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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αν και ο γιατρός δεν είναι συμβατικά υποχρεωμένος να φέρει πάντα ένα θετικό απο-
τέλεσμα, σίγουρα οφείλει να παράσχει με κάθε επιμέλεια τις φροντίδες του για να το 
πετύχει.

Αν και μπορεί, σύμφωνα με τη θεωρία της χρησιμότητας, οι πράξεις και οι αποφάσεις 
να κρίνονται ορθές ή όχι από τα αποτελέσματα που παράγουν, στον αντίλογο όμως και 
σύμφωνα με την δεοντολογική άποψη, ορισμένες πράξεις είναι ορθές ή όχι ανεξαρτή-
τως από τα αποτελέσματα που επιφέρουν.

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι ο γιατρός οφείλει να πράττει κατά την Ιπποκρατική παραίνε-
ση «ωφελέειν ή μη βλάπτειν», προσπαθώντας κατά την άσκηση της ιατρικής να τηρεί 
το ιατρικό απόρρητο, να ενημερώνει τον ασθενή και να παίρνει τη συναίνεση του πριν 
από την ιατρική πράξη, να ακολουθεί μέθοδο σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νη και επιπλέον να δίνει την απαιτούμενη προσοχή και χρόνο στον ασθενή προκειμέ-
νου να επιτύχει την καλύτερη επικοινωνία και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Αν το αποτέλεσμα όμως δεν είναι το επιθυμητό υπάρχει ιατρικό λάθος, αμέλεια ή 
επιπλοκή;

Τι καθορίζει την παρέκκλιση από το «ορθόν»; Η προσωπική άποψη του γιατρού, η 
άποψη του νομικού ή οι κατευθυντήριες οδηγίες; Πώς συντάσσονται αυτές και ποιά 
νομική ισχύ έχουν;
Πώς θα προστατευθεί ο γιατρός απο τα ΜΜΕ σε μια κοινωνία, όπως η ελληνική, που 
είναι εξαιρετικά δύσπιστη και καχύποπτη;
Εξωθείται ο γιατρός σε αμυντική (άρα, μη ορθολογική) ιατρική σε περίοδο οικονομι-
κής κρίσης;
Πώς ενημερώνεται ο ασθενής και πώς λαμβάνεται η συναίνεση του για θέματα που 
αφορούν την υγεία του;
Τι γίνεται με τα δικαιώματα του ασθενούς και το ιατρικό απόρρητο;
Η ραγδαία αύξηση των ιατρικών γνώσεων, η κωδικοποίηση τους αλλά και η δυνατό-
τητα πρόσβασης σε αυτές του ασθενούς, έχει σταδιακά αποδομήσει την «αυθεντία» του 
γιατρού. Ο γιατρός, πλέον, ελέγχεται, άλλα από ποιούς; Είναι αυτό, τελικά, σε όφελος 
του ασθενούς;
Η θέση της νομικής επιστήμης είναι κομβική στα θέματα αυτά, αλλά πόσο ενημερω-
μένοι είναι οι λειτουργοί της στα περίπλοκα και άκρως εξειδικευμένα ιατρικά θέματα;
Οι εποχές αλλάζουν ταχύτατα και πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, η όποια θα 
αλλαξει τη στάση και συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων.
Η ανάγκη για διεπιστημονικό διάλογο με όλες τις επιστημονικές κοινότητες (νομική, 
ιατρική, οικονομική, διοικητική) ειναι περισσότερο απο επιτακτική.
Πιστεύουμε οτι η σημερινή Ημερίδα θα συμβάλει με τους γόνιμους προβληματισμούς 
που θα αναπτυχθούν, στη διαμόρφωση μιας υγιούς σχέσης μεταξύ της νομικής επιστή-
μης, του γιατρού, του ασθενούς άλλά και της κοινωνίας.

 Ε. ΘΗΡΑΙΟΣ                                         Α. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ

 Γ. Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

 09.30-10.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΦΩΝήΣΕΙΣ
 10.00-11.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ 

  ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 
  Προεδρείο: Θ. Μουντοκαλάκης, Ι. Γιαννίδης

  - Πως δημιουργείται το ιατρικό λάθος Χ. Σπηλιοπούλου

  - Ιατρικό λάθος: ευθύνη, αμέλεια και νομική τεκμηρίωση 

   Κ. Φουντεδάκη

  -  Η δημιουργία, η χρησιμότητα, τα όρια και οι φραγμοί  

εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών Ν. Μαγκίνα

  - Νομικά θέματα εφαρμογής των οδηγιών Κ. Βιδάλης

  - Συστήματα αναφοράς και καταγραφής ιατρικών λαθών
   Α. Βοζίκης

 11.45-12.15 Διάλειμμα 

 12.15-14.15 Ο ΙΑΤΡΟΣ, Ο ΑΣΘΕΝήΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
  Προεδρείο:  Α. Σκουτέλης, Κ. Κρεμαλής

  -  Επαγγελματικό δίκαιο των ιατρών & Κώδικας Δεοντολογίας

   Π. Τσαντίλας

  -   Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραβάσεις συνταγογραφίας

   Ε. Θηραίος

  - Προσωπικά Δεδομένα και Απόρρητο Χ. Λάτσιου

  - Ενημέρωση & Συναίνεση Ασθενούς Θ. Λύτρας

  - Η ιατρική ευθύνη στις επιπλοκές της νόσου Δ. Κρεμαλής

  -  Ιατροχειρουργικές επεμβάσεις και ποινική ευθύνη του ιατρού

    Α. Λιούρδη

 14.15-14.45 ΣΥζήΤήΣή


