησης τοu wτρικοu οι:~ 
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1. Ο ιατρός οσκεi τα καθήκοντά του στην wεριφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον 
oilrOio έzει εγγραφεί και στη διεύθm'UΙ] ΑΟυ έzει δη)..ώσεL Αwιηορεύεται στον 
ιατρό να διατηρεί πρωσόu:ρα τσυ ενό.ς ιατρεία ή qηαιπήρια είτε ατομucά είτε σε 

συνεργασία με άλλον συνάδελφό του ή με τη μορφή ιατρική; εταιρείας. 

1. Ε~:ι:r.ράεται η wροσφορά ιατρικών υπηροοuόν στην nεριφέρειu άλλου ιατρικού 
συλλόγου, όταν υ~ει άμεσο.ς κίνδm"Οζ τη.; ζιοής ή τη.ς υγεία; ασθενή ή όταν ο 
ιατρός καλείται να σuμμετάσzει σε ιατρικό συμβούλιο, μετά ωώ ηχ)σκληση του 

θερώωντο.ς ιατρού ή του ίδιου του ασθενή ή, σε :m:ερύπιοοη αδυναμίας mπού, τισν 

οuα:ίrον του, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11. 

3. ΑJmγορώεται η dανοδω:οcή άσκηση της ιατρικής. Εχιτράωνται οι ταχτικές 
~εις για την~ ιατρικής συνδρομή.; μετά ωιό άδεια του δωucηnκού 

συμβουλίου του κατά τώrο αρμόδωυ ιατρικού συλλύyου. 

4. Εmτρέπται η παροzή ιατρικής φρονιiδας ή η συyιcέντρισση επιστημονικώ\' 
m:οιχεWJν, κuθώ; και η ιtJWJί[Οίηση ηχηραμμάτων ηJΟλψπ;ιχής ιατρ~ής ή άλλων 

ηχJ'!fριηψά:ιων ιmινω\..'1κοϊ• ή φιλανθρω:mκού 1αρuιαήρα UJ.-ώ ιατρucούς ή άλλου; 

φορείς του δημόσιου ή του ιδιωnιcού τομέα. μετά ωώ έπραφη έγuφwη του 

οιJΚΣίου rοmιιrού ιατρurού σullόγου, στην αιrοία ορίζεται ο χώρος, ο χρόνο.ς uαιι ο 

τρώm.ς m.φοzής αυ"ΟΟ>ν των υπηρεσιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ r· 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑ ΤΡΟ\7 Κ..U ΑΣθΕΝΗ 

λρ8ρο8 

Η mτpuαj mς σzimι ηuιισmσUνης και ~ύ-

1. Η συμm:ριφορά του κπρού προς τον ασθενή του πρέn:ι να είναι αυτή .iWU 

:w:ροοήκει και αρ~ι στην εm.στήμη rοι• και την ωrοστολή του λειτουργήματός 

του. 

1. Ο ιατρός φρονriζει για την ανώιτυ9J σzWει'Ι)ν αμοιβαίας εμmστοούνη; και 
σεβαιψού μεταξύ ι.ωτού και του χρήοτη?αοθενή. Ακούει τους ασθενείς του, του; 

συμπεριφέρεται με σεβασμό και κατανόηση και σέβεται τι; αJΙΙόψεις., την 

ιδιωπιώτητα και την αξιοπρέπειά τους. 

J_ Ο ιατρό; δεν mρεμβαiνει στην ηχχπαιπκή κω οικογε\"&UΔ.-ή ζιl()ή του ασθενή. 
w.αρά μόνο στο ~ιiτρο, m:o βαθμό και στην έiirnroη που εί\•αι ανwpcαίο και αρκετό 
για την wωτελεσμαnκή προσφορά τιον ιm:ρικιi:>ν \ΟΟlρεοιών του εφόσον αυτό του 

i:ι.,ει εm.τρωα:ί. 
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4. Ο ιατρός, κατά την mροzή των ιατρικών mιηρεσιών. σέβεται nς θρησκευτιχές, 
φιλοσοφtκές, ηθuffiς ή D)λιτικές αιώy-εις και αντιλήyεις του ασθενή. Οι mιόyεις 

του ιατρού οzεmώ. με τον τρώrο ζωής rου ασθενή. τις JΙίDiΟιθήσεις ιcαι την 
ιrοινωνική ή ouroνoμucή ιαmiσταση του τελευταίου δεν εnτρόιεmι να 

εχηρεάζουν τη φρονriδα ή τη θερmmunκή mnψετώmση χου πιρέχεταL 

5. Ο ιατρόζ δεν ηDει να ειq.ιεταλλεύετα την qwστοσύνη του ασθενή. να 
χρησψοD)ιεί τη θi.ση του για τη σύνιιvη ανάρμοστων ηχχκmmώιν σzέσοοw με 

τους ασθενεiς ή τους συπενείς τοuς, να ασκεί οικονομικές ή άλλες χιέσεις.. να 

ωωκαλύnει εμmσιευnχές π1ηροφορίες και να συστήνει θερwιείες ή να 

wuραπέμπι τους ασθενείς σε εξετάσεις οι ωrοίες δεν είναι προς το συμφέρον τοu.ς. 

6. Όταν ο ιατρός, μετά το Πρας των ιωθηιώντων του. uφαδίδει τη φρονriδα του 
ασθενή του σε άUο συνάδελφό του. κρέπι να εξασφαlίζει ότι η δu.ιδuωσία 

w.αρόδοοη,ς γίνεται αιrοτελεσματοαi και μετά ωώ ακριβή και σαφή ενημέρωση 
σzεπκά με την κuτόσταση. τις ανάyιcες του ασθενή και τις ωώρzουσες 

ειαφεμότητες.. 

1. Ο ιατρόζ είναι υwιηρεωμένο.ς να διευκολύνει τη συγιφότηση ιατρικού 
συμβουλίου, όταν το ζητούν ο ασθενήr; ή οι οιιcείοι του. 

λρ8ρο9 

Υχοzρεόισaς τοu uιτροv προς τον ασβενή. 

t. Ο ιατρόζ δίνει ηχπερωότητα στην ηχχπασίο. της υγείας του ασθενή. 

1. Ο ιατρόζ δεν μχορεί να αρνείται την wροσφορά των mιηρεσιών του για λόγους 
άοzετους ηχ>r; την εnστημονική rou αάρκεια., εκτό1; F.άν συντρέzει ειδιιcόζ λόγο.r;. 
που να ιrοθιστά αντοcεψενιιcά αδύνατη την wροσφορά των υπηρεσιών του. 

3. Ο ιατρόζ οφείΑ.ει να :wαρέχει τις mοιρεσίες rou για την ιιντιμεώιJWΠJ α.ειγόντων 
πρwτατuώιν ανεξάρτητα mιό την ειδικότητά rου. Η mrοχρέωση αυτή βαρύνει τον 

ιατρό~ mώμη και όmν δεν mώρzουν τα ιαιτάllηlα μf.σα για την όσιcηση της 

ιατριιcή.ς. και ισχ6ει μέχρι την χαραmμκή rου ασθενή σε ιατρό κατάλληλης 

ειδικότητας ή τη μεταφορά rου σε κατάλληλη μονάδα wαροχής υπηρεσιών 

φροντίδας και πρίθαλyη.ς. Σε κάθε πρίπποοη. ο ιατρόr; οφείλει να &ξανrλήσει τις 
wώρzοuσες,, κάuο mιό nς δεδομένει; σuνθήια:ι; δυνατότητες. σύμφωνα με τις 

εnταγές της ιατρuα)ς εχιστήμ.ης. 

4. Ο ιατρόζ ιuωρεί να διmώyει την mροzή των υ~. ποu ήδη wροσφέρει 
στον ασθενή του. για lό'fου.ς εnστημονικούζ ή :ιφοσωmαιύζ και εφόσον δεν 
riθεmι σε άμεσο κίνδυνο η ·uγεία ή η ζωή rou πλευταiοu. Στην πρίπιοοη αυτή. 
οφείλει., εφόσον του ζητηθεί, να αιrοδείξει άUο συνάδελφό του για την 

ανωrλήρωσή του. 

5. Ο ιατρόζ οφείλει., σε κάθε πρίπ:ιοοη εW..ευσης έιcτακτηζ ανiqκης ή μαζικής 
κατοστροφή.ς. ανεξαρτήτως της ένταξής του σε σzέδω αντψετώπιοηζ εκτάκτων 

ιιναyκών. να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του. έστω και zωρiς αμοιβή ή 

αιωζημirοση. 



λρΟρο 10 
Σuνεzι,;όμενη ααιαίδεuση~ δu:mστημονικότητα και αιαπελμcιτική 
συνεργασία.. 
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1. Η ά.αι...ηοη τη.; ιατρική; γί\τται σύμφαι\υ με τους γα'ΙΚiι .mραόεκτού.; κα\'ό\τ; 
τη.ς ιατρικής αιστήμης. Ο ιατρός έχει υποιρέωοη mn'qιζόμαης δια βίου 

εκπαίδευση; ιαιι αημέρ<οοη; σzεηκά με η; ε.ψ.iξει; τη; wτρική; επιστήμη; και 
τψ_; ειδικότητάς του. 

1. Η υκοχρέιοοη αυτή w.εριλαμβώ,u όχι μό,υν η; ιαψικi; Ύ\."tΟΟεις., υ.λλi1 και η; 
κλι~-έ.; δεξιότηπ:.;.. κ:αθώ; κ:αι τι; ικαιύτητε.; συ\ηηuσίu; σε ομάδα., οι ωrοίε.ς 

εί\'Ul ωαιραίτητε; γιu τη\' mφοzή Rσωnκή.; φρο''τiδας υγεία;. Η συνεργαοiu στο 

J.iλαίσιο κάθε διεmστημο\u-ή.; ή μη ομάδα; ~ \"U -yί\τται α.οικοδομητuαi. Αν 

ο ιατρό; ηγείται τη; ομι:ίδα;. ηχ>mωθεί να εξασφαλίσει wώ όλα τα μέλη την 

ανάγκη πuροzή; αξω~ι); και wrοτεί . .εσμαπ ;ή; φρονήόιι;. ·αθό:ι; και 

εκ:δήλιοοη.; σεβασμού Gτη\' πpοσι!)πικότητα '[OU ασibή. 

3. Ο ιατρό.; οφείλει \"U m'U"f\-"(!)ρίζει τα όρw τω\• α:uπείψιιηκιj>\' του ικαvοτήi:<!Jν 

και \'U συμβοuλείιαuι του.;: συ\:uδέλφοu; '[Ου. 

λρθρο) 1 
γ πο7_ρέιιοοη ενημiρισοης. 

1. Ο ιατρός έzει καθήkΌ\' αληθε:ία; προ; ΤΟ\' ασθε\ή. Οφεί.ί..ε:ι \"U ε:νημερώ,-ει 

-λήρι'>; και καται-οητά τον αοθε\ή για πμ• n:ριqμunk"ή Ι!(Uτάσrαση τη; υγεία; του" 

το πριεχόμα"Ο και τα ωu:σπ.λέσpατα τη; π:ροu::ι\·όμε:\η; ιuτρ~"ή; ηχίξη.;, τι; 

συνέπιε:; και του; ενδε:χόμα•οu; k-ι\·όmυuς ή ε>miλοκές αιώ ιην ει..~ τη;., η; 

εναλλ.ακηκt; .φοτάσε:ι.; ιαιθώ.; και για το\• πιθανό 7pό\υ αιrοκατάσrαση;., έτσι 

ώσu: ο ασθε:\ή.; \"U μFιιΟρεί \'U σzημuτίζει :aλήρη ε:ικό\υ Τω\' ιατρικών. Όιν«J\'ΙΚ<Uν 

και οικmυμικι!Jν wαραγόντων και mn'UU:εlri)\' τη; κατiιοταοήζ του και να .iiipozι!Jρεi. 

ιινάλογ~ στη λήφι wωφόm:ων. 

