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Δεν έχω να αναφέρω καμία 

σύγκρουση συμφερόντων



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ
(ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ)

 Προβληματισμός και διευκόλυνση δημιουργίας 

και έκφρασης σχετικών ερωτημάτων και σε 

δεύτερο βαθμό η παροχή σίγουρων και βεβαίων 

απαντήσεων. 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

 Πρόωρο θήλυ 26 εβδομάδων τώρα στην  32η εβδομάδα 
με ιστορικό περιγεννητικής ασφυξίας και μετέπειτα 
μαζική ενδοκράνιο παρεγχυματική αιμορραγία  
επιληπτικούς σπασμούς, διασωληνωμένη και με 
πνευμονική υπέρταση καθώς και άλλες βλάβες από το 
αναπνευστικό πιθανώς σαν συνέπεια της προωρότητας.

 Σύμφωνα με την γνωμοδότηση των νευρολόγων η 
πρόγνωση είναι βαρύτατη και οι πιθανότητες για «έστω 
και κάποιου βαθμού νευρολογική ανάνηψη» μηδενικές. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με περισσότερες ελπίδες, η 
γνωμοδότηση των πνευμονολόγων  



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Οι γονείς (22 και 20 ετών) όπως είναι 

φυσικό ελπίζουν σε κάποιου βαθμού 

βελτίωση αν και συνειδητοποιούν 

ξεκάθαρα την κατάσταση

Υπάρχει σκέψη-ένδειξη για 

τραχειοστομία και σίτιση με γαστρικό 

σωλήνα



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Το ερώτημα προς την επιτροπή βιοηθικής 

από τον νεογνολόγο

 Όταν ήταν νεότερος προσπαθούσε να είναι μη καθοδηγητικός στις 

γνωμοδοτήσεις του στους γονείς, πράγμα που τώρα δεν το κάνει.

 Θέλει να πει στους γονείς  ξεκάθαρα ότι το παιδί τους δεν θα 

περπατήσει ποτέ, δεν θα μιλήσει, δεν θα πάει στο σχολείο, δεν θα 

επικοινωνήσει ποτέ με τους γονείς του, τα αδέλφια του και τους 

φίλους. Θέλει να πει ότι η εμπειρία του μαρτυρεί ,πόσο δύσκολο θα 
είναι για τους γονείς να λείψουν έστω και για λίγο από κοντά του και  

πως αυτή η κατάσταση θα διαταράξει πιθανώς την οικογένεια. 

Επίσης σκέφτεται να πει ότι συνήθως ένας από τους γονείς 

χρειάζεται να αφήσει την δουλειά του και πως έχει δει συζύγους να 

χωρίζουν μη μπορώντας να διαχειριστούν την πίεση. 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Το ερώτημα προς την επιτροπή βιοηθικής 

από τον νεογνολόγο

Πόσο ηθικά αποδεκτή είναι η κατευθυντική 

συμβουλευτική (directive counseling)  όταν τον 

κύριο ρόλο σε μία ιατρική απόφαση ή ιατρική 

σύσταση παίζει αξιολόγηση και ιεράρχηση αξιών 

«προσωπικών» του ιατρού και συχνά όχι 

«αυστηρά» ιατρικών ;   



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Αξίες 

 Αυτονομία (ασθενούς και γονέων) ;

 Το συμφέρον του ασθενούς (Best interest 

principle);

 «το μη βλάπτειν»

 Διαδικασία της από κοινού απόφασης (shared 

decision making)

 Οι γιατροί προσφέρουν τα γεγονότα και οι 

γονείς τις αξίες τους



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Αρχή (διαδικασία) της από κοινού απόφασης

 Βεβαιότητα για πρόγνωση

 Βεβαιότητα για την αρνητική επίδραση της 
προτεινόμενης ιατρικής πράξης στην ποιότητα ζωής 
ασθενούς και οικογένειας («το μη βλάπτειν»)

 Εχει διασφαλιστεί η επαρκής πληροφόρηση των 
γονέων για τις επιλογές τους και η ελεύθερη επιλογή 
τους;

