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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Δημόσια
Υγεία
Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής
Υγείας του πληθυσμού

Ζητήματα Δημόσια Υγείας διαιωνίζονται
άλυτα

Ατομική επιλογή και Λοιμώδη νοσήματα
Η υγεία του πληθυσμού ενδέχεται να
επηρεάζεται από τις ατομικές επιλογές
Η βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης

τα προγράμματα εμβολιασμού
δεν εξάλειψαν τα λοιμώδη νοσήματα που
συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική αιτία
αλλαγής των δεικτών υγείας
Παναγιωτόπουλος Χ, (2004)

Σκοπός: Η ανάδειξη της Βιοηθικής ως κύριου άξονα
προαγωγής της υγείας μέσα από για την ηθική πράξη
και η συσχέτιση της με τα λοιμώδη νοσήματα
Μεθοδολογία: Αναζήτηση της Ελληνικής και Διεθνούς
βιβλιογραφίας μέσω της βάσης δεδομένων Pubmed και
Google Scholar που αναφέρονται στην Βιοηθική και την
συσχέτιση της με τα λοιμώδη νοσήματα.
Μελετήθηκαν τριάντα άρθρα από τα οποία επιλέχτηκαν
τα είκοσι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης με
βάση τις λέξεις κλειδιά
Λέξεις - Κλειδιά: Βιοηθική Λοιμώδη νοσήματα,
αυτονομία, Δημόσια υγεία

Τι γνωρίζω για την Βιοηθική;
Σημείο τομής διαφορετικών επιστημονικών πεδίων

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2016

Η Βιοηθική είναι η εφαρμογή της ηθικής
στις επιστήμες της ζωής.
Ασχολείται με τα ηθικά και κοινωνικά
ζητήματα που ανακύπτουν λόγω της
ραγδαίας εξέλιξης των βιοεπιστημών και
της βιοτεχνολογίας
και την πρόληψη των κινδύνων στην
κοινωνική ζωή
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής,2016

Ρίζες της Βιοηθικής
Όρκος Ιπποκράτη ( σχέση ιατρού –ασθενή)

Στωικοί φιλόσοφοι ( περί ευθανασίας)

Πλάτωνος πολιτεία (περί ευγονικής)
ΕΕΒ,2016

Αφορμή ανάπτυξης Βιοηθικής
Απάνθρωπα πειράματα των Ναζί Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Χρήση ατομικής βόμβας
Γενετική μηχανική( επεμβάσεις στο DNA)
Κλωνοποίηση
IVF
Μεταμοσχεύσεις
Βλαστοκύτταρα
Γενετικές εξετάσεις
Αποφάσεις περί του τέλους της ζωής (ευθανασία)
Έρευνα σε ανθρώπους και ζώα κ.α

ΕΕΒ,2016

Διακρίσεις Βιοηθικής

Βιοϊατρική Ηθική: ηθικά ζητήματα που
αφορούν την διαχείριση της ζωής του
ανθρώπου
Περιβαλλοντική ηθική: διαχείριση ζώων και
όλων των άλλων οργανισμών και
μικροοργανισμών ή
πεδία εφαρμογής π.χ παραγωγή
τροφίμων, καυσίμων, βιολογική έρευνα,
διατήρηση οικοσυστημάτων και
βιοποικιλότητας

Από τη σκοπιά της Βιοηθικής
η «προσωπική αυτονομία» είναι η ικανότητα
αυτοπροσδιορισμού του ανθρώπου ως ένα ον
με λογική
Και ως έλλογο ον έχει την αυτενέργεια να
πράττει ηθικά υπολογίζοντας τις πράξεις του
και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές στους
άλλους ανθρώπους
Τσινόρεμα Σ,(2015) Kant I.1785 (μετ. Γ. Τζαβάρας 1984)

ΑΡΧΕΣ 1970
««Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ»
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ΌΜΩΣ

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ&
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΕΥΝΟΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Αστυφιλία, Μετανάστευση
Λανθασμένη πολιτική εμβολιασμών

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ/ ΜΕΙΖΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ /ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΗΜΙΑ-ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ κ.α

