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Ν. Κακαλέτσης

Περίληψη

Όλο και περισσότερες καταγγελίες ή αγωγές εγείρονται κατά των ιατρών, σχεδόν για οποια-
δήποτε επιπλοκή ή θεωρούμενο ιατρικό σφάλμα. Η ευθύνη του ιατρού μπορεί να είναι ποινική, 
αστική ή και πειθαρχική. Οι αιτίες αύξησης των αγωγών εναντίον των ιατρών μπορεί να απο-
δοθούν σε συμπεριφορές και πράξεις των ιατρών, σε υπερβολικές προσδοκίες των ασθενών ή 
και υστερόβουλη συμπεριφορά κυρίως του περιβάλλοντός τους, αλλά και στις πρακτικές μερί-
δας νομικών για την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.  
Η εμπλοκή ενός ιατρού σε μια δικαστική αντιπαράθεση για ιατρικό λάθος αποτελεί έναν αναμ-
φισβήτητα υπαρκτό κίνδυνο και είναι μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα εμπειρία με σοβαρό ενδεχό-
μενο αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική πορεία του. Πέραν τούτου, αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα, οι γιατροί να αναπτύσσουν συνειδητά ή και ασυνείδητα μια ακραία συντηρη-
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τική πρακτική κατά την άσκηση της Ιατρικής, την λεγόμενη «αμυντική ιατρική» που «προστατεύ-
ει» μεν τον γιατρό καταλήγει όμως «εις βάρος» του ασθενούς.
Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αύξησης του αριθμού των αγωγών 
εναντίον των ιατρών και των αρνητικών του συνεπειών αφορούν ξεχωριστά κάθε κλάδο, ια-
τρικής και νομικής, αλλά και τη συνεργασία τους στη κατεύθυνση της βελτίωσης της νομοθε-
σίας και της θέσπισης αρμοδίων οργάνων επίλυσης των διαφορών, με στόχο τόσο την εξειδι-
κευμένη, ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση του ζητήματος του ιατρικού λάθους, την 
πρόληψή του αλλά και τη διαχείρισή του με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

Summary

Legal actions against physicians are increasingly frequent for almost any complication or 
supposed medical malpractice. The principal proceedings regarding physicians are governed 
by civil, criminal or disciplinary law. The causes of this phenomenon could be attributed to 
negative behaviors and acts of physicians, unreasonable expectations of patients or mainly 
insincere behavior of their relatives, but also to a practice of a portion of lawyers for 
potential financial benefit.

Physician’s involvement in a judicial controversy for a medical malpractice is undoubtedly 
a real risk, an extremely stressful experience with potential negative impact in his academic 
or professional career. As a result, physicians are developing consciously or unconsciously 
an extreme conservative medical practice the so-called “defensive medicine” that “protects” 
the physician but it finally “turns against” the patient.

Proposals to address the increasing number of legal actions against physicians and their 
negative consequences, concern not only each sector of medicine and law separately, but 
also their cooperation in the direction of updated regulation and competent institutions of 
dispute resolution establishment, aimed at specialized, rational and effective approach of 
the prevention and management of medical malpractice in the best possible way.

Lawsuits against physicians -
Medical Liability
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Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογί-
ας (ΚΙΔ) (Ν 3418/2005)1, ιατρική πράξη είναι εκεί-
νη που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστη-
μονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και 
αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Από νο-
μικής πλευράς, η ιατρική πράξη αποτελεί μια ιδιαί-
τερη μορφή διαπροσωπικής κοινωνικής και επαγ-
γελματικής σχέσης, η οποία λόγω των ιδιαιτερο-
τήτων της, καθορίζεται μεν από το Τυπικό Δίκαιο, 
αλλά απαιτεί για την αξιολόγησή της ιδιαίτερους 
ερμηνευτικούς κανόνες. Εκ των πραγμάτων, κάθε 
ιατρική πράξη «προσβάλλει» τη σωματική ακεραιό-
τητα και σε δεύτερο βαθμό την προσωπικότητα και 
την ιδιωτική ζωή του ασθενούς. Επιπλέον, είναι μία 
πράξη εμπειρική και συνεπώς, το τυχαίο περιβάλ-
λει κάθε διαγνωστική, θεραπευτική, προληπτική και 
ερευνητική πράξη2.

Έτσι, η ιατρική πράξη και το πλαίσιο εφαρμογής 
της αποτελεί αντικείμενο πληθώρας ηθικών, φιλο-
σοφικών και νομικών προβληματισμών. Η σχέση ια-
τρού με τον ασθενή, η ιατρική ευθύνη, η συναίνεση 
και ενημέρωση, οι μεταμοσχεύσεις, η έρευνα και η 
κλωνοποίηση αποτελούν θέματα έντονου νομικού 
προβληματισμού και αντικείμενα μελέτης του κλά-
δου της βιοηθικής3.

Η αλματώδης εξέλιξη της Ιατρικής και οι σχετι-
κές ρυθμίσεις του δικαίου καθιστούν αναγκαία την 
ουσιαστικότερη γνώση και ενασχόληση με το ιατρι-
κό δίκαιο.

Ιστορικά, οι πρώτες αναφορές σχετικά με ιατρι-
κό δίκαιο περιέχονται στον κώδικα του Χαμουραμπί 
(2259 π.Χ.) στον οποίο περιγράφονται αυστηρότα-
τες ποινικές κυρώσεις για τον ιατρό, που φθάνουν 
μέχρι την αποκοπή των χεριών του, εάν προκαλέσει 
τον θάνατο του ασθενούς3. 

Πριν από μερικά χρόνια η ενασχόληση με το Ια-
τρικό Δίκαιο φαινόταν άνευ αντικειμένου, αφού η 
οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη ενός περιστατικού 
θα μπορούσε πειστικά να αποδοθεί στην ίδια τη 
φύση της ασθένειας και στα ποσοστά επιπλοκών 
που διεθνώς υπάρχουν και όχι σε ανθρώπινο λά-
θος ή ιατρική αμέλεια. 

Αντίθετα, σήμερα το πρόβλημα των ιατρικών λα-
θών διογκώνεται καθημερινά. Όλο και περισσότε-
ρες καταγγελίες ή αγωγές εγείρονται κατά των ια-
τρών, σχεδόν για οποιαδήποτε επιπλοκή. Τα δικα-

στήρια αποφαίνονται πολλές φορές με αυστηρότη-
τά είτε πρόκειται για ποινική, αστική, ή διοικητική 
Δίκη κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τους ια-
τρούς σε μια αμυντική πρακτική (αμυντική άσκηση 
της Ιατρικής)4. 