__ Ο ιατρό.; οi:βειαι την εmθuμία των ατόμαι'' τα οποία ε:miήom• \.'α μην 
a~ημεριuθού\•_ Ση.; πριπ<'Jσει; αυτέ.;. ο αοθε\ή; i:χε:ι δικαιιuμu \"U -ζητήσει wώ 

το\• ιατρό \."U ε:\'ημερc:;χπι αwοιdεισnοcά άλλο ή ill.u χρόσι,>ιαι.. ;ι[()U ο ίδω.; Ou 
ωr.οδείξε:L για Τη\." κατάσrαση τη; υγεία; του. το κεριεχόμα·ο και τα u...-rοτελέσμuτα 

τη; ηχJϊτι'\ύμnη; ιατρι11."ή; πράξη.;. ru; omi:;u:u;; ή και του; Θ\."Ι.\.'όύ\υu; ιαό τη'' 
εκιέλεσή της.. κ:αθι;>ς και γιu το βαθμό πιθm-ολσyηση; ιοι•;-

J_ Ιδιuίu:ρη χροσοιή ;ιυ:ρέπι να κ:αταβάίλε:ται κατά τη'' ε\ημέριοοη :που αφορά οε 
ε:ιδlλ-έ..;: επεμβάσει.;. όπι,J; με:ταμοσzεύσε:ι;. μεθόδου; ιαψικι! ~ υ~οβοηθούμε\η; 

αναιmριηωγής.. uu:μβάσει; αλλιηή; ή α.-rοκ:uταστάσrοJ.ς φύλου. αιοθηΤΙλ-έ.; ή 

κοσμητικές αεμβάσει.;. 



4. Αν τα ηχ)σωmz δεν έzουν την uα.ινότηm να συνα.ινF.σουν για την εκτέλεση 
ιατρικής η:χίξης, ο ιατρός τα ενημερώνει στο βαθμό κου αυτό είναι εφuαό. 

Ενημεριόνει. αίσης, m τρίτα πρόσωπα, ί/Wυ έzουν την εξουσία να συναινέσουν 
για την εκτέλεση της ηχίξης αυτής., κατά τις διmφίσεις του σώμενου άρθρου. 

Αρβρο12 

Σuναίνεση τοu ενημφωμέwm ιι.σΟενή. 

1. Ο ιατρός δεν εnτρέaεmι να χροβεί σιην εκτέλεση rnmιασδήποτε ωτριχής 
π:ράξφ; χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή. 

1. Προϋί/Wθέσεις της έpαιρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόlου&ς: 
α) Να mρέzεmι μετά mώ wλήρη, σαφή κ:αι κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με 

το ηχιηγσύμενο όρθρο. 

β) Ο ασθενής να t:ι,ει uα.ινότητα για συναίνεση. 
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αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλucος., η συναίνεση δίδεται mrό αuτσύ.ς κοu ασκ:ούν 

τη 1σνική μέριμνα ή qουν την εχψέλ.ειά του. Λαμβάνεται, όμως, umwη και η 
γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος., κατά την κρίση του ωτρού, t:ι,ει την ηλuαιική, 

χνευμmιχή ιωι συναισθηματική ωριμότητα να κ:ιπανοήσει την κατάσταιτη της 

υγείας του, το wεριqόμενο της ιατρικής ηχiξης κ:αι τις~ ή τα 

mr.οτεΜ.οματα ή τους κινδύνους της ηχίιξης αυτής. Στην χερύπωοη της 

:mραγράφου 3 του όρθρου 11 wιαιτείται Jώντοτε η συναίνεση uον προσιffiιrον wου 
ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλiκοu. 

ββ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης., η συναίνεση για την 

ειαέλεση uιτρικής wράιξης δiδεται mrό τον δυαιστικ:ό συμκαραοτάτη, εφόσον 

αυτός έJ!;ι ορισθεi Αν δεν twipzει δuωσmώς συμαραστάτης,, η συναίνεση 

δίδεmι ωι:ό τους οuα:ίοuς του ασθενή. Σε κάθε πρUπωση, ο ιατρός χρέπι να 

η>σmm.θήσει να εξα.σφολίσει την εκσύσuι σuμμετσχή, σύμπραξη και συνερyα.σίι.ι 

του ασθενή, και ιδίιος εκείνου του ασθενή mυ κατανοεί την ιαιτάσmση της υγείας 

του, το πριqόμενο της ιατρικής ηχίξης., τους κινδύνους, τις~ και τα 
mrοτελέσματα της ηχί,ξης αυτής. 

r) Η συναίνεση να μην είναι ωmτέλεσμα χλάνης, ωrάτης ή wωλής και να μην 
έρzεται σε σύyκρουση με τα χρηστά ήθη. 

δ) Η συναίνεση να ιαιλύπει wλήρως; την ιατρική πράξη και κ:ατά το σιηκειφψένο 

πριqόμενό της και κατά το χρόνο της επέλεσής της. 

J_ Κατ' εξαίρεση δεν ωmιτείται συναίνεση: 
α) στις επίγουσες πρuπιΟΟεις, κmά τις αιrοίες δεν μορεί να ληφθεί ιαιτάΜηλη 

συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη ιωι κατεπtrουσα ανάyκη mροχής 
ιατρικής φροντίδας, 

β) στην mφiπιοοη mώπιρας αuτοκ:τονίας ή 

γ) αν οι γονείς ανήλικου ασθενή ή οι mηγενείς ασθενή mυ δεν ιnωρεί για 

οJ.t:Οωνδήmτε Uηο να συναινέσει ή άλλοι τρίτοι, που έzουν την εξσυσiu 
συναίνεσης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναpcαiα συναίνεση και 

mώρzει ανάfιιαι άμεσης iΙΙψέμβαοης., χροκεψένου \υ wwιρωιεί ο κίνδυνος για τη 

!ζωή ή την υγεία του ασθενή. 
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λρΟρο 13 
Ιcιτρικό mιόρρητο. 

ι _ ο ιιπρό.; οφείί.ει \"U τηρεί αυστηρά ωιόλυτη εz.εμUθεια για 0:iί1[0ιοδήποτε 

στοιzείο uπ:oi;lli-π:ει στη\" αι""Ι:iληψή του ή του ιαοιαιλίιπει ο ασ&\ή.; ή φίτΌL στο 

riuϊmo τη; όm..Ί]ση.; τι'!>\7 ί«θηκό\7Ίrι,>\7 του. s..-u.ι το ouroίo αφορά στο\• uσθε\7ή ή 

του.; οuα:ίου; του_ 

1_ Για την αuστηρή αιι lli-τοπ:λεσμαπκή τήρηση του ιuψι -ού ωrορρήτου. ο wφό; 
οφείλει: 

α) YU αοΊΙΙ.τί πμ• m"fηll(αίu ε.-roN"iriu στους βοηθού.;. στους συνεργάπ::.; ή στα ωJ.a 

;φόσ<!>:ιαι mυ συμκράποuν ή συμμεr.έzοm• ή τον στηρ- : om• με ο~:οιο\·δήπ:οu:. 
τρόJ.rο κατά τη\• άσι.."Ί]Οη του /.ειτουργήματό.; του και 

β) \"U 1...αμβmτι κάθε μέτρο δwφυί.U.:,,=η; του ιm:ορρήτου -αι ·;rιu το zρό\"Ο μετά τημε 

ωrοιο\•δήj/(οτε τρόποπαΟΟη ή λήξη άσι..Ί]ση.ς του .λειτουργήματό; του. 

3_ Η άρση του wτρικού ωrορρήτου αη:ρέ:πται ότm•: 
α) Ο ιατρό; ωmβλέm:ι στη'\" ειαιλήροιση \"Ομικού κuθήκ:ο'\-το.;. Νομικό κuθήκο\• 

συηρέzει" όταν η ωω"άλ.u'ifΠΙ εmβιίλλ.ετuι ωώ ειδικό '\ύJΙΟ. ό:w:ω; στις περιπιΟΟεις 
γέ\"'\-ηση.;. θm·άτου. μολιΊΟμUηκι;>\" '\00('!>\' και iiJJ..x:;.. ή (Ι][ό "fε\"ιΚό "'όμο. όπι,>; 
στφ· υποzρέιοοη έ:pcαιρη.; muπελίας στην αρzή. όται• ο ιατρό; μuθαί\7εl με τρόm> 

αξιόllαιΠο όn JΙελετάτω κακούργημα ή όn άρzισε ήΟη η εκτέλεσή του καL 

μά}..ιοτα.. σε 7pmυ Ίiτοιο. ι!χ;π \"U μ;uορεί ακόμα '\'U η:χ>ληφθci η τέί.εοη ή το 

ιm:οτέλε.σμά του. 

β) Ο ιατρό; α;rοβ/..bu:ι στη όιαφύ/.α.ξ:η έ\"\-ομου ή άλλου δικαωί.σyημε\υυ. 

ouσWJδou; δημοσίου συμwέρm"Το; ή σιιμφέρο'\'Ίrο.; του ίόιοιι τοu wτρού ή ι..-U.τοιοu 

άλλου. το ο:rοίο δε\• μχορεί \"U διαφυλαχθεί διuφορεrucιί.. 

γ) Οιuν συ\7τρέzει κατάσταση ανάγκη; ή άμυνα;. 

4. Η ιmοzρέι':ιση τήρηση; ιατρικοί) ωrορρήτου αίρα«L εά\' σmuι\"εί σε αυτό 
εια:ί\υ.; στο'\" ow:oio αφορά.. D..τό.; εά\• η σzεπ111.-ή δψ..ι,)Οή του όε\' εί\"Uι έyιαιρη. 
όJu,>.; στη"' ;;u:ρί..ττιοοη. ποu αυτή cimι ;[ροΪό'\• κλιίνη;.. ωώτη.;~ «b-u:ύ.ή;., σι,>ματι8'.-ή.; 

ή ψυzοί-Ογιk-ή; βία;_ ή εάν η άρση του lli-.:ορρήτου συηστά προσβοi.ή τη.; 

ανθρc:;.πνη.ς αξιο~α;-

5_ Οι wτροί za:ou uσκού\' δημόσια υπηρεσία εί.i:αου. ~θαUρηση; ή 

n-ραγματ0J\7ι'!>μοσύ,η.ς ωωλλάσοΟ'\"Ται ωώ την υ:w:οχρέι'χτη τήρηση.; του wφικού 

ωrορρήτου μό"\·ο έναι"Π Τι!)ν ε\'ΤΟW!)ν του; και μόνο ι~ η>σ.ς το mτικriμε\·ο τη; 

εντολή.ς -αι του; λοmούς όρους: χορήγησής της. 

6. Η mro7pro~ τήρηση; και διαφύλαξης τοιι ιατρικού rαορρήτου όε\• π.αύει \'α 
ισzύει με το θά'\'Uτο του ασθενή. 

λρθρο 14 
Τιίίpηση ιcιτpικοίι cφzείοu. 



115 

1. Ο ιατρός wrοχρεούτuι να τηρεί ιατρucό αρχείο, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, το 
mroio πριέzει δεδομένα JΙWυ ουνδέονuπ αρρήιαmς ή mτιωδιαι; με την ασθένεια ή 
την ιηεία των ασθενών του. Για την τήρηση του αρχείου αυτού ιαπ την 

Θmξεργασία τι:ον δεδομένων του εφαρμόζονται οι διατάιξρ.ς του ν. 2472/1997 
(ΦΕΚ50Α~). 

2. Τα ιατρικά αρzεία ηόει να περιέχουν το ονοματεπΟwμο. το nιτρώwμο, το 
φύλο, την ηλuάα., το~ τη διεύθυνση του ασθενή, τις ημερομηνίες της 

~ κuθώς κm ιc:άθε όllo ουσιώδες σmιzείο 11mυ ουνδέεmι με την χαροχή 
φρσνriδας στον ασθενή, ό111".CΟζ, ενδειιmιαi ιαπ ανάλστα με την ειδικότητα, τα 

ενοχ,λήματα της υyείας του ιαπ το lόγο της tΣίσκενης,, την κρωτοyενή ιαπ 

δεuτεροyενή δΊάγνωση ή την αyωτή ;rου ιιιcοlσυθήθηκε. 

3. Οι κλινuώς και τα νοσοκομεία τηρούν στα ιατρικά τους αρχεία κm τα 
ωrοτεlέσματα όλrον των d.ινιχ:ών ιαπ mιραιdινιχ:ών εξετάσεων. 

4. Η mωχρέιοοη διατήρηση~; των ιατρικών αρχείων ισzύει: 
α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοutές μονάδες ηχm:οβάθμιας φροντίδας υyείας 

του ιδιωτικού τομέα, -,ια μiα δεκπεriιι ωώ την τελεuταία tΣίσκενη του ασθενή ιαπ 

β) σε κάθε άllη πρύmοοη, '(Ι« μία ειιrοσαετία ωώ την τελευταία~ του 
ασθενή. 