ΕΚΡΙΖΩΣΗ
ευλογιάς, πολιομυελίτιδας,
τετάνου, περιορισμός
φυματίωσης

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
2005-2006
Βρουκέλλωση, Σαλμονέλωση,
ιλαρά, φυματίωση
1950 400.00/έτος
2006 2000/έτος

Ελλάδα
μολύνσεις με τον ιό HIV/AIDS έχουν αυξανόμενη τάση (20002002 υπήρξε μια ύφεση)

2005 αύξηση νέες μολύνσεις αύξηση κατά 25%
2007 δήλωση 8.584 περιστατικών οροθετικών ατόμων
2.829 των περιπτώσεων με AIDS
1.552 θάνατοι
ECDC (2007), Εθνικό σχέδιο δράσης για το HIV/AIDS 20082012

φυματίωση
Ν.4053/1960/ αντιφυματικός αγώνας/ χωρίς
συστηματική επίβλεψη στην εφαρμογή του/ σωστή
επιδημιολογική επιτήρηση
2004 ήταν 7/100.000 άτομα
2005 ήταν 6,8/ 100.000 άτομα
2004-2010 υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων
εμφανίζεται πτωτική τάση, 761 περιστατικά το 2004
2010 περίπου 490
Υπουργείο Υγείας /αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.97122/ ετήσια
έκθεση του Π.Ο.Υ για το 2014
Φυματίωση: δεύτερη αίτια θανάτου από κοινή
μολυσματική νόσο παγκοσμίως μετά το HIV/AIDS
ECDC (2007) ,ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (2010), Εθνικό σχέδιο δράσης για τα μεταδοτικά νοσήματα 20082012,Ν.4053/1960 ΦΕΚ 83Α

ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Ε.Ε νοσούν 3 εκατ. άνθρωποι
50.000 θανάτους ετησίως
ανεπτυγμένες χώρες εξάλειψη σοβαρών λοιμωδών
εκτός:
φυματίωση(TB)
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)
κοινό κρυολόγημα (λιγότερο σοβαρό, πολλές
επιπλοκές)
ECDC (2007) ,ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (2010), Εθνικό σχέδιο δράσης για τα μεταδοτικά νοσήματα 2008-2012

Η.Π.Α
2/10 πρώτες αιτίες θανάτου είναι από λοιμώδη νοσήματα
(AIDS, πνευμονίες και η γρίπη)
Center of Diseases Control (CDC)
160.000 Αμερικανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο από
μεταδοτικά νοσήματα
καλύπτουν το 25% των ιατρικών επισκέψεων

ECDC (2007), Εθνικό σχέδιο δράσης για τα μεταδοτικά νοσήματα 2008-2012

Ευρώπη (Λ.Ν)
CDC ικανοποιητικό επίπεδο έλεγχου
Ανάπτυξη συστημάτων επιδημιολογικής επιτήρησης
Μερικά εντοπίζονται μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου
Στοχευμένες δράσεις (εμβολιασμός) μπορούν να τα
εξαλείψουν
Ευρωπαίοι πολίτες, όπου και αν ζουν ή εάν ταξιδεύουν
(εντός Ε.Ε.) είναι προφυλαγμένοι

ECDC (2007),ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (2010)
Εθνικό σχέδιο δράσης για τα μεταδοτικά νοσήματα 2008-2012

Μέτρα έλεγχου μετάδοσης

δήλωση των κρουσμάτων (ειδική φόρμα)
σωστή επιδημιολογική επιτήρηση
εμβολιασμός
περιορισμός μετάδοσης
Στάδια
άμεση δήλωση
προώθηση στις υγειονομικές αρχές
συλλογή σε βάση δεδομένων της κεντρικής
υγειονομικής αρχής
αποστολή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
Κρεμαστινού –Κουρέα Τ.(2007), Παναγιωτόπουλος Χ, (2004),
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (2010)