Σε αυτό το άρθρο θα επιχειρήσουμε να σκιαγρα-
φήσουμε το θέμα των αγωγών εναντίον των ια-
τρών όπως αποτυπώνεται στη χώρα μας σε σχέ-
ση με άλλες του εξωτερικού, θα αναζητήσουμε τα 
αίτια που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό, καθώς και 
τις συνέπειές του και τέλος θα διατυπώσουμε πα-
ρατηρήσεις και προτάσεις προσπαθώντας να συν-
δυάσουμε τη θεώρηση του θέματος τόσο από νο-
μικής πλευράς όσο και από την πλευρά του ιατρι-
κού κλάδου.

Γενικά περί Ιατρικού σφάλματος

Στις ΗΠΑ με βάση στοιχεία που δημοσιεύθηκαν 
σε μελέτη του 2000 από το Ινστιτούτο Ιατρικής ( 
Institute of Medicine, IOM) οι θάνατοι που πιθανόν 
θα μπορούσαν να σχετίζονται με ιατρικά λάθη υπο-
λογίζονται από 44.000 έως 98.000 ετησίως5. Στη 
Μεγάλη Βρετανία κάθε χρόνο υποβάλλονται περί 
τις 28.000 γραπτές αναφορές που αφορούν ενδε-
χόμενα σφάλματα κλινικής θεραπείας στα νοσοκο-
μεία γεγονός που οδήγησε σε ανησυχία του κοι-
νού και της επιστημονικής κοινότητος για τα ιατρι-
κά λάθη και ανάγκασε τις αρχές του εθνικού συ-
στήματος να λάβουν μια σειρά από πρωτοβουλί-
ες όπως η έκδοση σειράς κειμένων με τίτλο «Οι-
κοδομώντας ένα ασφαλέστερο σύστημα: Ένας ορ-
γανισμός με μνήμη» (Building a safer system: An 
organization with a memory)6.

Και στη χώρα μας το φαινόμενο της έκφρασης 
δυσαρέσκειας και καταγγελιών εκ μέρους ασθενών 
διογκώνεται με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό, μαζί 
με αντίστοιχες αγωγές και μηνύσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι ήδη κατά την εικοσαετία 1985 με 
2005 ο αριθμός των δικών που αφορούν ιατρική 
ευθύνη τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το παρελ-
θόν4. Επίσης, από το 2000 μέχρι και σήμερα υπο-
λογίζεται ότι μόνο στα δικαστήρια της Θεσσαλονί-
κης έχουν φτάσει περισσότερες από 500 υποθέσεις 
έπειτα από καταγγελίες σε βάρος ιατρών. 

Εκτός από την ποινική τιμωρία των ιατρών, σχε-
δόν σε όλες τις περιπτώσεις οι μηνυτές διεκδι-
κούν και χρηματικές αποζημιώσεις προσφεύγο-
ντας και στα πολιτικά δικαστήρια. Εκτιμάται ότι 
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την τελευταία πενταετία στα δικαστήρια της Θεσ-
σαλονίκης εκκρεμούν διεκδικήσεις ύψους τουλάχι-
στον 30.000.000 ευρώ, καθώς μόνο για 12 από 
τις αγωγές που έχουν υποβληθεί από το 2002 μέ-
χρι και σήμερα έχει ζητηθεί συνολικά το ποσό 
των 15.000.000 ευρώ ως αποζημίωση για ιατρι-
κά λάθη. Μάλιστα, από τις συγκεκριμένες αγωγές 
τέσσερις αφορούν περιστατικά σε δημόσια νοσο-
κομεία της Θεσσαλονίκης για τα οποία έχει αξιωθεί 
συνολικά το ποσό των 5.000.000 ευρώ7. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι βάσει έρευνας του Ευρωβαρομέ-
τρου, το 70% των Ελλήνων εμφανίζονται ανήσυχοι 
στο ενδεχόμενο να υποστούν ένα ιατρικό σφάλμα 
ενώ το 13% των Ελλήνων θεωρεί ότι έχει υποστεί 
ιατρικό σφάλμα σε νοσοκομείο8.

Για να κάνουμε μία πιο ειδική ανασκόπηση της 
έκτασης του θέματος όπως παρατηρείται στη χώρα 
μας, θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από την επε-
ξεργασία των δημοσιευμένων κατά τη τελευταία 
δεκαετία (1998-2009) αποφάσεων της ελληνικής 
νομολογίας που πραγματεύτηκαν ζητήματα ιατρι-
κής ευθύνης και από τους τρεις δικαιικούς τομείς, 
αστικό, ποινικό και διοικητικό. Πρέπει να διευκρι-
νιστεί, ότι πρόκειται μόνο για συμπεράσματα που 
αφορούν στις τάσεις της νομολογίας για τα συγκε-
κριμένα ζητήματα καθώς αναφέρονται μόνο στις 
περιπτώσεις των δημοσιευμένων και όχι στο σύνο-
λο των  εκδοθεισών αποφάσεων9.

Γενικά, ως βάση των αγωγών εναντίον των ια-
τρών περιλαμβάνεται η παράβαση διάφορων υπο-
χρεώσεων του ιατρού, όπως της υποχρέωσης ενη-
μέρωσης, αν και το ιατρικό σφάλμα αποτελεί την 
έννοια-κλειδί της ιατρικής ευθύνης και παραμένει 
διεθνώς η κύρια βάση των αγωγών αποζημίωσης 
που ασκούνται. 

Μια γενικά αποδεκτή έννοια του ιατρικού σφάλ-
ματος (ιατρικό λάθος, Behandlungsfehler, faute 
medicale, medical malpractice) είναι αυτή που 
το ορίζει ως τη συμπεριφορά του μέσου ιατρού η 
οποία αξιολογείται ως υπολειπόμενη της επιβαλλό-
μενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση ασθενή, επιμέλειας9,10.

Από νομικής απόψεως, για τη γένεση της αδικο-
πρακτικής ευθύνης απαιτείται να συντρέχουν πρώ-
τον, η ύπαρξη της επιλήψιμης ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς (πράξη ή παράλειψη) η οποία με τη σει-
ρά της αναλύεται σε δύο υποπεριπτώσεις, παράνο-
μη (914 ΑΚ) και υπαίτια (δόλος ή αμέλεια), δεύτε-

ρον η ύπαρξη αξιόποινου αποτελέσματος ή ζημίας 
και τρίτον, η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συμπε-
ριφοράς και του αποτελέσματος.