5. Ο ιατρός λαμβάνει όλα τα αναpmία μέτρα,, έτσι ώστε στην χφίπωση 
αιστημονικών δημοσιεύσεων να μην 'fW)Ο'τωrοιείται με αιωιονδή1W1ε τρώω η 

ταυτότητα του ασθενή στον οΒ>ίο αφορούν τα δεδομένα. Εάν, λόγω της φύσης της 

δημοσίευσης,, είναι αναpmία η mmιώλuψη της ταυτότητας του ασθενή ή 

στοιχείων που mrοδειχ:νύουν ή μπορούν να οδyΠήσουν στην εξαιφίβωση της 

ταυτότητάς του, muπτείτm η ειδική trfραφη ουναίνοοή του. 

6. Ο ιατρός τηρεί τα επιιπεlμιmχ:ά του βιβΑiα με τέτοω τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται το ιατρικό mώρρητο και η προστασία των χροσωmcών δεδομένων. 

1. Στα ιατρικά αρχεία δεν ηό-ει να αναγράφονπ.ιι κρίσεις ή σχ,ο:Αωσμοί ΎΙ« τους 
οοθενεU; n.ιρά μόνον εάν αφορούν στην ασθένειά τους. 

8. Ο ασθενής qει δucαiωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς κm λήψης 
αντrrράφων του φαχέλου του. Το δuωirομα αυτό, μετά το θάνατό του, ασκ:ούν οι 
κληρονόμοι του, F.φόσον είναι συπενείς μέχρι τετάρτου βαθμού. 

9. Δεν επτρέπται σε τρίτο η ιφόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ' 
εξαiρεση επτρέπται η ιφόσβαση: 

α) στις δuωστιχές κm εισαπdιχiς αρzές κατά την άσκηση mJν ιωθηιώντ:ων τους 
α.m&uίπελτα ή μετά mW αίτηση τρίτου JΙWυ εnκ:αλείται έννομο συμφέρον και 
σύμφωνα με τις νόμψες διuδuαισWς, 

β) σε άΑλα όργανα της ΕΜηνιχ:ής Πολιtείας, JWU με βάση τις ιcαταστατuffiς τους 

διατάξεις qουν τέτοω δυωiωμα και αρμοδιότητα. 
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1 Ο. Ο ασθD.ή; qει το δικαίωμα ;;rρόσβα.ση;. σύμφιm:α με n; οικείε.; διuτιί.ξ'<:ι;. στα 
εθνικά ή διεθνή αρχεία στα oxoiu έzom• εισέλθει τα δεδομi;νu προαιuπικού 
zιφωαήρα ποι• τον αφορούν. 

λρθpο 15 
Σiηιφοuση καθηκό-ι"Των. 

Ο ιuτρό; w.ου βρίmα:rαι Jlilρom:ά σε συpφουοη -uθηκ:ό'\'ΤΝ\' mmμεαuπί,ζει τη 

σύγκρουση uυτη με βάση τη\' αιστημο\u."ή του γνιοοη. τη σίηιφιση τι!>\' ε\.vομω\· 

αγαθιΪ)\' ;ι:rou όιu ~βεύοηαι. τον ωώλuτο σεβαομο τη; m.(Jρώm\η; ζι!>ή; ~uι 

αξιοπρέπειας και τη οι•\τίόησή ΊΌΗ στο πλαίσιο τω'' αρz<uν ι:οη άρθρου 1. 

ΚΕΦΛΑΑΙΙΟ Δ. 

ΣΧΕΣΕΙΣ Ιλ ΤΡΟ\7 Κλl ΚΟΙ ΩΝΙΑΣ 

Άρθρο 16 
Ο wιτρός κcιι η κοιι-wονία. 

1. Ο ιατρό; οφείλει \"U γνι~ίζει tΌ\' κοt\'('!)\'Ι -ό zαρω.τήρα του λε.ιτουργήματό; του 

·αι i:χ_ει τη'' υπο7pέιοοη. με βάση τι; J"'<οοε.ι; του. η.; &..;-ώτηα:; και τφ• πείρα που 
i;zει αποκiήσn \"U εφιοτά τφ• ;φοσοzή τη; ·01\•ότητα;. στφ· οποία mήια:ι. σε 

θέματα ;rou i:χ_οι"' σχέση με τη δημόσια ιryε.iu -αι τη βε.λriι,κπι τη.; ίίi:Οιότητα.; τ~n· 
ιατρικι;ι,, ηπηροοιι;ι,._ 

2. Ο ια'[ρό.; οιιμμεrqε.ι σε ε4αγγεί41um..-t; ή -αι ε.;;πστημΟ\'ΙΚ:έ; οργω·ι;.ΜJεt; που 

t-ιοη,· ι'); σκοwό τη\• ;qχχπασία τι!>ν σιιλλσyικι;J\. σuμφq.'C)\'T(!JV τη; ιuφυαϊ; 

κοι\•ότητw;.. κ:αΟc:~ 11;,.-uι τη μελέτη. ε:πεξ.ε.ργασία.. πρόταση και εφαρμσyή 

σολί..ογιοc~)\ μtι:ρι,,,., ποι; συμβάλλου' στη βελήιατη τη; .δημόσω; υγεία;. 

3. Ο ιατρό; qει δ ·αίι9μα οτο σεβασμό τη.; zφαJ~>;m:ότητά; του -uι τη.; ιδιι,>Πk"ή; 

-u:ου .ζωή; u.ι-τό τον Τ ίιilΟ ·αι i"U Μέσα λlα~ :η; f \1ημέρc:'!ΚΠl;. ·ατά Ίψ' άm.."Τ]ση τοι 
ιατρικού λειτοιφγήματο;. 

4-. Ο ιατρό; ωΠχει lliW οποιuόήποπ: ε\'iργε.ια η οποία μχορεί \'α οδηγήσει ΟiΌ\' 
κοι\'('!J\'LΚό ωrοκί.εισμό ή στη δι.ω.:ριπ111.ή μcr«qε.ίριση WJ~(;>" ή uΊΓόμω\• που εί\•uι 

φορri; \'όσc:ΙJ\". οι οκοίε; ε.νόqε.τm \'α ιφοκαί.έσοu\' -ol\'(!J\'I -ό σriγμu.. Α ''Τίθcrα. 
μερψνά για -ro σεβασμό τη; αξιο;:J:ρέ;ιεια; ·uι -r~>'' m.(Jρc:,,;ri,·ιm· δι -uιι,,μάτων του;. 

~ονmς πιφάλλ.ηλα την aαιλύu:ρη δu\'Uιή ε:7.ιl.σΊΓημο'\u-ή αι•-.:ψ.ει-ιj:ιπισή του.;. 

5. Ο wτρό.; όί'υ ιοιαίπ:pη ;ι:ι:ρσσοzή στη,· ίίluροzή φρο\-ήΟΟ; σε άτομu τα οποία 
uvήκΌm" σε αι;;:αθε.ί.; ομάδε.;. ό;ϊlω.;: γm•uίλτ; .που ~om• σε εί'J.εtμ!Juru.-t; σm.'θή~τ; 

ασφάλεια;.. .;ruιόιά προβλημαπ -ι9,., οικογ&\τιιi>ν. νεαρά άτομα που διαβwJ\'ΟU\' σε 

κ:αταιπάσε.ι.; ιιt.ιrηί.οί• ~,,.δίJ\"ΟU. άτομα με 7pόηu \•οσήμu1α ή ατομu τη; τρίτη; 

ηλu..iα;. 



αν ο ασθενής δηλώσει ιιναιφύlωαα στον ιατρό την αντίθεσή rou σε μiα 'iiroω 
ενέρrεια. 
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4. Ο uπρός οφείλει να~ να δωτηρεί άρισιες σχέσεtς και να σuνερyά.ζεται 
αρμονικά με τοuς νοσηhυώς και το louώ :wροσωmώ κατά την εκτέ1εοη τrον 

ιωθηκόντων τοu~ mραμψίζονmζ οmιαδίprοn: τυχόν διαφορά, με γνώμονα το 
συμφέρον τοu ασθενή και την εύρυθμη λειτοuρyία του φορέα mροχής uχηρεσιών. 

5. Ο ιατρός μmρεί να αναθέτει φροντίδα σrο νοσψ.εuτικό χροσωπucό εάν κρίνει 
όn αuτό είναι χρος όφελο<; τοu ασθενή. ΙΙρέJι:ει όμως να είναι βέβαtοζ ότι το 

1Ιψόσιmrο στο οmίο αναriθεται ένιι συyκειφψένο χοθήιcον είναι uαινό να το 

ανuλάβει_ Στην χερhπωση αuτή ηόει να δώσει όλες nς ωmραίτηmς 'flU τη 
δuχπραίιοοη τοu καθήκοντος dηροφορiες σzεπιcά με τον ασθενή και τη 
συyιαχρψένη διαδιχ:ασία.. Ο ιατρός καραμένει uπεύθυνοζ ΎΙU τη διιqείριση της 

φροντίδας τοu ασθενή. 

6. Η ηχ>οφυrή του ιατρού σm αρμόδω ααπε/ψατυαi και ελεyιαιχ:ά όρyανα 
οzετοοi με θέματα ανπδεοντολσyικής συμχεριφοράς. mράνομηζ ή πλημμελούς 
άσκησης της ιατρucής mώ συναδέλφοuς τοu δεν mτσιελεί w.αρόβαση του 

καθήκοντος συναδελφucότηmς. 

λρ8ρο22 

ΙατρU(ά cmμlloύluι.. 

1. Αν ο ιατρός. ο ασθενής ή οι οικείοι του κρίνουν σιcόJnμη τη συγκρότηση 
ιατρικού συμβουλίου~ ο θερώm>ν ιατρός μmρεί να mrοδείξει σύμβουλο της 

αιlοyήΙ; του. Είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει στην οucοyένεια ελευθερία 

αιlοyήΙ; με βάση το συμφέρον του αρρώστου κm nς μεmξύ τους οzέσεις 
εμπιστοσύνης. 

2. Εάν ο ασθενής ή οι οucείοι του αιλέξουν ως σύμβουλο ιατρό με τον αιwίο ο 
θερώι:ων ιατρός δεν διατηρεί αyαθές ~τιm; σχέσεις, ο τdευταiος μmρεί 

να mrοσύρεται χωρίς δuc:mολογία. Το ίδω ισzύει ηχ»cεψένου 'flU την εκλσyή 
ειδucού ιατρού, ερyαστηρwκού ή dινurού. 

3. Ο θεράπον ωτρός οφείλει να dηροφορεί τον ασθενή ή τους οικείοuς του ΎΙ« 
κάθε lεχrομέρεια ;rou αφορά στο ιατρuώ συμβούΑrο, ιcοθιl>ς και για την 
οφειλόμενη αμοιβή. 

4. Ο θερώι:ων ιατρός κοlεί το σύμβουλο ωτρό, ορίζει την ημέρα, την ώρα ιcαι το 
zώρο IWU θα συνέ1θει το συμβούλιο και συντονίζει τη διαδucασία.. Η δωξαyωyή 

του ιατρικού συμβουλίου χεριλαμβάνει: 

α) σύντομη χροεισηyηnχή διάσκεψι ιcαιά την ο:iWία την εκπΠηση διατwαbνει ο 
θερώι:ων ιατρός. 

β) εξέτιιση του ασθενή ωώ καθέναν ωώ τους συμβούλου;;, 
Ύ) ιδωίn:ρη διάσκενη των ιατρών η αιwία αιcολοuθεί την εξέmση και 

δ) αναιrοίνωση ~φος την οurοyένεια του wορίσμιπος του συμβουλiοu mώ εκείνον 
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~ου το διηύθmτ .. 
Εάν πpοκύ'4fε:Ι διαφορά γνι,>μό>'\'. ο θερώα')'\' ιατρό; μπορεί ciπ: να ωrοδηθri Ίη 

γνιj)μη του συ~ιβοίιλοu ιατρού εiπ. εφόσο'\' τη'\' ιφί'\"εt άστοzη ή επιζήμια.. να 

ωrοmιηθεί τη"' ε:υθύνη .. Στην πρίπ.,χτη uuτη γνι,χποϊmu::ί τη όαιφωνίu τοu στον 
αοθενή ή m:ην οι11..-ιηένειά του και : ηu:ί τη 01.Jγκρότηση άλλου συμβουλίου. εάν το 
·ρίνει σκόnμο .σι προ; το συμφέρον του ασθε\ή. Εφόσον η οικογέ'\τια 

.w:ροnμήσει τη J'\-'tuμη του συμβούλου ή ωωκρούσει τη σύσrαση '\~υ συμβουλίου. 

ο θεράπω'\' ια'[ρό; διικ:uιούται νu wrοσιφθε:ί. 