 Μπορεί η πατερναλιστική στάση του γιατρού να 
επηρεάσει αρνητικά την σχέση γιατρού –
οικογένειας;



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

 Η Stephanie15 ετών

 SMA type II

 Τραχειοστομία

 Γαστρικός σωλήνας για διατροφή

 Spinraza για ένα χρόνο

 Κλινική υποτροπή μυϊκής αδυναμίας 

 Υποτροπιάζουσες αναπνευστικές λοιμώξεις

 Κατανοεί πλήρως την κατάσταση και πρόγνωσή της, 
εξαιρετικά ευφυές άτομο.  



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

 Αρνητισμός εντεινόμενος στους 3 τελευταίους μήνες

 «Θέλω να πάω στο σπίτι μου για να πεθάνω»

 Γονείς : «επιθυμούμε να κάνετε τα πάντα»

 Διαταραχή σχέσεις ασθενούς - γονέων

 Γονείς : δεν επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό να 

μιλήσουν στην ασθενή χωρίς την παρουσία τους, 

ούτε έδωσαν συγκατάθεση για κατ’ ιδίαν συνεδρία 

με την ψυχιατρική και την ομάδα ανακουφιστικής 

φροντίδας.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των παιδιών στις 
αποφάσεις για την θεραπεία τους, ιδιαίτερα όταν 
αυτά είναι βερέως πάσχοντα ή σε τελικό στάδιο;

 Ενδείκνυται η «αρχή της από κοινού απόφασης» σε 
περιπτώσεις επικειμένου θανάτου;

 Πώς διασφαλίζεται ηθικά η με νόημα συμμετοχή των 
παιδιών–ασθενών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων;

 Πως ο ρόλος αυτός των παιδιών συγκρίνεται με τον 
ρόλο των γονέων και των γιατρών;



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

ΕΡΩΤΗΜΑ

Βασικό Ερώτημα

 Είναι η ιατρική φροντίδα του ασθενούς η σωστή;

 Ο γιατρός ως de facto συντονιστής της 

συζήτησης έχει υποχρέωση να αναζητά επιλογές 

που και προωθούν το συμφέρον του παιδιού-

ασθενούς αλλά και αποτρέπουν παράταση της 

ταλαιπωρίας.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

 «…Αιτήματα για ευθανασία, υποβοηθούμενη 
ευθανασία ή επίσπευση του θανάτου δεν είναι ηθικά 
αποδεκτά. Αντίθετα πρέπει να αξιολογούνται  και να 
χρησιμεύουν σαν εναρκτήρια σημεία για συζητήσεις 
που φωτίζουν τις αιτίες  της ταλαιπωρίας που συχνά 
κρύβονται πίσω από τέτοια αιτήματα…»

 POLICY STATEMENT Pediatric Palliative Care and Hospice 
Care : Commitments, Guidelines, and Recommendations

 Pediatrics 2013;132:966–972



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

ΑΞΙΕΣ

 Αυτονομία ασθενούς

 Συμφέρον της ασθενούς και πως αυτό ορίζεται 

και αξιολογείται

 Σεβασμός του δικαιώματος της ασθενούς να 

ακουστεί και του δικαιώματός της να καθορίζει 

την «ποιότητα της ζωής» της

 Η αρχή «του μη βλάπτειν» 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

 Γνώση και κατανόηση 

 Ηλικία και στάδιο εξέλιξης 

Εργαλεία αξιολόγησης δυνατότητας λήψης 

αποφάσεων (MacCAT-T ?,  Gillick competence)

 Εμπειρίες

 Αλληλεπίδραση με γονείς

 Κοινωνικοί ρόλοι και ευθύνη συνόλου

 «Δορυφορική διπλωματία» 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

 Κατευθυντήριες γραμμές της AAP μόνο για

θέματα συγκατάθεσης και όχι συναίνεσης

 Το δόγμα του ώριμου ανηλίκου

Mature Minor Doctrine

 Εξατομίκευση



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ «Αδελφοί Καραμαζώφ»