Σε ότι αφορά το ιατρικό σφάλμα κατά μία πρώ-
τη άποψη (παλαιότερη) αυτό μπορεί να αποτε-
λεί στοιχείο υπαιτιότητας (914 και 330 ΑΚ, 24 ΑΝ 
1565/1939)11 και κατά μία δεύτερη, συνιστά στοι-
χείο του παρανόμου αφού ως συμπεριφορά ιατρού 
αποτελεί παραβίαση κανόνα δικαίου όπως ορί-
ζεται από το νέο ΚΙΔ (2§3, 3§2-3, 10§1-3 του Ν 
3418/2005). Σύμφωνα με το ΚΙΔ το ιατρικό λει-
τούργημα ασκείται από τον ιατρό «σύμφωνα με 
τους γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες 
της ιατρικής επιστήμης» (2§3), ο οποίος ενεργεί με 
βάση «την εκπαίδευση…, την πείρα και τις δεξιότη-
τες» του (3§2-3) που αφορούν τόσο τις ιατρικές 
γνώσεις όσο και τις κλινικές δεξιότητες και τις ικα-
νότητες συνεργασίας (10§1-3) και  σύμφωνα με 
«τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης 
σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης» (3§2-3).

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια που έχουν προταθεί 
για την εξειδίκευση της έννοιας του ιατρικού σφάλ-
ματος είναι τρία. Σύμφωνα με το πρώτο, αμελής εί-
ναι η συμπεριφορά ενός ιατρού όταν υπολείπεται 
από αυτή που θα επιδείκνυε ο μέσος συνετός ια-
τρός (bonus medicus) που τηρεί τους κανόνες της 
επιστήμης του (de lege artis). Σύμφωνα με το δεύ-
τερο κριτήριο, ιατρική αμέλεια, είναι η απόκλιση 
προς τα κάτω από το επιβαλλόμενο πρότυπο ποι-
ότητας (ιατρικό standard) σύμφωνα με τα πρότυ-
πα ενέργειας και συμπεριφοράς που γίνονται δεκτά 
στο ιατρικό επάγγελμα, ενώ σύμφωνα με το τρίτο 
ορίζεται ως η συμπεριφορά του ιατρού που βλά-
πτει το συμφέρον του συγκεκριμένου ασθενή ανε-
ξάρτητα από την εφαρμογή της συνήθους επαγ-
γελματικής πρακτικής και από την παραβίαση κά-
ποιου κανόνα της ιατρικής ή standard.

Ειδικότερα τα ιατρικά σφάλματα θα μπορούσαν 
να διακριθούν σε επιμέρους κατηγορίες αναλόγως 
με το αντικείμενο το οποίο αφορούν. Σφάλματα 
ανάληψης (ιατρικού περιστατικού) υφίστανται όταν 
διενεργείται ιατρική πράξη χωρίς την αντίστοιχη 
ατομική ικανότητα και τις αντικειμενικές προϋποθέ-
σεις για την τήρηση του οφειλόμενου αντικειμενικά 
προτύπου επιμέλειας.

Διαγνωστικό σφάλμα προκύπτει όταν ο ιατρός 
παραλείπει διαγνωστική μέθοδο κατά παράβαση 
των κανόνων της επιστήμης, θεραπευτικό σφάλ-
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μα όταν επιλέγει λανθασμένη ή μη γενικά αποδεκτή 
εν όλω ή εν μέρει θεραπεία και σφάλμα παράλει-
ψης θεραπευτικής ενημέρωσης όταν παραλείπεται 
η υποχρέωση του ιατρού για ενημέρωση που απο-
σκοπεί στην προστασία της υγείας του ασθενούς, 
όπως η παροχή οδηγιών σχετικά με τη λήψη ενός 
φαρμάκου ή με την αποφυγή δραστηριοτήτων. 

Τέλος, μια άλλη κατηγορία αποτελεί το σφάλμα 
οργάνωσης το οποίο αφορά νοσηλευτικές μονάδες 
και σχετίζεται με την οργάνωση και τα ελλείμματα 
της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας9.

Ποινική Ιατρική ευθύνη

Η ποινική ευθύνη του ιατρού αναφέρεται στην 
αξιολόγηση των ενεργειών ή/και παραλείψεών του 
με βάση τους κανόνες του ποινικού δικαίου, του συ-
νόλου δηλαδή των κανόνων δικαίου που ορίζουν 
τα αδικήματα, τις ποινές και τις προϋποθέσεις ποι-
νικής ευθύνης. 

Γενικά, για τα ποινικά αδικήματα πρέπει να υφί-
σταται η αντικειμενική υπόσταση (πράξη ή παρά-
λειψη) και η υποκειμενική υπόσταση η οποία αφο-
ρά την εσωτερική αμέλεια της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς, συνειδητή ή μη, καθώς και το αξιόποινο 
αποτέλεσμα και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ τους. 
Κατά την εξέταση περιπτώσεων ποινικής ευθύνης 
των ιατρών κατά την δεκαετία (1998-2009)9 , αυτή 
φαίνεται να περιορίζεται κυρίως στα αδικήματα της 
ανθρωποκτονίας (302 ΠΚ) και της σωματικής βλά-
βης από αμέλεια (314 ΠΚ). Πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά το άρθρο 315§1 ΠΚ δεν υφίσταται διαφο-
ρά μεταξύ των δυο παραπάνω, σε επίπεδο δίωξης 
(δεν απαιτείται η υποβολή εγκλήσεως), καθότι ο ια-
τρός συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που είναι υπό-
χρεα ιδιαίτερης επιμέλειας λόγω του επαγγέλματός 
του (15 και 28 ΠΚ). 

Από την ανασκόπηση των περιπτώσεων αυτών, 
διαπιστώνεται ότι οι δικαστικές κρίσεις που αφο-
ρούσαν ιατρούς που άνηκαν σε χειρουργικές ει-
δικότητες (μαιευτήρες-γυναικολόγοι, γενικοί χει-
ρουργοί) ήταν υπερδιπλάσιες από αυτές των ια-
τρών παθολογικών ειδικοτήτων12,13.

Κατά την επικρατούσα στη θεωρία άποψη η αμέ-
λεια έχει μία αντικειμενική όψη (εξωτερική αμέλεια) 
η οποία εντάσσεται στο χώρο του αδίκου και μία 
υποκειμενική όψη (εσωτερική αμέλεια) που εντάσ-
σεται στο χώρο της ενοχής. Εξωτερική αμέλεια 
υφίσταται όταν ο δράστης-ιατρός πράττει διαφο-

ρετικά από ότι θα είχε πράξει υπό τις ίδιες συνθή-
κες ένας μέσος συνετός και ευσυνείδητος άνθρω-
πός που ανήκει στον ίδιο συναλλακτικό κύκλο και 
κατέχει το ίδιο επίπεδο γνώσεων με τον δράστη και 
σε ότι αφορά τον τομέα της ιατρικής αμέλειας πρέ-
πει επιπλέον να προκύπτει διάγνωση κάποιας μορ-
φής κινδύνου για το έννομο αγαθό (υγεία) που να 
συνδέεται αιτιακά με την επικίνδυνη συμπεριφορά. 
Αυτή μπορεί να εκδηλώνεται με πράξη, παράλειψη 
ή με συνδυασμό τους. 