5 .. Ο σύμβουλο; ιατρό; δε:ν μπορεί να -yίνει θερώι:ι,)ν ιατρό; του uσfJειή. π.φά 
μό'\'Ον στην m:ρίJΙU:ι,:κτη Π)υ ο θερώr.ων ιατρός. ο οκοίος ΤΟ'\' κάλεσε. '[Ον 

εξοησιοδοu:ί ρηΗί ι~ κροr_; αυ'[ό ή αί'\• δαιφωνήσει και ιιποzι'!)ρήσει. εφόσον 

ληφθεί mίντοn: υm>ψη η φοriμηση του αιrθε\ή .. 

6 .. Orm• Μ.φΟΗσιάζεται αι~-η πρόσκληση; ειδuωί• ιατρού ή zειροuργού. ο 
&-~ιι'!Jν ιατρό; JliWpεΪ '\'U υκοδεί.ξει του; u.:-αηύ.ί.ηλότqχ>u; ill'[ά τη'\' Β.":ρίση του. 

δε:ν εmφi:πcrω όμι~ να ~.λtwει τι; προτιμήσει; του ασθενή. παρά μόνον σε 
m:ρίiπιοοη ;ψοσωmκής δώσmσης ή αδυ'\•αμίας '\"U συνqηασθεί με το\' ειδU(ό 
ιατρό ή '[Ον zειρουργό JillOU :φοnμά ο ασθενής. Το ίδιο ισχύει και .w:ροκτιpένου για 
τη'' εοcλογή θqχυπιι»τηρίοιι. εργuστηρίοη ·αι 11•οσηλευωωύ ιδρύματος .. 

7/ .. Οι zεφοιιρ-yοί.. οι ειόuωί ιατροί ·uι οι εργαστηριακοί ιατροί. ;,φο; του.; οπ.οίου; 

mφαιuiμ:ϊΙΙΟC'[αι ο ασθενή; u..ιw τον θερώlΟ\"Τα ιατρό του .. εί\"Uι υ;ιωχρεωμένοι \"α 
γ\"(!ΧiΤΟΠΟΙΟύ'\' ΟΥΟ\' w.ειιταίο το κόρωμα τη; εξέταση;. Αφοί. D..~.ηριοοοuν 

uιnήν τη'' ε'\"τολή. &λ· επιφi:n:ται '\'α δωτηροu'' Νερ«ηiρι'' σχέσει; ιαφιι..'ής 
φύσεαι.; με "[Ον ιω&νή ΙΚUΙ ιόιuίπ:ρu για θtμα1α aτό; τη.; ειδ -ό~"[α; τοο; .. 

ΚΕΦΑΛΑ ΟΣΓ 

ΕΚΠΜΔΕΥΣΗ 

λρθρο23 

Ο ρόλος ΤΟ'1Ι αιτροίι στη'" εκπαιδnmιοj διαδικασίu... 

1 .. Ο ιατρός wρέ:πει να συμβW..λ.ει στην ειοαιί&οση άλλω" αιψc:iJν. φοιτητισν τη.ς 
ιαψική.ς ΙΙCUι λοmών m»ναόέλ.φο)\' του .. 

2 .. Κάθε ιατρό; ;ιφέ:χ.ει '\"U ώυι προεrοιμασμέ'\•ο.; '\'U ε:πιβί.έπει λιγόΊερο έμ;rαιχιu; 

συ\"Uδθ.φοu; τοι• .. 

J .. Ο ιατρό; ο οJWίο.ς:: i:ιs.ι ιδιαί'[ψς εκ;~uι&ιπικέ.; υπ07pει:;ΧJει.ς ~ι vu 
αναιπύσαι:ι η; όιΟm.-τιι :t; του Ιλ·m:ότητε.; .. Em: είναι υκriιθυνο.; για τη'' 
~ίδευση ν00u:ρω,. ~'' τοu. πρέm:ι \'U D\"Ul βέβαω.ς όπ αυτοί 
εποπn:ίιονται κατάλληλα.. 

-ι Ο ιατρό.; m"fη'\'t'!)ρψ:ι τη σημασία και συμβάλλα στην εD!Uίδευση τω'\' ασθε'\•ιj)ν 

ΠΟΗ πάοzοm• ατιι.ό zρό\'ΙU '\'Οσήματα. ΚUθιi.>.ς:: και '[ω'\' με},,<;,\' rη.ς:: ΟΙJJ(Ογ~τιάς του;. 

ΚΕΦΑΛΑΙοz· 

ΕDΙΣΤΗΜΟΜΚΗ EPEV Α 



λpθρο24 

Ιιιτρυάi έρεuνιι.. 
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1. Η ιατρική έρεuνα διεξάγεuπ ελεύθερα στο ίίiλαίσιο των θεμελιωδών 
n~εομιmιcών και ηθικών αξιών, .συ χαραιmιρiζονται αιώ σεβασμό στον άνθρωm 

και την αξιmφέπιά του. 

2. Η ιατρική έρεuνα στον άνθριαιω επτριbιεται με nς r.ικόλοuθες ι.ι:ροmωθέσεις: 
α) Ενημέρωση του ανθρώπου mu mώιcειται σε έρευνα. σύμφωνα με το άρθρο 1 1, 
χαι ιδίως ως χρος: 

αα) την ύχορξη και το μέyεθος χι.θανών κινδύνων, 

ββ) τα δικαιώματα ηxxmroiaς του ατόμου, 

π) τον εθελοντuώ χαρωαήρα συμμετοχής στην έρευνα και χωρίς οικονομuώ. 

ανι.u.λλάnιαm και 
δδ) τη δυνατότητα ελεύθερη; ανάκλησης της mρεzόμενης συναίνεσηζ-

β) Ελεύθερη, αναιφύλmαη, ειδοcή και τεκμηριωμένη συναίνεση του αvθρώmυ 

mυ mώκειται σε ιατριχή έρευνα. ο οmίο.ς έιJ;ι τη σχετική ucανότητα, όw.ως 

ειδικότερα ορiζεται στο άρθρο 12. 
γ) Οι κίνδυνοι στοuς ο.rοίοuς ειαi.θεuπ ο άνθρωΙWς είναι δυσανόλσtα μuφοί σε 
σχέση με τα χιθανά οφέλη mτό την i.ρευνο.. 

δ) Το ερευνητικό iψόγραμμα έχει qιφιθεί mώ το αρμόδω όιηανο, μετά ωώ 

σύμφωνη γνώμη του αρμόδωυ Εiiιστημονιιrού Συμβουλίου κnι της αρμόδιας 

&ιτρmτής Δεονrο.λοyίας. Το Ε10στημονucό Συμβούλιο ή η Εnτραιο1 

Δεοντολιηiας μ..σρεί, κnτά τη διεξιqωyή της i.ρευνο.ι; να ι.ι:ροβεί σε επανειcrίμηση 

-ιων όρων και συνθηκών διεξιqωyής αυη\ζ-

3. Η έρεuνα σε άτομα τα rnroία δεν δωθέrοuν uαινότηm συναίνεσης., σύμφωνα με 
το άρθρο ι 1, εnτρέπται μόνον εφόσον: 
α) dηρούνται όλες οι wροfurοθέσεις των ι.ι:ροιuούμενων καραyράφων, 

β) m αιrοτελέσμιπα της έρεννw; μwορούν να οδηγήσουν σε άμεσο όφελος της 
υγείας του ατόμου, 

γ) δεν μπορεί να ηχqματοmιηθεί έρεuνα αvriστοιvις αmu:λεσματικότητας σε 

άτομα τα οmία δωθέτουν uωνότητα συναίνεσης., 

δ) έιJ;ι δοθεί η αιmραίτητη συναίνεση, σύμφωνα με τους όροuς της ~ράφου 2 
του άρθρου 11 ιαιι 
ε) το άτομο δεν mm.τίθεται με rnrοωνδήmτε τρόm. 

4. 0mια.δήΙΟ1Σ δuηνωσπιcή ή θερwtευτuάι μέθοδος δεν εφαpμόζpαι διεθνώς. 
zαραιαηρίιζεται ως πιραματιιάι κοι επτρέπται η εφαρμογή της μόνο ύστερα αιώ 

έγιφωη του Κεντρυrού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ .). Ιατροί, mu εφαρμόζουν 
πφοματucές., διιηνωστικiς ή θερmιειnυcές ηχίξεις, χωρίς nς ;φοfurοθέσεις των 

άρθρων του .σφόνrος ή την ανωΊiρω έγιφωη, τιμωρούνται με την JWινή της 

οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσιcησης αι.ιπέ4ωτος. σύμφωνα με όσα 

η>Οβλάονται στη διάταξη του άρθρου 36. 



λρθρο25 

ΙΟ.ινική έρευνα μ.ε νέο: c.Μφμακα ή Υέες δ~ΜΠ1κές και θερωιεuτuά.ς 

μdΟΟοuς. 

1 _ Οι κΜνικές μελi:τε; με νέα φάρμuκα ή εφαρμογή νεόπ:ρ<'>ν δ1«1Vιοοτικιi>\' και 
θερωιευηκι!>\• μεθόόω\· εmτρέπn"Ι"αι ε.φόσο\•: 

α) ω"ΙWmιψί\"Ο\'Ται σn.; γει"Ιι..i;; κροδισγραφέ; και δwδι!Ι(ασύ:.; όjj!:ι~>; αυτέ.; 

-uθορί,ζονται ωώ τα αρμόδια όργανα της Εuρι!)ιmΪJΙΙ..ής Ένιοοη;. 
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β) υmpzουν ισχυρέ; ε:m.στημονιk-ές ενδείξεις όn η .zρήση τους ή η εφαρμογή του; 
θα uuξήm:ι η; mθωύτηη:; επιβίιοοη.; ή ωrοκατάσrαοη; της ιηεία; ή 

U\"W(ούφωη; τω\• uσθε\,•ι!>\• ;ϊ[Ου wάozou\' ωώ αντίστοιχες νόσους ·αι η 

ι':aφελιμότητα θα είναι σοβαρά σημανπκόu:ρη του ενδεχόμενου εμφάνισης 
mτπιθύμητι'!)\" ενεργεκ!>ν. 

γ) mwι-ρtzou\• όλες οι χροϋ;;.rοθέαι:ι.ς "U:OU προηγούμενου άρθρου. 

1. Αν ο ιmθενή,ς αρνηθεί τη συμμετοzή του σε μιu tit-oιu μελέτη. ο ιατρό; οφείλει 
\"U λάβει κάθε μέrρο. ;φοια:ιμnυυ η άρνηση του ασθε\ή \'U μην αηρεάζΑ 
αρνηΠΙΚά τη σχέση ια"U:ρού χρο.ς ασθενή. 

3. Ο wψό; &\• ~τράτεται \"α 7pησιμοποιεί νέα φάρμW(α άγ\"(!χπη; 
ωrοτελεσμαπκότητα.; ή να εφαρμοζει \'IΧ.ς θερωπuruι.--ές ή Οtσγ''ιοοτικές μεθόδους 

αγνι;>στιαν συ\"DΠΚ~ν. zι,>ρί; την αυστηρή εφαρμογή των κm•ό\'ω\' που διέ;rου\• το 

σχεδιασμό a..τιι τη'' εφαρμογή κλJ.,"ΙΚών μελετών. Α\7U'{V(!Jρiζει (!>ς θεμε).uοοη 

l!(U\,ύ\'U όn η mθανή δtσγ'"ιΟΟτική ή θερωπ:ιmκή αξία. .w:ρο; όφελο; του ιωθε\.ή. 

έχει προιεραιότητα έ\•m"Π τη; ε:πστημονικής -yνc:ΟΟης. που ενόεzομέναις ακοπάται 

ωώ τα \nt φάρμα ~ ή η; \'έε.ς θερωu;υru&; ή δκφ'<ΟΟU!Ι&; μεθόδου;. 

λρθρο26 

Μη Οερωιnmκή βωWτρικiιJ ψει~να.. 

1 _ Επ ρD;ιεται η ιατρι ~ έρειι\•α σε ανθρc:!>που;.. για καθαριi)ς αιστημm'Ικού; 
λόγου..; μ.ε τι; προϋJWθέσεις του άρθρου 14 ιιαιι ~ν τις ακόί'.ουθε; 
προϋποθέσει;: 

α) ο ιατρό; ερεmηiή; Qει,:ψεί ύψιστο καθή ·m· του τφ• ηχχπασίu τη; ςι,,ή;.. rη; 
ιηείιι; ΙΙ(Uι τη; uξιωφεΟΙεια; 1ωu προαi>.ίilΟυ στο ΟΛΟW διεξάγεται η έρεm·u.. η οποία 

wρooτuoiu ;ιψοηγεί"U:αι του συμφέροντο; 1η; αωτήμη; ή ϊιης κοι\•ιuνίας. 