επιδημιολογική επιτήρηση

έγκαιρη ανίχνευση
πρόληψη τυχόν επιδημίες
διαμόρφωση στρατηγική Δημόσιας Υγείας
εντοπισμός νέων νοσημάτων και ομάδων υψηλού
κινδύνου
εμβολιασμός /στόχο την συλλογική ανοσία του
πληθυσμού/ μειώνει την επέλευση επιδημιών
συλλογική ανοσία πρέπει να φτάνει τα επίπεδα
της τάξεως του 80-95% του πληθυσμού
Στην Ελλάδα τα επίπεδα των ανεμβολίαστων
ξεπερνούν το 30%

Εμβολιασμός

Έως το1990 άνω του 90% του πληθυσμού/
εξάλειψη πολιομυελίτιδας & μείωση ιλαράς

Σήμερα η αντίληψη του κινδύνου έχει

μετακινηθεί στα ανεπιθύμητα συμβάντα από τον
εμβολιασμό
μειωμένη ανοσοποίηση το 2011/ ποσοστό
εμφάνισης της ιλαρά/ αύξηση στο τετραπλάσιο
Κρεμαστινού –Κουρέα Τ.(2007), Παναγιωτόπουλος Χ, (2004), ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (2010)
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century.
WHO 2013

Π.Ο.Υ
200 διαπιστευμένα δίκτυα παρακολούθησης
( κλινικούς ιατρούς / επιδημιολόγους)
ΡΟΛΟΣ
ανίχνευση παθογόνων περιπτώσεων πριν νοσήσουν
πρότυπα ορισμού κρούσματος
πρωτόκολλα επιτήρησης, ανίχνευσης ,κυκλοφορίας
παθογόνων παραγόντων (άνθρωπο ,περιβάλλον, οδούς
μετάδοσης)
προσδιορισμό προέλευσης παθογόνων παραγόντων
μέσω γενετικών δεδομένων
πορεία αποτελεσμάτων των εμβολιασμών
διασύνδεση με γραφεία επιτήρησης
επικαιρότητα & ακρίβεια ανταλλαγής δεδομένων
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

Στρατηγικές του Π.Ο.Υ
πολυανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά διατομεακή δράση και
συνεργασία με το Υπουργείο γεωργίας (λόγω της χρήσης
των αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων στην
κτηνοτροφία)
στοχεύει στον συντονισμό για την ενίσχυση της επιτήρησης
στην αντοχή των αντιβιοτικών και στην χρήση τους
επιστασία στην πρόληψη της μικροβιακής αντοχής
έλεγχο των λοιμώξεων ιδιαιτέρως των Gram(-) μικροβίων
στην υγειονομική περίθαλψη (ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις)
Το απλό πλύσιμο των χεριών μειώνει δραστικά το
μικροβιακό φορτίο
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO
2013

φυματίωση
420.000 νέες
61.000 υποτροπιάζουσες θανατηφόρες περιπτώσεις για
το 2010
Το 87% των νέων περιπτώσεων
94% των υποτροπιαζόντων θανάτων εμφανίζονται στην
ανατολική και κεντρική Ευρωπαϊκή περιφέρεια
Πολυανθεκτική φυματίωση έχει βρεθεί στο 13% των
νέων περιπτώσεων και στο 42% αυτών που είχαν λάβει
προηγούμενη θεραπεία
επηρεάζεται αρνητικά από τις κοινωνικοοικονομικές και
τις συνθήκες διαβίωσης
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

HIV /AIDS
κατανέμεται άνισα
στιγματισμό
περιθωριοποίηση
Αυξητική τάση από το 30% για τα έτη 2004-2009
συστήματα υγείας και κοινωνικά εμπόδια συμβάλλουν
στην αναποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία
Στο ανατολικό τμήμα της Ε. περιφέρειας η χορήγηση
αντιρετροϊκής αγωγής είναι μικρότερη του 20%
Πολλοί φορείς του ιού αποκλείονται ή απελαύνονται από
κάποιες χώρες
δεν υπάρχει υποστηρικτική προσέγγιση κάτι που ευνοεί
την εμφάνιση επιδημίας
εγγύς μέλλον μια από τις πλέον δαπανηρές θεραπείες
μεταξύ των χρόνιων ασθενειών
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century.
WHO 2013