Η εσωτερική αμέλεια (ασυνείδητη ή ενσυνείδη-
τη) αφορά συγκεκριμένα την έλλειψη προσοχής, 
την οποία ο δράστης αφενός όφειλε να επιδείξει 
κάτω από τις εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες 
και περιστάσεις και αφετέρου μπορούσε να επιδεί-
ξει με βάσει τις ατομικές του ικανότητες. Στη περί-
πτωση της αμέλειας διακρίνονται βαθμίδες έντα-
σης (συνειδητή α’ και β’ βαθμού, μη συνειδητή), οι 
οποίες όμως δεν έχουν σημασία στην κατάφαση 
της υπαιτιότητας αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο 
για την επιμέτρηση της ποινής9. 

Τα αποδεικτικά μέσα τα οποία τα οποία χρησιμο-
ποιούνται από τα Ποινικά Δικαστήρια είναι οι ένορ-
κες καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας και υπερά-
σπισης, η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, έγ-
γραφα, πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, απολο-
γίες των κατηγορουμένων και σε σπάνιες περιπτώ-
σεις πραγματογνωμοσύνες9.

Αστική Ιατρική ευθύνη

Η έννοια της αστικής ιατρικής ευθύνης υφίσταται 
όταν ο ιατρός υποχρεούται προς καταβολή αποζη-
μίωσης λόγω πρόκλησης ζημίας σε ασθενή ή άλλα 
πρόσωπα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας. Επί διαφορών όπου εναγόμε-
νοι είναι ιατροί που ασκούν την ιατρική ως ιδιωτι-
κό έργο ή ιδιωτικές ιατρικές κλινικές και λοιπά ιδι-
ωτικά κέντρα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, έχουν 
δικαιοδοσία τα πολιτικά δικαστήρια (άρθρο 1 πρ. α’ 
ΚΠολΔ). 

Αντιθέτως, για τους ιατρούς του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας (ΕΣΥ) (άρθρο 24 § 1-2 Ιδρυτι-
κός Νόμος ΕΣΥ, Ν 1397/1983) και προσφάτως 
για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς μέλη ΔΕΠ των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 1, Ν 
3754/2009) ισχύει το αστικώς ανεύθυνο των δη-
μοσίων υπαλλήλων έναντι του ζημιωθέντος (άρθρο 
38 § 1, Υπαλληλικός Κώδικας, Ν 3528/2007).
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Τα αποδεικτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται 
συνηθέστερα στις πολιτικές δίκες είναι οι μάρτυρες, 
έγγραφα και σπανιότερα ένορκες βεβαιώσεις και η 
πραγματογνωμοσύνη. 

Από την άλλη μεριά οι αμυντικοί ισχυρισμοί των 
εναγόμενων ιατρών περιλαμβάνουν είτε την άρνη-
ση των αγωγών (άρνηση πράξης, έλλειψη αιτιώ-
δους συνάφειας, άρνηση της βάσης της αγωγής), 
είτε τη προβολή ενστάσεων του δικονομικού (έλ-
λειψη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων ή 
παθητικής νομιμοποίηση του εναγόμενου και αορι-
στία της αγωγής) ή του ουσιαστικού δικαίου (μερι-
κή απόσβεση ή παραγραφή των αξιώσεων, συνυ-
παιτιότητα ή καταχρηστική συμπεριφορά του ενά-
γοντα)9.

Πειθαρχική ευθύνη 

Στην έννοια της πειθαρχικής ευθύνης του ιατρού 
εντάσσονται όλες οι δυσμενείς συνέπειες για τον 
ιατρό βάσει του δημοσίου δικαίου, οι οποίες συνδέ-
ονται με τα προβλεπόμενα από το νόμο πειθαρχικά 
παραπτώματα και επιβάλλονται από τα πειθαρχι-
κά όργανα του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου, είτε 
του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ προς τα οποία παρέχει ο ια-
τρός τις υπηρεσίες του9,10.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΙΔ (άρθρο 36 Ν 
3418/2005) η παράβαση των διατάξεων του, τιμω-
ρείται πειθαρχικά από τα αρμόδια πειθαρχικά όρ-
γανα. Ο ιατρός που παραβιάζει τις διατάξεις των 
άρθρων που αφορούν κωλύματα, ασυμβίβαστα 
(6§4,5), θέματα αμοιβής (19§5,6,7), ιατρικής έρευ-
νας (24§4), φροντίδας ψυχικής υγείας (28§9) και 
ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαρα-
γωγή (30§4), ενδέχεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώ-
μη του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δε-
οντολογίας, να τιμωρηθεί με προσωρινή ανάκληση 
της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, προσωρι-
νή παύση από θέση που τυχόν κατέχει στο Δημόσιο 
για τουλάχιστον δύο (2) έτη και πρόστιμο πενήντα 
χιλιάδων έως και διακοσίων χιλιάδων ευρώ. Χα-
ρακτηριστικά, για τη σημασία που αποδίδεται στην 
απειλή πειθαρχικών ποινών, η αιτιολογική έκθεση 
του ΚΙΔ κρίνει την προσθήκη των διατάξεων αυτών, 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρ-
μογής των διατάξεων του ΚΙΔ. 

Παράλληλα όμως ο ΚΙΔ, προβλέπει τη δυνατό-
τητα του ιατρού να ζητήσει αποκατάσταση, αποζη-

μίωση και επανόρθωση κάθε οικονομικής ή ηθικής 
βλάβης ή ζημίας που υπέστη από την εναντίον του 
άσκηση αβάσιμων αναφορών εναντίον του. Πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι η πειθαρχική αρμοδιότητα είναι 
συντρέχουσα ενώ ουδόλως συγχέονται οι αρμοδι-
ότητες των πειθαρχικών συμβουλίων των ιατρικών 
συλλόγων με την επιβολή των προβλεπόμενων κυ-
ρώσεων διοικητικού χαρακτήρα14.

Προσφάτως, με το νέο Νόμο 4093/2012, υπάλ-
ληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ), ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως 
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργη-
μα ή στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της 
οριστικής ή της προσωρινής παύσης τίθεται αυτο-
δίκαια σε αργία.

Αστική ευθύνη του Δημοσίου

Η αστική ευθύνη του Δημοσίου για πράξεις ή πα-
ραλείψεις των οργάνων του, σε ότι αφορά την πα-
ροχή υπηρεσιών υγείας θεμελιώνεται στις διατάξεις 
των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ και αφορά τα δημό-
σια νοσηλευτικά ιδρύματα ως αυτοτελή ΝΠΔΔ. 

Στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων πε-
ριλαμβάνονται δύο κυρίως κατηγορίες ζημιογόνου 
συμπεριφοράς στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
υγείας Α. Ιατρικά σφάλματα (κατά το διαγνωστικό, 
θεραπευτικό στάδιο, προ-/δια-/μετεγχειρητικό στά-
διο) και Β. Σφάλματα οργάνωσης και λειτουργίας 
των νοσοκομείων (νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικη-
τικό προσωπικό). 

Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 105 ΕισΝΑΚ παράλληλα με το Δημόσιο ευ-
θύνεται και το υπαίτιο όργανο. Έτσι, ο ιατρός που 
είναι ενταγμένος στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ, ενώ δεν 
ευθύνεται έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις 
του κατά την άσκησης της ανατεθείσας σε αυτόν 
δημόσιας υπηρεσίας, ευθύνεται όμως απέναντι στο 
νομικό πρόσωπο που καλείται να καταβάλει αποζη-
μίωση στον παθόντα9.

Αιτίες αύξησης αγωγών εναντίον 
των ιατρών

Οι αιτίες αύξησης των αγωγών εναντίον των ια-
τρών μπορούν να διακριθούν σε τρεις μεγάλες κα-
τηγορίες. Πρώτον αυτές που αφορούν τους ια-
τρούς ως εναγόμενους, δεύτερον αυτές που αφο-
ρούν τους ασθενείς ή τους οικείους τους ως ενάγο-
ντες και τρίτον, αυτές που προέρχονται από παρά-
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γοντες ξένους προς τους συνήθεις διαδίκους (τρί-
τοι).

Σε ότι αφορά τον κλάδο των ιατρών, δημοσι-
ευμένες μελέτες αναφέρουν ότι οι κυριότεροι λό-
γοι που συμβάλλουν ώστε να οδηγηθεί ο ασθενής 
ή το οικογενειακό του περιβάλλον σε καταγγελία 
του ιατρικού λάθους και πιθανώς να προχωρήσει 
σε κατάθεση αγωγής αφορούν θέματα που σχετί-
ζονται με προβλήματα επικοινωνίας15,16 μεταξύ ια-
τρού και ασθενούς, καθώς και έλλειψη ικανοποίη-
σης του ασθενούς17. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ασθενείς αισθάνονται 
ότι δεν τους προσφέρεται η δέουσα προσοχή, οι 
εξηγήσεις, αλλά και ο χρόνος που θα ήθελαν. Επί-
σης, ότι οι ιατροί τους δεν τους σέβονται, δεν νοιά-
ζονται γι’ αυτούς ως ανθρώπους, αλλά τους αντι-
μετωπίζουν ως ένα ακόμη περιστατικό, σε συνδυα-
σμό με την παραμέληση ή εγκατάλειψη του ασθε-
νούς μετά το ατυχές συμβάν, την απαξίωση των 
απόψεων τόσο του ίδιου, όσο και των συγγενών 
του, καθώς και την αστοχία στην κατανόηση των 
προσδοκιών τους ως αποτέλεσμα στη πλειονότη-
τα των περιπτώσεων της ελλιπούς πληροφόρησής 
τους13,15,18. 

Είναι φανερό ότι αν δεν ενημερωθεί ο ασθενής 
για τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασης και 
εάν δεν κληθεί να συναποφασίσει με τον ιατρό του 
για την καλύτερη γι’ αυτόν θεραπευτική αντιμετώ-
πιση, έχει αυξημένες πιθανότητες να καταλογίσει 
ευθύνες στον ιατρό για κάθε μη επιθυμητό αποτέ-
λεσμα. Πιο ειδικά σε ότι αφορά την συναίνεση του 
ενημερωμένου ασθενούς πριν από κάποια ιατρική 
επέμβαση, αυτή δεν αρκεί να έχει τη μορφή μιας 
υπογραφής σε ένα έντυπο, αλλά επιβάλλεται να εί-
ναι η συνειδητή επιλογή του, μετά από πλήρη ενη-
μέρωσή του για τα προσδοκώμενα οφέλη, αλλά και 
τις πιθανές επιπλοκές από κάθε ιατρική πράξη19,20.

Τα ιατρικά λάθη αποτελούν ανεπιθύμητο μεν, 
αναπόφευκτο δε γεγονός της καθημερινής ιατρικής 
πρακτικής. Η άσκηση της ιατρικής άλλωστε, - όπως 
συμβαίνει με όλες τις εφαρμοσμένες επιστήμες - εί-
ναι έννοια συνυφασμένη με την ενδεχόμενη περί-
πτωση λάθους, αφού οι επιστημονική τεκμηρίωση 
κατά τη αναζήτηση της αλήθειας μέσα από την επι-
στημονική έρευνα θα ήταν αδύνατη αν δεν υφίστα-
ντο οι έννοιες του λάθους, του σφάλματος και της 
επιβεβαίωσης. 

Εκτός από την προσωπική ευθύνη των ιατρών, 

μερίδιο στη μεγέθυνση του προβλήματος έχει και το 
σύστημα εκπαίδευσης των νέων ιατρών, το οποίο 
προάγει την αποστήθιση και όχι την κριτική σκέψη, 
με βάση την τεκμηριωμένη ιατρική (evidence based 
medicine) και την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης 
του ασθενούς, αλλά και την αντίληψη της Ιατρικής 
ως εξουσίας και δύναμης απέναντι στον ασθενή και 
όχι ως λειτουργήματος που προϋποθέτει μια ου-
σιαστική σχέση προσφοράς στον πάσχοντα συνάν-
θρωπο. 

Επιπλέον στα παραπάνω, προστίθεται και η συ-
νεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα της ιατρικής 
γνώσης ως αποτέλεσμα της εκρηκτικής ανάπτυξης 
της βιοιατρικής έρευνας και επιστήμης. Εξάλλου, η 
πολυδιάσπαση και κατάτμηση της ιατρικής επιστή-
μης δυσχεραίνει περαιτέρω την διάχυση και αφο-
μοίωση της ιατρικής γνώσης και τη συνεχή επικαι-
ροποίηση των ιατρικών πρακτικών.