β) ο wτρός ερεmητής λαμβάνει k--άθε ωmραίτητο μέτρο. έτσι ι'χπ:ε η σuμμετοχή 

"U:οιι α"U:όμου στην έρευνu να γίνεu:uι zωρiς αιrοιοδή;mπ: m"U:άλλιημu_ 

1. Ο ιατρός ερευνητή; δι{LΙΙ(ό:ί/[τει την έρευνα. αν. κατά τψ· κρίση του. η συνέχισή 
της μπορεί να επιφέρει σοβαρή. επικίνδυνη ή wrλή βλάβη mΌ άτομο. 

λρθρο2 

ΛηJiWCΠότητα TC)'\' ανuκ:αλί~φnον. 
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ι. ο ιατρός mωzρεούται να κοθωτά ~ κατά ηχπεραιότητα., στην wτρυcή 

κοινότητα., με mν JΙΠΟ ηχ)σφορο τρώm, τις ανακ:αλύyεις mυ αέτυzε και τα 

συμm:ράσματα σm ο:mία έχει καταλήξει mrό τις DUΙΠελμαmffiς του μελέτες σε 

δmyνωσιuαί ή θεραιι.ευτuώ θέματα. Απιφεύ"rει. την ευρύτερη δημοσιο:mίηση των 

ανακ:αλύyεων ιαn των συμπρασμάτων του στο μη ιατρικό κοινό, ηχnού τα 

mrοβάλει στην κριτυcή των συναδέλφων του. 

1. Ο ιατρός σε ιώθε αιωτημονucή ανακοίνωσή του ανuφέρει όλους τους 
συνφyάιες του, .mυ συνέβαλαν στο χεριεzόμενο της α:ιστημονιχής ανωrοίνωσης. 
Ε:.mιλέον, δηλιόνει αιuοοδήnn:ε την επιχείρηση ή εταιρεία., :mυ ΙJJηματοδότησε 

οlυαί ή μερικά την έρευνά του. 

3. Ιατροί, οι αιrοίοι είναι υπύθυνοι σύνταξης βωϊιπριιcών πριοδιιcών ή μειέιουν 
στη συντmm.κή τους εnτραιιή, φιν χροzωρήσουν στη δημοσίευση των qηασιών 
:mυ προιώπουν mrό την ερευνητυcή διαδυαωiα, f"l..i.γzouν την τήρηση των 

κανόνων των όρθρισν 14 έως και 26 ή ωιαιτούν υπύθυνη δήλωση ΎJΩ την τήρησή 
τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ. 

ΙΑ ΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΛΑ ΥΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1. Ο yυzίατροζ κρf3α;ι να η>σσφέρει την καλύτερη δυνατή θερωrεία σύμφωνα με 
τις~ του ιαn να :Dψέzει. τις φροντίδες του μi.σα στο Uaioro του σεβασμού 
της ιινθρώπ~ α.ξιmφέπιm;. των ανθρισΠνων δuαnωμάτων ιαn των θεμελιωδών 

ελευθεριών των ανθρώwων iWυ π.όοzουν αιώ vυχιχές δwταραχές. Ενθαρρύνει 

ΟΟσης τη p:νικόnψη ηχχηωγή της νυχικής υγείας. 

2. Ο yυχίατροζ οφείλει να ενημερώνεται, να εο:αιδεύεται και να αψορφώνεmι 
τωrnκά σε θέμαm mυ αφορούν τόσο τις &ξελίξεtς της εnστήμης του, όσο και την 

ηχχπuσία της ανθρώπ~ αξιmφέπιας και των θεμελιωδών ελευθεριών των 

ανθρώπων :mυ mοzουν mώ yuzo.-tς διαταραχές., ιαιθώζ και στην αιrοφυγή κ:αι τον 

i"JJ::r!o της βίας. 

3. Ο ψυzίατροζ οφείλει να wροβαiνει σε θερmu;ιmχέι; wσρεμβάσεις στο μέτρο :mυ 
αυτές ;ιεριορiζουν ελάzισm την ελευθερία του uνθρώ:mυ :ϊWυ χάσzει αιώ yυχικές 

διαταραzές και να ζητεί τη γνιόμη συναδέλφων του, ώrου αυτό θεωρείται 

ανιqιωiο. Όταν ο νυzίατ;ρος είναι υπύθuνος .,ια τη θερωrεία ή τις υirOOU)ρurnιcές 

ενέργειες mυ πφέχονται στο zώρο των ψυχοο:Ον δwταραzών αιrό άλλους 

~οφείλει να τους ειam.ιδεύει και να τους ~λ.Dιει κατάλληλα. 

4. ο ψυlίατροζ οφείλει να γνωρίίβι και να ανιηνωρίψ ότι ο άνθρω:rος mυ mοzει 
mώ νυzικέr; διαταραzές είναι δuαnωματικά εταίρος στη θερwιευτική δwδιιαωiιι.. 
Η θεραιι.ευτυcή οzέοη βασίζεται τόσο στην εzqώθεια του ιατρού, όσο και σε 

αμοιβαία εμχιστοσύνη και σεβασμό, ώστε να εnτρέπι σε αυτόν :mυ .iώοzει αιώ 

yuχuffiς διαταραzές να συμμετέχει στην αιr.οφασιστucή διαδικασία., σύμφωνα με τις 

wροσω1'ΙΙΚές του αξίες και :;φοτιμήσεις. 
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5. Ο yuziaτpo; οφείλει να ενημερώνει rον άνθρωπ.ο wου wάσzει αιώ vuzιxi; 
διαuφqέ.ς για τη φύση της ιmτόοτuσή; του. τι; θερωιrειmχLς δωδucαιriες. ιαιθιόι; 
και nς ωzόν ενu.U..ιοcηκiς αuτιόν. ώκ!)ζ Diίίσψ; και την πθανή i:ήkroη των 

θεραιιεuαιcών διοδυαισιών. 

6. Ο φιχίατpο; σέβεται τη\• .il!VεUμm:udι. συναισθηματική και ηθική αυτονομία του 
ανθρώ:ννοu π.ου πάσzει ωώ ψυΙU(ές δαιταραzέ.ς. Γιu αuτόν το λόγο. κατά τη 

θεραmiα., λαμβάνει τα ανάλσyα μέτρα. wου δωσφαλίζοm· ιην άσκηση rο>ν 
θρηmα:unκί'1'\' και wοhuκιόν εκιλογών του ανθρώwου mιι mrop wώ νυzικέ.ς 
διuταραzές., καθri>; Ι(Ul τη σομμειοzή του σε πρόσφορες κοινω\"Ιk-έ.ς 

δραιπηρώτητε;. εφόσο\• αιπi.; δεν αηρεάζοm• αρνητικά την yυzική του 
11mτώπαση ή δεν εμwλέκοvmι στην -.,υzοιmθολσγία ι-ου. 

1. Ο vυχίαιρο; οφείλει \-"U συνεννοείται με τα η>όσιαιω wου αναφέ:ρm'Ται rnro 
άρθρο 11. όταν ο άνθριαιrος J.1W1) n.άσzει u.ι-W ~ διuτuραzέ.ς δεν διαθέτει 

uαινότητα λήφις wrοφάσει'1ν. λόγω uνν διαruραzών ιmτινν. 

8. 0 ψυ1ίατpο; δεν zοpη'fεί Κιψία θεριmεiα zι,:ψί; τη θέληση του miιρώ.ιου m>υ 
Jώσzει a.-W wuzu.._-i; δωτΟfΧllές., εκτό-ς εά\· η άρνηση θqχ.L-πία; θέτει σε riνδmυ 

τη ζιοή του ίδιου και εκείνιm• iiiOU τον πρι.βάλλουν ή συνε;ώ:yεται σοβαρή 

επιβάρυνση -ιη; wορεία; τη; yυχυ..-ής τοu διuταρu:zή.ς. Αν καθίσταται Dατακ~rική η 

ανιqιαrοrο..-ή \"ΟΟηλεία του m'θριαιr.ου :wrou Νάσzει lliW yυzι.Γ<-ζ διαταραχές. αυτή 
ηό.ει \-'U είναι σϊψφω"η με τοις όροι-.; -αι τι,; προfuωθέσεις ;ιου ορίζονται wώ 

την ωzύουσα νομοθεσία. 

9. Δεν α:ιτρbεται στον -.qιuχίατρο '\."U Drο:ιφεληθεί lliW τη θεραιu:tmκή t.ου σzέ.ση 
με τον άνθρωπο που .ii:Uoz&ι ωώ ψuχι.κές διατυρuι:i; κuι \"U επιτρέψει να 

ωπ:ισέλθουν στη θερwα:ία m•άρμοστε; ~i;.ς επιθυμίες., σοναισθήματα. 

προκιπαλήyει; και ΝDωιθήσεις. ούτε να χpηοψοiiiΟιήσει dηροφορίε.ς που {;χουν 

απ.οπηθεί, καώ τη σzέ.ση mπή. για κροσωπκούς .λιηου;.. οικονομικά ή 

wrnδημαϊκά οφέλη. Emτpb;rεnn η παραβίαση του ωιορρήτου. μόνον όταν η 

τήρησή του θα μ.-rορούσε \"U απφέρει σοβαρή σωμαΤΙk-ή ή vυχική βλάβη σε αυτόν 

ΠΟU πάοzει ωώ γuzucέ; διαταραχές ή σε φίτο πρόσωΑΟ. 

1 Ο. Ο vυι,ίιπρο; :w:ου καλείται να διuτmι.ώσει μια ααiμηση για ένα πρόσωπο με 
σκαιωύ; άλλους ωrό του; θερmα:υτu.-ού;. ώu-ιο.; κατά τη δι.ε\'έργειu 
vυχwτροδucαmικής εκτίμησης., οφείλει w:ρ6πα \"U το ενημερώσει ιcuι να το 

σομβοuλεύσει για το σκοπό της εκτίμησης αuτης.. τη χρήση τι1)ν ευρημάτων και τις 

πθανές επυπώσεις της εκτίμησης. 

11. Ο vuzίmρo; οφείλει, οτι; έρεuνε; Jroυ διεξίqm'Τuι σε ανθριοπου.ς mυ 
mozouν αιώ φυzικέ.ς διαταραzέ.ς. '\"U εmδεικνύει ιδιαίn:ρη ;ιφοσο-.ιή, ώστε να 

διαφυλάσσεται η αuτΟ\"ομία τοu;.. καθι6; και η yuzuα) και σιομαπκή τοι~ 

ακεραιότητα. Επίσης.. οφείλει να ε\ημερό>νει του; miιρώποuς αυτmiς για τους 

σκαιιοuς της έρεmuς και τις ενδεχόμενε.; ανεmmμητες εΜδράσει; τη.ς και \,"(Ι 

εξασφαλiζει. μετά αιώ w.λήρη. σαφή και κατανοητή ενημέριοοη. τη σιηιαιτάθεση 

των αοθενι9ν. αναφοptk'ά με τη σομμετοzή τους σε ερεuνηπκό ηχ)γραμμα_ Η 

ηχχπώ.θειu του ψυzιάτρου για την καλύτερη δυνατή θεραπεία ανθρώπου που 



κάοzει mr.ό yυzικές διαταραχές δεν θα πρέπει εχ" ουδενί να Dιl)ρεάζετw από την 
άρνηση συμμετοχής του συyκειφψένου ανθρώJΙ(Ου σε έρευνα τοu yuzιάτρου_ 
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12_ Ο ~ιmzίατρος με ιαινέναν τρώω δεν θα ηόει να zρησψrnrοιεί μi.σα κ:αι 
μεθόδοuς του ααγγF.Ιψατός του, nm πιθαναγιcάζουν σε τροmmίηση ή allαyή 
σαίσεινν κuι συμπριφοριόν JΙ(Ου σχετίζονται με πο.Αιmώς ή και ιωινωνυcές 

ιmrοιθήσεις ή, -,yενοώτερα, εξunιρεrούν άλλοuς σκαιmύς wλην των θερωuειmκών 
ιαιι της προαγωγής της υyείm; του ατόμου ιcα.ι της ιrοινωνίας-

13_ Ο ψυzίατρος φέπι να φρονriζει ώσιΣ οι ψυχuαί wάοzοντε.ι; να 
.wαροuσιάζονται στα Μέ.σα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ_Μ_Ε_) με τρώω nm, αφ' 
ενός μεν ηχχmnεύει την τιμή και την οξιmφέκειά τους. αφ" ετέρου δε μειώνει το 

σriwa ιαπ τη διάκριση εναντίον τους.. Ο ΨUΧίατρος δεν wρΟΟ:ι να ιαίνει 
ανmωινώσει,ι; στα Μ_Μ_Ε_ 11« την ωrοτιθέμενη vυχαιmθολογία οmωuδήmt.ε 
ατόμου_ 

ΚΕΦΑΑΑΙΟθ~ 

ΕΙΔΙΚΑ θΕΜΑ ΤΑ 

λρ8ρο29 

Icnpικtς ιnι:οι,,ιό.σεις στο τUος της ζωής. 