Ο Θάνατος του μικρού Ιλιουσα Σνεγγιριωφ

 Ο πατέρας Σνεγγιριωφ «ποτέ δεν αμφέβαλε ότι ο γιος του θα 
απένιπτε ξαφνικά»

 Ο Ιλιουσα : «Μπαμπάκα μπαμπάκα όταν πεθάνω βρες ένα 
καλό αγόρι, ονόμασέ τον Ιλιουσα και αγάπησέ τον αντί για 
μένα»

 - «Αγαπημένε μου Ιλιουσα, ο γιατρός είπε ότι θα…θα γίνεις 
καλά ..και ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι»

 - «Μπαμπάκα, όταν θα με σκεπάσουν με χώματα, ρίξε πάνω 
λίγα ψίχουλα ψωμάκι για να ‘έρθουν τα σποuργιτάκια, εγώ θα 
τ' ακούω πως ήρθανε και θα 'μαι χαρούμενος που δε θα 'μαι 
μονάχος». 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

 Ο γιατρός Hertzenstube «ερχόταν να δει τον 

ασθενή ακριβώς κάθε δεύτερη μέρα, αλλά οι 

επισκέψεις λίγο βοηθούσαν, παρόλο που 

συνεχώς του έδινε φάρμακα για ανακούφιση»

 Ο «ειδικός» από την Μόσχα καλείται την 

τελευταία στιγμή, εξετάζει το παιδί και δείχνει 

θυμωμένος  και σχεδόν αηδιασμένος. 

«Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν είμαι ο 

Θεός. Η περίπτωση είναι φανερά  χωρίς ελπίδα»



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

 Ο γιατρός από την Μόσχα :  Σκληρή ψυχρή αλήθεια

 Ο τοπικός γιατρός : Η Ιπποκρατική αρχή του «μη 

βλάπτειν» αλλά και η «ανακουφιστική φροντίδα», 

Hospice

 Ο πατέρας : Λέει ψέματα στον γιό και τον εαυτό του. 

Αντίληψη γονέων για το «συμφέρον».

 Ο Ιλιουσα : Γνωρίζει και αποδέχεται τον θάνατο εχει 

όμως διαφορετική αντίληψη από έναν ενήλικα, 

ανάλογα με την ηλικία του.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

 Ηθικά αποδεκτό το «ψέμα» σε ένα παιδί που 

πεθαίνει

 Εξάλειψη του φόβου του θανάτου

 Η σκληρή ψυχρή αλήθεια

 Είναι ηθικά επιτρεπτό το ψέμα σε ένα παιδί που 

πεθαίνει και αν ναι ποιος έχει την ηθική εξουσία 

να το κάνει; 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

 Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να 

καταλαβαίνουν με τον δικό τους τρόπο τη 

διαδικασία του θανάτου, πολλές φορές δε η 

σιωπή τους αντανακλά την προσπάθειά τους να 

προστατεύσουν τους γονείς (Myra Bluebond-

Langer)

 Η βιβλιογραφία δεν συνηγορεί απόλυτα στο ότι η 

αλήθεια υπηρετεί πάντοτε το συμφέρον του 

παιδιού που πεθαίνει.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

 Το 50% των γιατρών περιγράφουν την 
πρόγνωση με θετικότερο τρόπο από αυτόν που 
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα

 Το συμφέρον των γονέων παίζει ρόλο;

(best interest standard)

 Οι προσδοκίες ή  και το συμφέρον των γονέων;

 Είναι ευκολότερο να είναι κανείς ειλικρινής για 
μια κακή πρόγνωση στον συγγενή ενός 
80χρονου παρά στη μάνα ενός 8χρονου



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

 Εξατομικευμένη προσέγγιση από τον τοπικό γιατρό 

(Dr.Herzestube):

Δεν προσφέρει ψεύτικη ελπίδα, δεν αντιμετωπίζει την   

περίπτωση σαν «μάταιη», ούτε όμως και σταματάει την 

προσφορά ανακουφιστικής φροντίδας.