Επιπλέον αίτια, μπορούν να ενταχθούν σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο παρακμής της ιατρικής κοινό-
τητας. Ένα συνεχώς αυξανόμενο κλίμα (που πολ-
λές φορές αδικαιολόγητα γενικεύεται με ευθύ-
νη της Πολιτείας και των μέσων μαζικής ενημέρω-
σης, ΜΜΕ) ανασφάλειας και διαρκούς αμφισβή-
τησης του ανθρωπιστικού χαρακτήρα του ιατρι-
κού επαγγέλματος από μέρος των ασθενών φαί-
νεται να προκαλείται από συμπεριφορές και ιατρι-
κές πρακτικές ορισμένων επίορκων εκπροσώπων 
του και περιλαμβάνουν αδικαιολόγητες απουσίες 
ιατρών από τα καθήκοντα τους, μη τήρηση του ια-
τρικού απορρήτου, οικονομικά ανταλλάγματα για 
την παροχή υπηρεσιών υγείας από δημόσιους λει-
τουργούς (φακελάκι) και απρεπή συμπεριφορά ορι-
σμένων ιατρών απέναντι στους ασθενείς τους. Την 
κατάσταση αυτή φαίνεται επίσης να επιδεινώνουν 
στρεβλώσεις του Συστήματος Υγείας με τη απου-
σία οργανωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης καθώς και την υπερπληθωρισμό του ιατρι-
κού επαγγέλματος λόγω υπερπαραγωγής ιατρών 
σε συνδυασμό με την αθρόα εισαγωγή ιατρών στη 
χώρα μας, με πτυχία ορισμένες φορές αμφισβη-
τούμενης προέλευσης και των φαινομένων αθέμι-
του ανταγωνισμού και προκλητής ζήτησης ιατρικών 
υπηρεσιών στα οποία αυτός οδηγεί (αδικαιολόγη-
τες παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις ή και θε-
ραπείες ασθενών).

Από την πλευρά των ασθενών πρέπει αρχικά να 
σημειωθεί η μεγάλη αύξηση των προσδοκιών τους 
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για υψηλότερη ποιοτικά και τελεσφόρο σε όλες τις 
περιπτώσεις παροχή υπηρεσιών υγείας, η οποία 
προκύπτει από την συνεχώς και ευρέως εύκολη 
πρόσβαση στη ιατρική γνώση (διαδίκτυο, ΜΜΕ) σε 
επιπολής όμως επίπεδο (ημιμάθεια) που δημιουρ-
γεί ανέφικτες συχνά προσδοκίες. Εξάλλου πολλές 
φορές, το έργο των ιατρών δυσχεραίνεται καθο-
ριστικά λόγω της αύξησης του αριθμού των ιατρι-
κών πράξεων, της έλλειψης προσωπικού και υπο-
δομών,  της  αύξηση του όγκου των ιατρικών γνώ-
σεων που καλείται να αφομοιώσει ο μέσος ιατρός, 
και των πολύωρων εξοντωτικών συνθηκών εργα-
σίας τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα και αύξηση 
της πιθανότητας ιατρικού λάθους.

Επιπλέον, η πεποίθηση – μερικώς μόνο δικαιολο-
γημένη για ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες 
-  ότι οι ιατροί απολαμβάνουν και διαθέτουν μεγά-
λη οικονομική επιφάνεια και ευμάρεια αποτελεί ένα 
ισχυρό κίνητρο για την άσκηση αγωγών εναντίον 
τους και την αναζήτηση οικονομικής ωφέλειας από 
μία καταδικαστική απόφαση. Αν και το αναμενόμε-
νο εν προκειμένου θα ήταν σε ότι αφορά το κοι-
νωνικοοικονομικό προφίλ των ασθενών που προ-
βαίνουν σε μηνύσεις εναντίων των ιατρών, αυτοί 
να προέρχονται κατά μείζονα λόγο από τα χαμη-
λά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, αυτό δεν 
συμβαίνει σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο συ-
στηματικής ανασκόπησης δεν συμβαίνει ίσως λόγο 
του αποτρεπτικού κόστους προσφυγής στη Δικαιο-
σύνη και των αμοιβών των δικηγόρων 21 . Οι παρα-
τηρήσεις αυτές προέρχονται από στοιχεία των ΗΠΑ 
όπου το σύστημα ασφάλισης και νομικής διεκδί-
κησης διαφέρει σε σχέση με την Ελλάδα για την 
οποία δεν υπάρχουν δεδομένα που να αφορούν το 
συγκεκριμένο θέμα. 

Τέλος, μεγάλη συμμετοχή στο αρνητικό κλίμα 
που διαμορφώνεται εναντίον των ιατρικών λει-
τουργών, φαίνεται να έχει και μια μερίδα νομικών, 
οι οποίοι υποκινούν αγωγές των φερόμενων ως ζη-
μιωθέντων ασθενών κατά των ιατρών, με γνώμονα 
οικονομικά οφέλη για τους ίδιους και τους πελάτες 
τους (εργολαβικές δίκες με αμοιβή 20% και πλέον 
επί της επιδικαζόμενης αποζημίωσης).  

Σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση αυτής της 
κατάστασης διαδραματίζουν όπως προαναφέρθη-
κε και τα ΜΜΕ, υιοθετώντας άλλοτε τη θέση του 
υμνωδού των ιατρικών επιτευγμάτων και άλλοτε τη 
θέση του δημόσιου κατήγορου των ιατρικών σφαλ-

μάτων. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουν στη δημι-
ουργία υπερφίαλων προσδοκιών σε ότι αφορά τις 
δυνατότητες της ιατρικής επιστήμης ενώ αφετέρου 
δαιμονοποιούν το 1% - 5% των επιπλοκών μιας 
επέμβασης η οποίες ενδεχομένως να μην οφείλο-
νται σε σφάλμα του ιατρού, αλλά στο αναμενόμενο 
ποσοστό επικινδυνότητας της ίδιας της επέμβασης 
ή και στον εξασθενημένο οργανισμό του ασθενούς 
λόγω των υποκείμενων νοσημάτων.

Συνέπειες

Η καταγγελία ενός ιατρικού λάθους είναι μια 
εξαιρετικά ψυχοφθόρα εμπειρία για κάθε ιατρό 
και αποτελεί έναν αναμφισβήτητα υπαρκτό κίνδυ-
νο, μιας και οι δικαστικές διαμάχες παρουσιάζουν 
αυξημένη συχνότητα και στην ελληνική κοινωνία 
την τελευταία δεκαετία. Μια δικαστική αντιπαρά-
θεση έχει βρεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε απομό-
νωση, να επιφέρει αίσθημα ταπείνωσης, κατάθλι-
ψη, ακόμη και σωματικά νοσήματα, ενώ αναμένε-
ται να έχει αντίκτυπο και στην επαγγελματική πο-
ρεία των εμπλεκομένων ιατρών. 

Αποτέλεσμα του νέου αυτού φοβικού modus 
operandi είναι οι γιατροί να αναπτύξουν συνειδητά 
αλλά και μερικές φορές ασυνείδητα την αποκαλού-
μενη «αμυντική ιατρική». 