ι_ Ο ιατρός., σε :u;ρίχuοοη ανίατης ασθένεwς που βρίσκεππ σrο τελucό της 

οτάδω. σ.ιώμη ιαπ αν ε.ξανdηθούν όλα τα ιατρικά θερωιεοnιαi χεριθώρω., οφείλει 

να φρονriζει για την ανmωύφιση των vυχ,οσωματικών J.Ιώνων του rrοθενή_ Του 

κροσφf.ρει nιρηγορητική αγοηή και συνερyάζεται με τοuς οucείοuς του rrοθενή 

wρος αυτήν την ιαιτε6θυνση_ Σε κάθε wερύmοοη, συμαρίσταmι στον rrοθενή 

μέzρι το τέλος της ζωής του ιcα.ι φρονriζει ώστε να διατηρεί την οξιοκρέπώ του 

μέχρι το σημείο αυτό_ 

1_ ο ιατρός Μψβάνει υmyη τις εnθυμίες χου είχε ειcφράσει ο ασθενής, ακόμη ιcα.ι 
αν, κατά το zρόνο της α.έμβασης, ο ασθενής δεν είναι σε θέση να τις α:αναλάβεL 

J_ Ο ιατρός οφείλει να γνωρίζει ότι η εnθυμiα ενός ασθενή να πεθάνει, όταν αυτός 
βρίmα:ται σrο τελευτuiο στάδω. δεν συνιστά νομική διιc:αιολσιηση για τη 

διενέργεια πράξεων οι οχοίες στοzεύουν στην επίσπυση του θανάτου_ 

λpβροJΟ 

Ιcnpική mιοpοήΟηοη στην ιnβpduπνη ανωιιιριηωγή. 

J _ Ο ιατρός οφείλ.ει να uφάοχει στον ενδιαφερόμενο κάθε zρήσψη :wληροφορία 
οzετιιαi με το θέμα της ιατριιc:ώς υχοβοηθούμενης ανωrαρι.qωγής και της 

αντισύλληvιις-

1_ Ο ιατρός συζητά, ενημερώνει για τις θεnκiς και αρνηnχές συνέπειες και 
ενθαρρύνει την χpοσφυrή σnς μεθόδοuς ιατριιc:ώς υJΙ(Οβοηθούμενης 

ανωrαρι.qοηής σε συyκειφψένε.ς π;ρυπώσεις ιατριιc:ής αδυwμiας wώκτησης 

πnδιών με φυσuώ τρόm ή προκειμένου να αιrοφευzθεί η μετάδοση σοβαρής 
ασθένειας στο καιδi Η εφαρμογή των μεθόδων uυu!Jν δι.Dιεται ωώ το σεβασμό 
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στην προσ<!>πκότητα του αι'()~)JΙi:ου και την ελεύθερη και σοβαρή βούλησή του. 

ό_mο; αυτή σzημαriζεται μετά αιώ wλήρη και nηιηριωμtνη ενημέρι!χτη. Σε κάθε 

πρίπτιοοη. ο ιατρός ωιέzει ωώ κάθε DΠ:zείρηση ή προmώθεια βωμη:zανοJΙi:οίηση; 

της διαδuωσiw; της ιαψικ~ ωrοβοηθούμενη.ς ανωωραγοηής. 

)_ Ο.Wιuδήκοττ καρέμβαση στο έμβρυο. η οποία -yίνεται στο πλuίσιο εφαρμογής 
των μεθόδι!>ν ιατρικώς υ:w:οβοηθούμnη; mτnωριqω-yή;. η>έm:ι να ciναι σύμφωνη 

με ης διατάξει;: για την ηχκπuσίu τη.ς "fε\.'ετlΚή.; ταυτότητας ικ:αι την lliοtqόρευση 
τpοποir.Οιήσει~)\• -rου ανθρι;.πινου γονιδw)ματο;~ nου εί\uι δm·ατόν \"U 

μεταβιβασθοι"w στην Dώμενη γενεά. 

4. Η κλι!>νοJrοίηση ως μέθοδος ιινωαιριηωγής ανθρώπου ωmγορεύετω. 

.5. Ο ιατρός μwορεί w. αmcαλε.σθεί τοuς ικ:αι·όνες και τις αριές της ηθι~'ή; 
συνείδησής του και w. αρνηθεί \"U εφαρμόσει η να συμπράξει στη διuδικuσίu τη.ς 

ιατρuαός υποβοηθούμενης m:ωαιρι.qι!>γή.ς. 

λρθροJΙ 

Τ εzνqτή διcικαιnΊI κUηcπις. 

1. Ο ιατρός ~να εmχuλεο9εί -rου.ς κ:ανό\'εζ και τι; αρχές της ηθική; 
συνείδησή; rου Jl(Ul να αρι,ηθεί να εφαρμόσει ή \'α συμηχίξει στη διuδικuσίu 

u:zνιι[ή; διωc:οΠι.ς της ιι.."ύησης., εκτός εάν υκάρzει m"Wiότρεnο; ~iνδυνος για τη 

ζι!>ή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διuριωύ; βλάβη; της υγciας τη.;. Στφ• 

m:ρίπωση αυτή. ωmιu:ίται σύμφωνη και αιηολογημtνη γνιομη του κατά 

περίκτοχτη uρμόδωυ ιατροί•. 

1. Ο ιαιρός οφείλει να παρέχει συμβουλευπκή mrοστήριξη στη -yυ\•αίκu που ;ηu:ί 
την mφοzή των ιmηρεσιών του. πριν w;ροzι!>pήσει στη διακοw:ή της κύησης.. 

λρβροJΖ 

Μεταμοσzεόσuς ιο-r6)ν και οργάνtσν. 

J _ Ο wψός οφείλει w. ει.ikφρύνε:ι τις μαuμοσzεύσει.; ισιrι!Jν και ο~:ηάνων :wου 
γίνο\"Υαι για θερωu:ευτικού; λό-yους.. παρέχοντας σιαπή ενημέριοοη και 

συ\φγα.ζόμενο; με: ιου; αι"Ιiστοιzου; φορri; και υπηρε:σίε.;.. 

1. Ο ιατρός δεν πψqει τις ωιηρε:σίε.ς του εάν η μεταμόσχευση -yίνεται ή 
επzειρείται να γίνει με οκοωδήποu: αντάλλιqμα ή υποιφύπu:ι τέτοω. Η 

καταβολή ΥΟ)\' δmωνι;.v κοu civαι ωωρuίτηu:; για τη μεταμόσzευση δεν συνιστά 

αντάλλιqμα.. 

J_ Ο ιατρός ηχχπαιεύει. με ι...-άθε φmιο. το lliϊ:όpρητο τη~ τum:ότητας του δότη 
κuι του λήπη. 



λρβρο33 

Αιμοδοσία.. 
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] _ Ο ιατρός ενθαρρύνει J.Πίντοτε την εθdοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία. Το 
οικονομuώ όφελος δεν η>Θιει κοτέ να ωωτελεί κίνητρο ούτε για τοuς αιμοδότες 

ούτε για τους υπύθυνοuς σuλλο-yής αίματοζ. 

1. Ο ιατρός. εκτός mώ τη μέριμνα του αιμολφιτη, έχει και τη μέρψνα του 
αιμοδότη. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφόλεια του αψοδότη είναι δωριcήι;.. 

3. Ο ιατρός γνωρίζει στον αψοδότη όλοuι; τους ιανδύνοuι; wου εμχερΊέzει η 
διαδuαισία της αιμοδοσίας;. 

4. Ο ιατρός λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση της ανωwμiαι; μεταξύ 
αιμοδοτών και αψολφπών, εκτός εάν σuντρέιουν ειδικοί εξαιρετιιcοί λσrοι, ώποι; 

η διασφάλrοη της υγείαζ του αιμολήπη ή lόyοι ηθιχ:ής εωφέπιας ή συπενιιάις ή 

ιrοιvωνικά ηχ)σφορης αλληληγύηι;.. 

1. Παρεμβάσεις του ιατρού οι οποίει; οδηγούν στην τρο;ι:ο;ι:οίηση του ανθρώnνου 
Ύονιδιώματοι; JUΙΟΡΟύν να γίνουν μόνο για ηχ>:Αηπικούς, δκφιωστικ:ο6ς ή 
θερmrευmrούζ σκ:οmύζ. Σε κuμiα ~.uφίπιοοη η τραιwmίηση αυτή δεν μπορεί να 
μεταφέρεται σrο γονιδίωμα της αόμενης γενεiLς. 

1. Δεν εnτρblεται η .zρησψοποίηση της γενετικής τεχνολο'(ίας για πολιτικούς ή 
στραιιωmrούι; σκαιrοός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ' 

ΚΛθΗΚΟΝΤ Α UΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑ ΤΡΙΚ Ο ΣΥ ΛΛΟΓΟ 

λpθρο35 

Σ:zi:οεις ιατροί) zρος τον Ιατρικό Σύllογο. 

l. Ο ιατρός είναι mrο.zρεωμένος να ειαληρώνει ηχ)θυμα και wφοφόσισm όΜJ. τα 
εnβεβλημένr.ι ιαιθήιωνrα k.Uι τις mrοχρεώσεις χρος τον Ιατρικό Σύλλογο του 

οποίου είναι μέλος;. 

1. Ο ιατρός οφείλει να εyyροφεί ως μέλος; του Ιατριιcού Συλλόγου στην περιφέρεια 
του οποίου έχει την ~nκή του εγκατάσταση. 

J_ Ο ιατρός οφείλει να wροσέρχεται ανελλmώς στις γενικές συνελεύσεις και να 
σuμβόll.ει με τις γνώσεις και το ζήλο του στην ηχχqω-rή και ολοκλήρωση των 

σκ:οκών του Συλλιηοu, να αναλαμβάνει και να εκτελεί ενόρκως και ευσυνείδητα 
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κάθε uπηρεσία ROU -u:ου ανα.riθαm., να εοληρώνει τι; ΟΙΚΌ\,"Ομικtς του 
mrοιρεώσεις τωαΊΚά m:ι έpcαιρα., να μετέχει σπ; yηφοφορίες -για την εκλογή το:ιν 

καιαll..ηλόu:ρο>ν, rαιτά την κρίση του, οργάνων δωίκηση;.. "'" βοηθά το Σύλλογο 
όταν καλείται οcαι \'« ;φοσέρχεται σε κάθε περίσταση, καθώς κ:ω να υ:iωκ:ούει σπς 
ωrοφάσεις του Συλλόγου mrou λαμβάνο"ται νόμψu u..-uι m•αι δεσμεum&ς -για το 
σύνολο. 

4. Κάθε mφάλειyη ή mφάβαση τι,Jν mrοzρεώσεων του ιατρού :ιφος τον Ιατρικό 
Σύλλογο, καθώς και κάθε ωu:είθεια ηJΟς τις ιh-τοφάσεις του, επισύρει πιθαρzικέι; 
κυριΟΟεις σε βάρος του ωzεΟΟυνου ιατρού. 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ ΙΑ . 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΛΙΑ Τ Α=.-εΙΣ 

J _ Κάθε mφάβαση των διmάξεων του wαρόντος nμι~ται πειθαρχικά ωώ τα 
αρμόδια~ όργmu. 