Ωστόσο υπάρχει ελπίδα!
πενταετές ενιαίο πρόγραμμα δράσης
καταπολέμηση φυματίωσης, AIDS, ελονοσίας
Σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει:
την Π.Φ.Υ, ανίχνευση και παρακολούθηση, ορθολογική
χρήση των διαθέσιμων πόρων στα νοσοκομεία,
εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση, κατ’ οίκον
νοσηλεία
νέων μοριακών διαγνωστικών δοκιμών για την έγκαιρη
ανίχνευση σε λιγότερο από δυο ώρες της ΤΒ
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης καθώς η φυματίωση
συνδέεται με την φτώχεια
ειδικές ομάδες κρατουμένων και μεταναστών
διασυνοριακός έλεγχος έγκαιρης ανίχνευσης
υπηρεσίες υγείας κοντά στους πολίτες
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

Πολιτικές πρόληψης σε εγκύους
93%, κάλυψη με αγωγή σε οροθετικές εγκύους/
προφύλαξη του παιδιού
Ενημέρωση, εκπαίδευση, συμβουλευτική, χρήση
προφυλακτικού
Για τους χρήστες ναρκωτικών ασφαλή χρήση συριγγών
και υποκατάστατα οπιούχων
Η αξιοποίηση της εμπειρίας των οροθετικών οδηγεί στην
βελτίωση και την δημιουργία στοχευόμενων δράσεων σε
όλα τα επίπεδα
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

ελονοσία
μέχρι το 2015 πλήρης εξάλειψη όλων των μορφών που
προκαλούνται από το Plasmodium vivax.
Υπάρχει πτωτική τάση από 90.000 το 1995 σε 200 το 2010
συντονισμένες προσπάθειες εξάλειψης κι άλλων νοσημάτων
που οφείλονται στα κουνούπια όπως η λεϊσμανίαση

έλεγχο αυτών που προκαλούν οξείες αναπνευστικές
λοιμώξεις όπως η γρίπη
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

γρίπη
Οι ιοί της γρίπης Α και Β προκαλούν επιδημίες στο
Βόρειο τμήμα 5- 15% ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των πέντε
ετών
εποχική γρίπη έχει άμεσο αλλά και έμμεσο
κοινωνικοοικονομικό κόστος
Το άμεσο κόστος αγγίζει τα 10 δις €/έτος.
Οι πανδημίες οφείλονται σε υποτύπο της γρίπης Α
Τέσσερις πανδημίες συνέβησαν από το 1900 έως το
2010 με αρκετούς θανάτους. Πολύ σοβαρή (1918),
μέτρια σοβαρή (1957 και 1968) και σχετικά ήπια (2009)

HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

Η γρίπη προλαμβάνεται με εμβολιασμό
Πολλά κράτη-μέλη οργανώνουν εκστρατείες
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά
με την πρόληψη της μετάδοσης και την προώθηση των
οφελών του εμβολιασμού
Οι άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες που συνδέονται με
τη γρίπη χρήζουν εξειδικευμένη φροντίδα σε νοσοκομεία
και οργανωμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας( ΜΕΘ)
οι υγειονομικοί χρήζουν κατάρτισης για την έγκαιρη
αναγνώριση της νόσου
Εθνικά κέντρα γρίπης, παρέχουν βέλτιστες πρακτικές,
διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων, κατάρτιση
και ανταλλαγή πληροφοριών
HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

Η συνεχής επένδυση και o σωστός σχεδιασμός από
τα κράτη- μέλη για την ετοιμότητα σε περίπτωση
πανδημίας
διευκολύνει την απάντηση σε μια ενδεχόμενη μελλοντικά
πανδημία
συμβάλει στην εφαρμογή «Διεθνών Κανονισμών Υγείας»
που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας

HEALTH 2020 A European policy Framework and Strategy for the 21th Century. WHO 2013