Το σύστημα της αποζημίωσης με βάση την αδι-
κοπρακτική ευθύνη, που ισχύει και στη χώρα μας, 
δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην άσκηση της 
ιατρικής, με τον ιατρό να υπόκειται - ιδιαίτερα όταν 
υφίσταται και τη διαπόμπευση των ΜΜΕ - σε μετα-
χείριση δράστη άδικης πράξης, να βιώνει εργασια-
κή ανασφάλεια, ωθώντας ορισμένους ιατρούς  να 
υιοθετούν την αντίληψη ότι κάθε ασθενής που βρί-
σκεται απέναντί πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας 
μελλοντικός ενδεχόμενος αντίδικος. 

Οι αντιλήψεις αυτές είναι αναμενόμενο να προσ-
δίδουν άγχος, ιδίως στους νεότερους ιατρούς, και 
συχνά να τους κατευθύνουν σε περιττές ιατρικές 
πράξεις χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, περιτ-
τές παραπομπές για διαγνωστικές εξετάσεις καθώς 
και περιττή συνταγογράφηση φαρμάκων. Επίσης να 
αποφασίζουν εισαγωγές στα νοσοκομεία που θα 
μπορούσαν να μη γίνουν, που επιβαρύνουν οικονο-
μικά το σύστημα υγείας και ταλαιπωρούν αναίτια 
τους ασθενείς (θετική αμυντική ιατρική)18,22. 

Από την άλλη μεριά υπάρχει και η αρνητική αμυ-
ντική ιατρική κατά την οποίαο ιατρός πράττει λιγό-
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τερα από ό,τι επιβάλλουν οι κανόνες της σύγχρονης 
ιατρικής (evidence based medicine) αποφεύγο-
ντας ιατρικές πράξεις που θα μπορούσαν να απο-
βούν σωτήριες, κυρίως σε ασθενείς υψηλού κίνδυ-
νου, υπό το φόβο της ενδεχόμενης νομικής εμπλο-
κής του23.

Προτάσεις 

Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου της αύξησης του αριθμού των αγωγών εναντί-
ον των ιατρών και των αρνητικών του συνεπειών 
αφορούν ξεχωριστά κάθε κλάδο, ιατρικής και νο-
μικής, αλλά και τη συνεργασία τους στη κατεύθυν-
ση της βελτίωσης της νομοθεσίας και της θέσπι-
σης αρμοδίων οργάνων επίλυσης των διαφορών, 
με στόχο τόσο την εξειδικευμένη, ορθολογική και 
αποτελεσματική προσέγγιση του ζητήματος του ια-
τρικού λάθους, την πρόληψη του αλλά και την δια-
χείριση του με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

Η όλη αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει 
να είναι προσανατολισμένη όχι λαμβάνοντας τυπο-
λατρικά την έννοια της υγείας ως ένα ακόμα κατα-
ναλωτικό αγαθό σε κίνδυνο (Παροχή ιατρικής υπη-
ρεσίας, 8 Ν 2251/1994), ώστε αφενός να βαίνει 
προς όφελος του ασθενούς (προάσπιση της ζωής 
και της υγείας του) και αφετέρου να μην οδηγεί 
σε καιροσκοπική εκμετάλλευση στο όνομα της δι-
καιοσύνης με στόχο την κερδοσκοπία και κατασπα-
τάληση που συνεπάγεται εν τέλει και αδικαιολόγη-
τη δημόσια δαπάνη22. Αντίθετη θεώρηση του ζητή-
ματος εκτός από την υπερβολική αύξηση αντιδικι-
ών και δαπανών, θα έχει ως επακόλουθο την αμυ-
ντική άσκηση της ιατρικής εις βάρος των ασθενών 
αλλά και το ενδεχόμενο αντιδράσεων από την ια-
τρική κοινότητα. 

Έτσι, στις ΗΠΑ οι ιατροί προχωρώντας σε μία κί-
νηση αγανάκτησης λόγω των υπέρογκων ασφαλί-
στρων που του επιβαλλόταν ενόψει της επιδίκασης 
μεγάλων ποσών για ιατρική αμέλεια προχώρησαν 
ακόμη και σε δήλωση άρνησης περίθαλψης δικηγό-
ρων που αναλάμβαναν εργολαβικές δίκες εναντίον 
των ιατρών24, κάτι όμως που θα ήταν παράνομο και 
θα επέσυρε και ποινικές κυρώσεις κατά του ιατρού 
(Άρθρο 9§2 Ν 3418/2005 και Άρθρο 441 ΠΚ). 

Από την πλευρά του ιατρού, όπως υποστηρίζεται 
και από δημοσιευμένες μελέτες ιδιαίτερη σημασία 
διαδραματίζει η συμπεριφορά του τόσο πριν την ια-
τρική πράξη αλλά  και μετά από ένα ιατρικό λάθος, 

που όπως αναφέρθηκε κάποιες φορές είναι αναπό-
φευκτα ανθρώπινο να συμβεί. Αυτή οφείλει να χα-
ρακτηρίζεται από κατανόηση, συμπαράσταση, επί-
δειξη ειλικρινούς, ανθρώπινου ενδιαφέροντος και 
διάθεση να επανορθώσει στο μέτρο του δυνατού25, 
έχοντας εξατομικεύσει πάντα προηγουμένως τη 
συμπεριφορά του απέναντι σε κάθε ασθενή (αλλά 
και στους συνοδούς του), ακούγοντας προσεκτι-
κά το ιστορικό του, διερευνώντας τις προσδοκίες 
του, κατανοώντας την ιδιαιτερότητά του με στόχο 
την επίτευξη του καλύτερου θεραπευτικού αποτε-
λέσματος. Διατηρώντας τέτοια συμπεριφορά η πι-
θανότητα τόσο της τέλεσης αλλά και της καταγγε-
λίας πιθανού ιατρικού σφάλματος από τον ασθενή 
και το περιβάλλον του φαίνεται ότι περιορίζεται18.

Παρόμοια αναφορά, συμπεριέλαβε το 2000 το 
Ινστιτούτο Ιατρικής (Institute of Medicine, IOM) 
στον ορισμό της έννοιας της ανθρωποκεντρικής 
φροντίδας. 

Σύμφωνα με αυτόν, «είναι η ιατρική φροντίδα 
που στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των ιατρών, 
των ασθενών και των οικογενειών τους (όποτε 
απαιτείται), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι θε-
ραπευτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σέβονται 
τις προσδοκίες, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις των 
ασθενών και επί πλέον επιδιώκει την ενεργοποίη-
ση των ασθενών με την εκπαίδευση και τη βοή-
θεια που χρειάζονται, προκειμένου να λάβουν απο-
φάσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στη φροντί-
δα τους»18,26. 