1. Εχmλέον ο ιατρό; mrou πιφαβώ:ζει τι; διατάξεις: των άρθρων 6 ίίU:αράγpωροι 4 
και 5, 19 παpιηρuφοι 5. 6 a..-uι 1. 2-i παράyρuφο.; , 18 ;ιιαράγραφος 9 και 30 
mφάγραφο.; ~- nμιορείται με ;;ψοσι!σpινή mύιcληση της άδεια; ασκ:ή~ του 
εm.ιγγέλματος οcαι κροσιισρινή mrιώση α.π:ό θέση χου rοzόν οcαύ;χει στο Δημόσιο -για 

τουλό:χιm:ον δύο (2) έτη και Νρόσπμο wοσού Rε\ή\"t"U χιλι.ύδοJ\,' (50.000,00) έω; 
και διαιrοσiων zιλ.ιάδων (100.000.00) ευρι9. Η wοινή εmβάλλεται με ωώφαση του 
Υ π:ουργού Yp:iuς και Κοινι!!Jνucή.ς Α.Uηλεπύης.. μετά ωώ γν.;,μη του Εθνucού 

Συμβουλίου Ιατριχής Ηθικής και Δ.εοντολογίαι;. η OJ![Oίu εκδίδεruι μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (10) ημερών ωώ την ωωοτολή οzεmωύ ερω-ιήματος. Σε 
wερmuοοη π.λέσε,ι,>.ς εκ vrou μίας ωώ n; ανωt:έρ<!) ~ εχιβά.λλ.εται 
ωωχρεωruαί, με όμοια wώφιωη, οριοτu...-ι) ανάκληση τη; άδεια; ~-ήσεο>.ς του 

mαγγέλμαmς nαιι οριστική παύση. 

3. Ο ιιπρό; έχει δuαιίωμα σε wrοκατάσταση. mωζημίιοοη ·αι ~ κάθε 

οικm"ΟJιuα\; η ηθικής βλάβης ή ζημίας που υΠστη wώ την ενανriον του άσκηση 

κάθε είδους ιιβάσψης m'Ο.φΟρά; ωώ φυσucά ή νομικά ;φόσωκu.. Κάθε ια-rρόζ ο 

οwοίος καππορείται στο Νλαίσιο αοτικη.:;.. Rοινικi); ή πειθtιρχική; δωδιιcασίας qει 
δucαίωμu ωώλuτου σεβασμού τη; a:ροσω;mcότητάς -rou. 

Από την ένιιρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το β.δ. τη; 2: .: .16 . . 195: (ΦΕΚ 
111 Α·). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΒ' 

ΛΟΙΠΈΣ ΔΙΑ Τ Α=.~ΙΣ 
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.ί\ρβρο38 

Τρωιmrοιήσεις τοu v. 1026.11980 (ΦΕΚ 48 Α '). 

1. Στο άρθρο 4 του ν. 1016/1980 .ηχχπίθεται D.ψάγραφο.ς 5, η οκοία έχει ως εξής: 
((5. Οδοντίατροι βουλευτές. σrου; οmίου; ωuηορεόειm η άmcηση οδοντιατριιrού 
~ος., ιnrορούν να wαραμείνουν μέλη του Οδοντιαrρικ:ού Συλλόγου στον 
οχοίο ήταν επεγραμμένοι μέχρι την mώιαηση της βουλευπκής ιδώτητας., δεν 

έzουν όμιος το διιαιίι'Ι)μα του εκλέγειν κ:αι ειcλi:yεσθαL~ 

1. Η Jmρ. 1 rου όρθρου 5 του ν. 1026/1980 ανπιω.θίσrατm ω; εξής: 
(( 1. Τα μέλη του Οδονnατριιrού Συll.σyου mπηρεούντm σε ετήmα εισφορά προς 
το Σύλλσyο, η omίu ιαιθορίζετuι με wWφαοη του Δωικ:ηπκού Συμβουλίου κάθε 

Συλλόγου, κατ' έτος., και -yνωστοmιείται στην Ελληνική Οδονnατριχή 

Ομοmι:ονδία.. Η mώφαση λαμβάνεται το μήνα Δειcέμβρω και ισχύει -yw το 
εw.όμενο έτος.>• 

3. Η nφ. 1 του άρθρου 19 του ν. 101611980 αντικ:αθίοτατm ως εξή;: 
(( 1. Το Δωιιcητιιώ Συμβούλιο mηιωλείται mώ τον Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος 
αιrοχρεούmι να mηιαιλέσει το Συμβούλιο εντός δεκwrέντε ( 15) ημερών.., εφόσον 
αuτό ζητηθεί επράφως mώ δύο μέλη του επί πνταμελών Συμβουλίων.., τρία μέλη 

εΠ επαμdών, Πντε μέλη εri ενδειmμελών κ:αι έξι μέλη Dri δεκ:ατρwμελών 
Συμβουλίων.» 

4. Το όρθρο 16 του ν. 1026/1980 ανnιωθίσταται ω; εξής: 
«Άρθρο 26 

Ενστάσεις κuτά του κύρους της εκλ.σιικ:ής διuδικασίw; εκ:δυώζσνται σύμφωνα με 

nς διατάξεις των όρθρων 167 έc~ και 1 1 του Κισδικα Δωικ:ηπκής Δικονομίας (ν. 
2717/ 1999.., ΦΕΚ 97 Α")-•• 

5. Η Ι.αρ. 1 και το »φώτο εδάφω της ϊmρ. 1 του όρθρου 27 του ν. 1016/ Ι 980 
αντικοθίσπ.ινται ως εξής: 
« 1. Ο λαβών nς πρισσότερες vήφοuς ωr.ό τu εκλqένια μέλη του Δ.Σ. ια.ιλ.εί.., 
εντός οκτώ (8) ημερών.., όλου; τους εκ:λεγέντΣις συμβούλους.. -τια εκ:λιηή κ:uτά 
σειρά Προi.δρου.., Α \:rοφοέδρου.., Γ ρι.ψματiιι και Ταμία_ ανεξαρτήτως mrοβολήζ 

ενστάσεων κατά της ειcλσyικής διuδιιαισίας. Για την εκ:λιηή ωωιu:ίτuι η ;ωρουοiα 

των τριών τετάρτων.., τουλάzωτον, των εκ:λεγέντων μελών του Δωικ:ητικού 

Συμβουλίου.., θεωρείται δε εκλεγείς αuτός mυ συγπντρώνει την mιόλυτη 

d.εωvηφία αuτών. 

1. Αν δεν ωώρzει ωmρτία_ όπος wροβλDιεται ανιοτiρω, η συνεδρίαση 
~την ίδια ημf.ρα ιcαι ώρα της αόμενης εβδομάδας κ:αι ωωιu:ίται 

η ίδια αιmρτία.. Αν -..-αι mλι δεν υπάρzει ωωρτία, η συνεδρίαση~ 
την ίδια ημέρα και ώρα της α:όμενης εβδομάδας ιcαι ωωιτείται η ϊmρΟυσία του 

μισού πλέον ενός τουλάzιστον των ειcληέντων μελών.» 

6. Το άρθρο 32 του ν. 1026/1980 ανπιω.θίσrαται ως εξής: 
«Άρθρο 32 

Τα μέλη του Οδονnατρικ:ού Συλλόγου υχοχρεούντm στην καταβολή ετήσιας 

εισφοράς κρος την Ε.0.0., το ύyο.ς της rnroίaς ιωθορiζεται με wώφαοη του 

Λωικ:ητιιωύ Συμβουλίου της Ε.0.0. κ:ατ' έτος. Η mώφαοη λαμβάνεται το μήνα 
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Νοέμβρω. "f'.τοοτο~οιciται στους Συi.J_ό-γοu; ι.:-uι ισzύει για iΌ επόμε\·ο έτος.. Η 

εισφορά κuτuβάl .. λεται στο'' οικείο ΣύJJ.σγο εντό.; του φ~του τρψήνοu κάθε 
έτοu; και ωu:οδίδεται στην Ε.0.0. μέχρι το τέλος Νφιλiοu. με επψέλεω του 

Προέδρου και τοu Γ ραμμuτέu κάθε Συλλό'fΟU. Α ,. δα• καταβληθεί εμπροθέσμως η 
εισφορά. ισχύουν uνιιλσγικά τα ;φοβλε.Ιόμnτ.ι στην πιράγριιφο 2 '[OU άρθρου : 
του \ύμοu uuτοίι. Στη'' πρUπωση αυτή. οι ασφορέ.; κ:ατα.βWJ.οντω um ΤΟ\' 
οικείο Σύλλ.σyο στην Ε.0.0 .. ενιrος μη'ύ.; ωu:ό Π1'' είmφαξή ι-οuς.» 

- ΣiΌ αι..ο; τη; παρ. 1 του άρθρου~~ τοιι ,._ 1016119 ο ;φοσήΟεται ώάφιο (!>; 
rF-ή--
"'"':'"Ι._. 

«Η εκλσγή Ύίνεται με κοι,·ό ψηφοδέ.λτω με του; υ:aοψηφίοu.; του Διοu..'11τικού 

Συμβουλίου.•• 

. Στο άρθρο Μ του ν. 101611980 ηχχπίθετω εόάφω ως ε.ξή;: 
«Ε\•οτάσεt; κατά του ~ρου; της οο .. ιηι ~ς όωόικuσίuς αcόικάζΟ\"ΤUΙ σύμφω'\"U με 
nς διαΗίξει; τω'' άρθρι,)ν 16 7/ έιuς ικ:αι 1ϊΓJ.. του Κι;Jόικα Δωu..'llnu.."ή; Δι11ω'\'Ομία.;.;; 

9. Η πιρ.1 του άρθρου-Γ rου ν. 1016119 Ο αι"ΠΚαθίσταταιιu; εξής: 
(«2. Αν δε\· υ;ώρzει ιαιιρriα. ό.u'!)ζ ;φοβίάετuι U\"C)τέρι,). η σm'εδρίuση 
αuιναλιιμβάνετω την ίδια ημέρα και ιQρa τη; επόμενη.; εβdομάδας και απαιτείται 

η ίδια απιρriα. Αν και mλι δα• υπάρzει ωruρriα. η σm'εδρίuση Dω\"uλι.ψβίινετuι 

την ίδια ημέρα ll(Ut (;)ρα τη.; αόμDη.; εβδομάδα; και απαιτείται η rt:αροuσία του 
μισού~,. ενός τοuλαzωτΌ"' ι-ι.,,,,. εικίηά"Τι~>'' μύ..rin•.•• 

10. Η παρ. 1 iΌΗ άρθρου :2 του,._ 10_6 19 Ο αι"Τlλαθίσταται ως ε.ξή;: 
« 1. Οι αιβαλλόμf:'-ε.; ιGό το Π.Σ. κοινέ; εί\"UΙ: 
α) έ,πρι.ιφη οο~. 
β) wρόστηιο. 

γ) κροσι,:ψι'ή wuύση ε.ξααι.."ήσ-ει'>; του οδο\'Πατρuωύ αυπέJ..μuτο.;. ιmό 
δεκσχn"ΤΕ (15) ημέρες έιuς έξι (6) μήνε; -uι 

δ) οριστu..-ή παύση εξαm.-ήσ-εως οδονnuτρικΌύ ααπiJψατο;-•; 

11 _~το άρθρο :1 tΌU \'. 1016/19 0 111:ροστίθετuι ;ιιuρίqpαΘΟ.; 3 η OiίlOW έχει~>; 
εξή;: 

«)_Η ;ιι.οι\ή τη.; οριmu..-ή; milloη; ~-ήσrο>; του οδο'\"ΤW..,.ρικού ααπέJ.ματο; 

μ.rορεί να αιβληθεί εώ• ο οδο\'t:ίιLτρο;: 

α) τψιφηθci. ε'\τό; τριεriα;. wu:ό ι-ο Πειθιφzικό Συμβούλιο με όύο τουλά-pστm· 

m:ιΟαρzι ~ ;ιιοι'\τ.; ηχ>σι.,,ρι,ή; ;u:αίιση; ε.ξ~-ήαι:ι,); οδο\τιαψικού αιηγi:λματο;. 

β) 11...-uτuδu1αίοθη111.τ με αμεώdητη ωrόφuση jj[()ι\'IJl(Oύ c)ΙJΙ(uοτηρίοu -yια 

ιιαικούργημα. 

γ) καταδιιαίσθφ •. τ με όύο τουλάχιστο'' αμετάκλητε; αποφάσεις ΠΟΙ'\'ΙΚΟύ 
δuαιστηρίου για dημμέλημu κατά την άαι..'11ση ή με αφορμή την άmσ]ση του 

ε:m.r:πέλματός τοιυ• 

11_ Το φ;πο εδάφιο τη.; ;mρ_ 3 του άρθρου 66 του v. I 016 19 Ο αιτικαθίστuτ:αι 
Ο)ζ ε..":;,Γ-ή;: 

«)_ Η έφεση ;ιιφi:m:ι να συνοδεύεται. οο jj[()ι\ή ωuιρuδέaαου. u.ι-ιό mιρίιβολο είκοσι 

mrπ: ( 15) εu~. εφόσον η ει...-κuλού!Jε\'η αχόφαση εmβάλ).ει εmιληξη ή Νρόσημο. 
!l(Ul πνήντα (50} ειψι~ σε ιιαίθε άλλη πρmιοοη_ Με ωrόφuση του Διοι ι..ητικού 



Συμβουλίου rou οιχείου Συλλόγου ιnmρούν να ιινmφοσαρμό.ζονται τα ως άνω 
J.lllO(Jά..)) 