Αρχή της αυτονομίας και της συναίνεσης του ασθενούς
σε περιπτώσεις απειλής της δημόσιας υγείας
Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα κατεξοχήν άξονας σύγκρουσης
προσωπικών έναντι συλλογικών συμφερόντων
καθώς μεταδίδονται από άτομο σε άτομο με γοργούς ρυθμούς
Η συναίνεση του ασθενούς αποτελεί έκφραση της αυτονομίας του και
κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση κάθε προτεινόμενης ιατρικής
πρακτικής
Όταν απειλείται η ζωή περισσότερων ανθρώπων ή και ολόκληρων
χωρών, το ζήτημα της συναίνεσης και της ατομικής αυτονομίας
αμφισβητείται

Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2011)

Η έννοια του «προσώπου»
Το πρόσωπο στην ηθική συζήτηση είναι έννοια με
βαρύνουσα σημασία
Η έννοια του προσώπου είναι συνυφασμένη με την
έννοια της προσωπικότητας
Ως πρόσωπο, το δρών υποκείμενο, έχει την ικανότητα
αυτοπροσδιορισμού, είναι φορέας υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων, και ως τέτοιο, έχει ηθική αξία, αξιοπρέπεια
και αξίζει σεβασμό.
Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, ως ένα ον με λογική και
ικανότητα αναστοχασμού
Τσινόρεμα Σ.(2015) Kant I. 1785 (μετ. Γ. Τζαβάρας 1984)

Καντιανή ηθική θεώρηση
Μέσω αυτής σύλληψης αναλαμβάνουμε τις επιλογές μας
και είμαστε υπεύθυνοι για το βίο μας
Όμως ως δρώντα υποκείμενα οι πράξεις μας εγείρουν
ηθικά ζητήματα που καλούμεθα να αναζητήσουμε τον
τρόπο επίλυσης τους και να λογοδοτήσουμε για αυτές
Η οπτική της λογοδοσίας είναι που διαμορφώνει τις
ηθικές έννοιες και σκέψεις μας

Τσινόρεμα Σ.(2015) Kant I. 1785 (μετ. Γ. Τζαβάρας1984)

Καντιανή ηθική θεώρηση
Στην περίπτωση που καλούνται να αποφασίσουν ποια
μέσα είναι καλύτερα για την επίτευξη ενός σκοπού τότε
από ηθικής άποψης θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι
σκοποί είναι ορθοί
Στην περίπτωση αυτή ο συλλογισμός μας θα πρέπει να
βασίζεται σε κανονιστικούς λόγους

Τσινόρεμα Σ.(2015) Kant I. 1785 (μετ. Γ. Τζαβάρας1984)

Καντιανή ηθική θεώρηση
Η ικανότητα του ανθρώπου να θέτει και να
πραγματοποιεί σκοπούς αυτόνομα συλλαμβάνεται ως
ελευθερία
Η αυτονομία είναι η σύμφωνη με τον ηθικό νόμο
ελευθερία, είναι μια αιτιότητα νομολογική
κάθε αιτιότητα συνδέεται με νόμους
Ελευθερία ο νόμος είναι ενδογενής προς την βούληση
μας, είναι η έννοια της θετικής ελευθερίας απαλλαγμένης
από ροπές όπως π.χ ο εγωισμός
Τσινόρεμα Σ.(2015) Kant I. 1785 (μετ. Γ. Τζαβάρας1984)

Προσωπική επιλογή/κοινωνικό σύνολο
Κάθε ελεύθερο άτομο κάνοντας χρήση της αυτονομίας του,
έχει την ηθική υποχρέωση να μεριμνά για την προστασία των
υπόλοιπων μελών με τα οποία συμβιώνει και να συμβάλλει στο
«κοινό καλό» του κοινωνικού συνόλου
Σε προγράμματα εμβολιασμού ως μέτρα πρόληψης και
αποφυγής της μετάδοσης ασθενειών, τηρείται από την Πολιτεία
η αρχή της συναίνεσης των πολιτών δηλαδή η ενήμερη
συγκατάθεση τους
η επιτυχία έγκειται στο ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού
η Πολιτεία δεν μπορεί να επιβάλλει αυτό το μέτρο χωρίς να
παραβιάσει τους όρους συμβίωσης των πολιτών, υπό
συνθήκες ελευθερίας και αυτονομίας, μέσα σε μια δημοκρατική
κοινωνία
Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2010)
Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2011),Asveld L.(2008)