 Η «ψυχρή αλήθεια» χρησιμοποιείται συχνά ως 

εργαλείο αυτοάμυνας από τον γιατρό που δεν θέλει 

να φανεί αδύναμος (γιατρός από Μόσχα)



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

 Γιατροί ακροατές

 «Ακατέργαστη» πληροφορία 

όχι αναγκαστικά «καλή» πληροφορία

 Αχρείαστες πληροφορίες

 Αλήθεια ή το καλό του ασθενούς;



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η

 Η περίπτωση του Emilio Gonzales

 12 μηνών με σύνδρομο Leigh

(υποξεία νεκρωτική εγκεφαλομυοπάθεια, θανατηφόρος)

 Για 5 μήνες στη ΜΕΘ σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής

 Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

 Σχεδόν μηδενική επικοινωνία

 Σύσταση των θεραπόντων γιατρών με σύμφωνη γνώμη και 
της επιτροπής βιοηθικής του νοσοκομείου για διακοπή της 
τεχνητής παράτασης της ζωής του ασθενούς

 Άρνηση της μητέρας για διακοπή



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΤΑΙΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Διαταραχή σχέσεων εμπιστοσύνης

 Έλλειμα επικοινωνίας

 Διαφορές γλωσσικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, 

θρησκευτικές

 Αξιακές διαφορές



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η

ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

 Πρόκληση ταλαιπωρίας ή πόνου (τελικό στάδιο)

 Μείωση αξιοπρέπειας του ασθενή

 Κόστος θεραπείας ;

 Παραβίαση αξιοπρέπειας και αξιών γιατρού-

νοσηλευτή

 Φαινόμενο burnout, moral distress.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η

 Αποφυγή χρήσης του όρου «ιατρικά μάταιη»,

αλλά αντικατάσταση από «δυνητικά αδόκιμη»  

θεραπεία (futile vs potentially inappropriate)

 Αναγνώριση πολυπλοκότητας από βιοηθικής και 
νομικής πλευράς

 Άρνηση υποστήριξης της ζωής;

 Αύξηση επιπέδων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας

 Αντιμετώπιση «αγεφύρωτης» διαφοράς 
προσέγγισης



“Talking with parents about end of 

life decisions for their children”
DeVos M. et al Pediatircs 2015(135)(2)e465-e476

 Στάδια κοινής απόφασης

Ανταλλαγή πληροφοριών

Συζήτηση

Απόφαση

 Ενεργή πρόσκληση στους γονείς για έκφραση των 
πεποιθήσεών τους

 Συμμετοχή των γονέων στην ιατρική επίσκεψη;

 Αισθήματα ενοχής των γονέων

 Οξεία ασθένεια – Συγγενές νόσημα

 Εκπαίδευση;



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η

Αντιμετώπιση «αγεφύρωτης» 

διαφοράς προσέγγισης

 Διαφορετικές προσεγγίσεις στην ιατρική 
κοινότητα

 Διαδικασία των επτά σημείων 

(Critical Care Medicine Ethics Committee Policy

Statement. Crit Care Med 2016;44:1769-1774)

 Δεύτερη γνώμη, επιτροπή βιοηθικής, εμπλοκή 
ομάδας ανακουφιστικής φροντίδας, νέος 
«διαπραγματευτής», μεταφορά ασθενούς όποτε 
και όπου είναι δυνατόν, δικαστική οδός.



Για τις περιπτώσεις που η διαδικασία της από κοινού 
απόφασης αποτυγχάνει 

ίσως είναι καλύτερο 

αρχικά να ακολουθείται η επιθυμία των γονέων 

παρά αυτό που οι γιατροί 

νομίζουμε και κρίνουμε 

ότι είναι πρέπον να γίνει 

ή και που θα διαλέγαμε 

για δικά μας συγγενικά πρόσωπα 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !
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