13. Οι w.ι.ιράyραφοι 1 και 2 του άρθρου 73 rου ν. 1026/1980 ανnκ:αθίστανται ως 
εξής: 
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«< 1. Τhωιος αmα:ί το ~του οδοντιάτρου. :zωρίς να έχει πυzίο 
Οδοντιατρικής Σzολής ημεδmrού Πιινεnστημίου ή Πανεnσιημiου 

ιφάτουςΊμέλοuς της Ευριαιm:ϊκιίζ Ένωσης ή πυzίο αλλοδωο}ς Οδονπατρικής 

ΣzοΑής. αναyνωρισμένο ως ισότιμο ιαιι uνriσroιzo. τψωρείται με φυλώαοη 
τουλάzιστο\• έξι (6) μηνών ιαιι zρηματucή wοινή rουλiqιοτον δύο zιλιόδων 
(1.000.00) εuριο. Με τις ίδιες κοινές τιμωρούνται ιcαι οι οδοντστεzνίτε.ς ή οι 
ουνmξωύzοι οδοντοτεzνίτες mυ διενεργούν οδοντιατρικές ηχίξειις. Με nς ίδιες 
.-οινέ.ς τψωρούντuι και οι διι.qειρισιές ή νόμιμοι εισφόσωmι νομικών ηχ>σώiίων 

.-ου u.ιρέzουν wρωτοβάθμm οδοντιατρική gφffiαλψη. :zωρίς να έzσυν συσταθεί 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του :wροεδρucού διατάγματος; 84/2001 (ΦΕΚ 70 
Α ·)~ καθώς και οι οδοντίατροι JliCOυ ηχχ;φέρουν με οmωνδήJΙiCΟιε τρόm Un]ρεσίες 

σε αυτά. 

1. Με φυλώαοη μέχρι tξι (6) μηνών και με zρηματucή D)ινή μέχρι τριmώσια 
(300.00) ευρώ τψrορείται ο πυzιούzος; Οδοναιπρικής Σzολήζ Ελληνucού 
ΠιινDtιστημiου ή Π«νDΠοτημίου ιφάτοuς'?μ.έλοuς της Ευριαιuίίκής Ένωσης ή 

άλλης ισότιμης και ανriσrοιzηι; αλλοδωιής Οδονnατρuα]ς Σzολής. ο αιrοίος ασκεί 

την οδονnατρική zωρίς την ωmιτούμενη mώ την κείμενη νομοθεσία άδεια 

εξασκήσεως οδοντιατρucού ααπtJΨατος. ή 71lL όσο χρόνο η άδεια τελεί σε 
νόμψη αναστολή ή έχει UVUJCληθεί, ή χωρίς να είναι επqραμμένοζ στm• οικείο 

Οδοναιιτρuώ Σύllογο ή zωρίς να έzει λάβει την αιωιτούμενη άδεια λειτουργίας 
οδοντιατρείου. Με τις ίδιες ποινtς nμωρούνται ιαιι οι διαzειριστ&ς ή νόμιμοι 
εισφόσωΙΟι νομucών ηχ>σώ;ιων D)υ. ενώ έzοuν συσταθεί νόμψu.,, σύμφωνα με τις 

διατάξp.ς του Lδ. 84-/1001 (ΦΕΚ 70 Α"). δεν έzουν λάβει τις χροβλα.όμενες 
άδειες .λειτουργίας ή και ίδρυσης, καθώς και οι οδονtίατροι wου χροσφέροuν με 

οmωνδήποτε τρόπο uπηρεσfuς σε αυτά.•• 

λρ8ρο39 

Οι οδονtίατροι iWU DΙρ«ΚΟλούθησαν αιώ την 27η Αυγούστου 1999 ή 
;mρα.κ:ολοuθούν. ιαιτά την ημερομηνία δημοσίευσης του nιρόντος. τα 

μεταιπυzιnκά ηχηράμμιπα roJν Ορθοδοντιιcών Τμημάτων roJν Οδονnατρικ:ών 

Σzολών Αθη,..:Ον και Θεσσαλονίκη;.. σύμφωνα με το χ.δ. 23511988 (ΦΕΚ 100 Α"). 
μορούν \"« αιrοι...τήσουν τον τίτλο της Οδονnατρικής ειδucότητα; της 

Ορθοδοντικής κατώπν εξετάσεων. σύμφωνα με τις ισzύοuσες για τη zορήγηση 
riτλou ειδικότητας διαnίξεις. 

λρθρο.W 

Ενίοzοσιι ι:σΟΟιοv ()ρτανuιμού DερίΟιωιnις A~v Δημοσίοu 
(0.0..Α.Δ..) 

Στην .-ιαρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999(ΦΕΚ1 3 Α") ίίlροστίθεται 
π;ρίπωση δ. ως εξής: 

«<:δ. Έσοδα wώ w.ιιρωφάτηση. τα οmία wωρρέουν mώ συμβάσεις που συνώπει ο 

Οργανι~ με η>σμηθεu-ιές Υγείας και ωώ ηχηραμμιπιχiς συμβάσεις με 
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άλλου; Οργανισμούς., μη εmzορηγούμD·ου.ς άμεσα ή έμμεσα ιL-τό τον Κραnκό 
Προϋliολσyισμό. -uθώ.ς; και έσοδα ωώ τα :ii!:ρόστψα Jroυ επιβάλλει. ο Ο.Π.Α.Δ. Τα 

ανωτέρ«Ω έσοδα. μορούν να δωτίθενιw_ με αιώφwτη του Δ..Σ.. του Ο.Π~Α.Δ. κου 
ηιφίνετm mώ τους Υ Νοuργούς Οικο\."Ομία; Dαι1 ΟικΟ\"Ομιιcών και Υγείας και 

Κοtνω\.υή.ς ΑJJ_ηληγύης., για τι; λειτουργu.-&;: και σπγαοτικές m·~τ.ς του 

Οργm"Ισμmϊ γιu την ~Fη του dηροφορικού του συστήματος κ:αι για τη 

zορήγηση wρόοθετινν :ιmροzών στους UΙDmΚού.ς ωωλλήλου.ς του Οργανισμού. Το 
ύψος των wρόσθετων wαροzιόν και κάθε αναpcαία /.επιομέρεια για την εφαρμογή 

της :wι:φούσας διάταξης ρυθμίζειω με J!(Οtνή ωώφαοη των Υwοuργι~\.' Οικονομίας 

και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεπύης.•• 

λρθpο41 

Τρmιωmίηοη το cίρΟροu 82 τοu v. 20 111992 

Το φ~το εδάφω τη.ς πφ. 3 του άρθρου 82 του ,~_20 11 1992 (ΦΕΚ 123 Α' ) 

uνπκαθίσται:m ι'!)ζ: εξής: 

«3. Ειδικευό~Ιfλ'Οl ιαι:ροι που mσzουν ωώ τι; ιισθένεwς ίii!:OU m"αφέρονται στην 
ί)[(ψ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2519/J99Ί/ (ΦΕΚ 165 Α ')και δεν μΝ.Ορούν. για 
uυτόν το λόγο. \•α συνεχίσουν την ειδικότητά τους, m"Ul δυνατόν. με uίτηοή του;.. 
να rοwοθετηθούν ως υπράριθμοι σε άλλη ειδικότητα.•~ 

λρθμο42 

Τρmιmrοίηση τοο iφβροu 83 τοu ν. 20 111992 

Η wuρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 201111992 ( ΦΕΚ 123 Α ') ανmcαθίm:αται ως ε.ξή.ς: 
<«4. Οι. ιατροί ΡU:Ου ταιωθετοm"Ται mις ανο>τέρω θέσει; για εq:ιδίπυοη. αJ)όσσν 

ιmηρετούν στο Δη~ιόσιο. σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ .• διατηρούν τις αιτοδοzές rης 
οργανικής rouς θέσης., οι δε 1'.οι.w:οί είναι άpιοθοι. επό.; τι~)ν εξειόικευομέ\•(!Jν σε 

Μονάδες Εντατικής: θεραιuείας (Μ.Ε.θ.) ή σε Μmύ.δε; Ε\'i:αm..."ής Νοσηλεία; 

(Μ.ΕΝ.) VF.O"f\~V.»» 

λρ8ρο4J 

"f ρωωποίηοη το-ιι iφθρου 1 το v. 3209/2003 

Το τclεuταiο εδάφιο του άρθρου 11 του ν_ 310912003 αντικαθίσταται ως ε.ξή.ς: 
«Με την ίδια ωώφαοη καθορίζονται τα π-ροσόντα π:ου αιι:αιτούνται -yw την 

κατάληψ] των m·ωιέρω θέσεω\•.•• 

J _Στο 'Uiλος πι; wιφ.1 του άρθρου 11 του,._ 32931~ (ΦΕΚ 131 Α ') 
iiiραπίθεται εδάφω ω; εξής: 

«Στην :πρύπωοη Μονόδι~\' Κοινιemκίt; Φρσνriδι.ι; ώrου δεν mιάρzει Διευθυντής 

Δωιrια1πκή.ς Υπηρεο1ο-:. σrην ιο; m·ι,> Ui.lτροπή ουμμεti:zει ο αρ-ιαώτερος 
υmίλ.ληλος οcατηγορiuς ΠΕ rιι::·αι. ελλείψει αιιτ.οιϊ ο ιqτ.ιαώ1ερο; mΙϊάλ.ληλο; 
rιαιτηγορiuς ΤΕ.» 

1. Στο u:λο.ς τη.ς παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3106/1003 (ΦΕΚ 30 Α ") προσήθεται 
εδάφω ι'!)ζ ~'Cf)ς: 
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•(Με α..τ.όφαοη του Υv:ιουργοιί Υγεία; -uι Κοι\"t!)\"1. ίή; Α/j~ηί_.qγύη; καθορίζααι ο 

τρόπο;, η διαδ rnσία και οι λοιΠ.; προϋmθέαι:ι; για τηv m"άδειξη του uφεrού 

εποφοσι;:.11Wu irων qηαζομένι'>"' στο Δ.Σ. του 1.Κ Π.Α.»» 

J. Οι .ίψ'Οθεσμίε.; ~αρμογή;"[('!)\' ιόιι1)ΠΚ{;)\' QΟρέΝ\' πιιροzή; UiΠ]poou::J\' 
Πριuτοβάθμια; Φρο"τίΟΟ;: \ · Ίεία; ;;u:po.; η; όιατάξει; iΌιι a.δ. _()() 1 ( ΦΕΚ , Ο 
.:\ ·) οι ο•.οίε.; ;-.ροβ/_επο\ται Gτη\' παρ. 1: του άρθρου 19 ΙΌυ \'. 3106 2003 ( ΦΕΚ 
30 Α ') παραπ:ί\•οnαι μέ]_ρι τη ΙΟη Απρύiοu 2006. 

λpθρο45 

Ω; ηχuτη ημφ.ι ατφξη; τη.; n.ροθεσμια.; mυ m·αφέρεται στο ΟCύu:ρο ει)άφω τη; 

;;αιραγράφοι• 1 τοιι uρθροι• 4 ε του ν. :-: . ::!ΟΟ: ορί,ζεται η i η Ιm•οιχφίου 2006. 
Η ισχί;.; του α:αρόντο.; αρχίζει α..:ό 11 Σεπτεμβρίου 1005. 

λρθρο 46 
Έναpξη ισzi~ 

Η ισzu; iΌΗ \•όμοu αιι-οίι αρχί.ζει U.."Ίό τη όημοοiαιυή ~ou Gτη\' Εφημερίδα τη; 

Κυβq:nήσει,,;.. εn..-τό:; m· ορί;ηαι διuφορεηκά σε αί μέρους δwτάξει; του. 
Παριηγέλλομε τη όημοσιευση τοιι πuρόντο; στην Εφημερίόu ιη; Κuβφ\ήσει,,; 

-αι τη\' ~w..εοή irOH ιu; \'Ομοιι irOH Κρuτοιt;. 
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