Προσωπική επιλογή/κοινωνικό σύνολο
Σε «επείγουσες» καταστάσεις επιδημίες ή πανδημίες
ενδέχεται να είναι αναγκαίος ακόμη και ο κρατικός
εξαναγκασμός προκειμένου να περιοριστεί η αυτόνομη
βούληση
Υποβολή των πολιτών σε υποχρεωτικό εμβολιασμό για
σοβαρούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
Νόµος 2619/1998 ΦΕΚ Α'132 : νόμιμη στέρηση
ελευθερίας για αποτροπή μετάδοσης λοιμώδους
νοσήματος. (Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου,
Οβιέδο)

Νομικό πλαίσιο
Δημόσια υγεία άρθρο 1 Ν. 3370/2005 για την Οργάνωση και
λειτουργία των υπηρεσιών Υγείας, αποβλέπει στην:
πρόληψη νοσημάτων
προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης
βελτίωση της ποιότητας ζωής
περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων για την προστασία της
δημόσιας υγείας πρέπει να ορίζονται με νόμο, όπου υπάρχει
επιφύλαξη υπέρ αυτού (αρ. 5 παρ. 1,4,5 Σ)
Αρχή της αναλογικότητας :προσδοκώμενη ωφέλεια του
κοινωνικού συνόλου να μην είναι μικρότερη από την επελθούσα
βλάβη του προσώπου (αρ.25 παρ.1 εδ.3 Σ)
Σύνταγμα της Ελλάδος, Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2010)
Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2011), Asveld L.(2008) Δαγτόγλου Π Δ (1991),
Blackhall LJ.(1995)

Συμπεράσματα
•

Η υγεία του κοινωνικού συνόλου, ενδέχεται να επηρεαστεί
σημαντικά από τις επιλογές ενός ατόμου σχετικά με την προσωπική
του υγεία

•

Η αυτονομία του προσώπου είναι αναγκαίο να ασκείται
συνδυαστικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, διατηρώντας
όμως το προβάδισμα, καθώς η ενδεχόμενη παραβίασή της θίγει την
προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενούς

• Ο περιορισμός της αυτονομίας δικαιολογείται σε

αναγκαίες περιπτώσεις μεγάλης μεταδοτικότητας και
απειλής της δημόσιας υγείας

• απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός των νοσημάτων

βάσει του βαθμού επικινδυνότητας και μεταδοτικότητας

• Τα μέτρα της Πολιτείας για την καταστολή της

εξάπλωσης των νοσημάτων θα πρέπει να είναι
συντονισμένα προς αποφυγή στιγματισμού ορισμένων
κοινωνικών ομάδων

• με κινήσεις ορθής ενημέρωσης, έχοντας πάντα ως κύριο

άξονα το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Η αυτονομία των πρόσωπων εξαρτάται από τον
σεβασμό στον οποίον υπόκεινται οι σχέσεις μεταξύ
τους
Οι καταπιεστικές μορφές κοινωνικοποίησης, η
επιβολή εξουσιαστικών σχέσεων, η χειραγώγηση, ο
ευτελισμός και οι διακρίσεις σε βάρος των
ασθενέστερων και των ανήμπορων υπονομεύουν
την αυτονομία των προσώπων

Δεν μπορεί να ύπαρξη αξιοβίωτη ζωή χωρίς την άρση
πρακτικών που την υπονομεύουν

Από την σκοπιά της Βιοηθικής σε ότι αφορά την
ηθική της πράξη η ατομική επιλογή ως
αυτονομίας του προσώπου( νομολογική έννοια)
οδηγεί σε επιλογή πράξεων που μπορούν να
καθολικευτούν και να ισχύουν από την σκοπιά
όλων των άλλων ανθρώπων ως φορέων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Από αυτή την οπτική η Βιοηθική εμφανίζεται ως κύριος
άξονας προαγωγής της υγείας του πληθυσμού

Σας ευχαριστούμε