Οι ιατροί στο συγκεκριμένο πλαίσιο οφείλουν να 
προσφέρουν στους ασθενείς τους θεραπευτικές 
επιλογές, τις οποίες η βιβλιογραφία και το διαδί-
κτυο αναδεικνύουν ως τις πλέον αποτελεσματικές 
(evidence-based patient choice)27.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη 
δημοσίευση το 2000 της πολυσυζητημένης έκ-
θεσης “To err is human: building a safer health 
system” από την Επιτροπή για την Ποιότητα της 
Φροντίδας Υγείας του Institute of Medicine των 
Η.Π.Α.5, φαίνεται ότι η προσέγγιση του ιατρικού λά-
θους, εκτός από την αναζήτηση του ποιος έκανε το 
λάθος προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, εστιά-
ζεται και στο πως έγινε το λάθος προκειμένου να 
προληφθούν παρόμοια λάθη στο μέλλον. 

Έτσι, το λάθος αντιμετωπίζεται ως λάθος του 
συστήματος μέσα στο οποίο συνέβη και όχι ως λά-
θος ενός μεμονωμένου ατόμου και κατά συνέπεια, 
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ως ευθύνη του συστήματος για τον συντονισμό του 
παρεχόμενου έργου, την ύπαρξη των σωστών υπο-
δομών, την επιστημονική επάρκεια των γιατρών 
μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τεκμη-
ριωμένες λήψεις αποφάσεων στους τομείς της δι-
άγνωσης και της αντιμετώπισης, τον έλεγχο των 
αποτελεσμάτων και την εποπτεία των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών με βελτίωση της ποιότητας τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη ενός συστήματος 
αναφοράς και ανάλυσης των λαθών θα επιτρέψει 
να γίνει η Ιατρική ασφαλέστερη, αποτελεσματικότε-
ρη και αποδοτικότερη28.

Από την άλλη πλευρά, σε ότι αφορά την οπτι-
κή γωνία της νομικής θεώρησης του θέματος, αρχί-
ζει να διαφαίνεται η ανάγκη τόσο της εξέλιξης και 
θέσπισης ενός χωριστού ειδικού κλάδου της νομι-
κής επιστήμης, του Ιατρικού Δικαίου, καθώς επίσης 
και χωριστών ειδικών αρμοδίων οργάνων διερεύ-
νησης ζητημάτων ιατρικού δικαίου και απόδοσής 
δικαιοσύνης, όπως διαδικασιών διαμεσολάβησης 
και συμφιλίωσης ή συμβιβασμού στις διαφορές τις 
αστικής ιατρικής ευθύνης29. 

Ήδη, σε διάφορες χώρες (Αγγλία, Αυστραλία 
αλλά και του τρίτου κόσμου, Νιγηρία) λειτουργούν 
τα Ιατρικά Συμβούλια (Medical Tribunals) τα οποία 
επιλύουν τις διαφορές θεμάτων ιατρικής αμέλειας 
στηριζόμενα στη διαδικασία «no fault», όπου το ζη-
τούμενο δεν είναι ο καταγγέλλων να αποδείξει την 
ευθύνη του καταγγελλόμενου (at fault) για τις ζη-
μιές που του προκάλεσε, αλλά, μόνο ότι του προ-
κλήθηκε ζημιά. Η εν λόγω προτεινόμενη διαδικασία 
δεν στιγματίζει το ιατρικό λάθος τουλάχιστον ανα-
φορικά με απλή αμέλεια ιατρών ή παραϊατρικού 
προσωπικού και αποτρέπει έτσι σε μεγάλο βαθμό 
την άσκηση αμυντικής ιατρικής από το φόβο και της 
απλής ακόμη παράλειψης. 

Σύμφωνα με την διαδικασία αυτή, διασφαλίζεται 
τόσο για τους ασθενείς η δυνατότητα να αποζημι-
ώνονται δίκαια (σε σύντομο χρόνο και με λιγότερα 
δικαστικά έξοδα), όσο και για τους ιατρούς, νοσο-
κομεία και ιδιωτικές κλινικές η απρόσκοπτη παρο-
χή υπηρεσιών30. 

Στα Ιατρικά συμβούλια συμμετέχουν νομι-
κοί, ιατροί και ιατροδικαστές (π.χ. NHS Litigation 
Authority)30 οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν καλό-
πιστα, αμερόληπτα και με βάση τους κανόνες δικαί-
ου ενώ δυνατόν να υποστηρίζονται ή ενισχύονται 
και από εκπροσώπους ενώσεων ασθενών («κατα-

ναλωτών» υπηρεσιών υγείας) και ασφαλιστικών 
φορέων και Εταιρειών που καλούνται να αποζημι-
ώσουν τους καταγγέλλοντες ασθενείς για τις σω-
ματικές βλάβες που υπέστησαν29. Αξίζει εν προκει-
μένω να σημειωθεί, ότι με τα σημερινά δεδομένα, 
στην Ελλάδα, αναφορικά με την εφαρμογή του συ-
στήματος «no fault» και της πληρωμής της αποζη-
μίωσης, η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων 
ή η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, δηλαδή ου-
σιαστικά η μετακύλιση στο κοινωνικό σύνολο θα 
ήταν ανέφικτη, αλλά ίσως και άδικη. 

Από την άλλη μεριά, ούτε οι ιδιωτικές ασφαλι-
στικές εταιρίες μπορούν να αναλάβουν το κόστος 
των ιατρογενών βλαβών, καθιστώντας το ένα απο-
λύτως θεωρητικό σύστημα για την χώρα μας.

Επίλογος

Η βιβλική παραίνεση προς τους ασθενείς «τίμα 
ἰατρὸν» (Σοφία Σειράχ 38,1) (που τιμά όμως πρώ-
τα ο ίδιος με τη συμπεριφορά του το λειτούργημα 
και τη θέση του) και η Ιπποκρατική γενική κατευ-
θυντήρια οδηγία «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» προς 
τους ιατρούς, παραμένουν μεν διαχρονικές, απαι-
τούν όμως προσαρμογή στα δεδομένα της σύγχρο-
νης εποχής. 

Μέσα από την πολυπλοκότητα τις Ιατρικής Επι-
στήμης, την συνεχώς εξελισσόμενη και ανανεούμε-
νη (και πιθανώς αλληλοαναιρούμενη) ιατρική πλη-
ροφορία, την ανάγκη υψηλού βαθμού εξειδικευμέ-
νης αλλά ταυτόχρονα και ολιστικής θεώρησης του 
κάθε ασθενή ξεχωριστά ως ενιαίας ψυχοσωματι-
κής οντότητας, καλείται ο Ιατρός ως υπηρέτης του 
Ιατρικού Λειτουργήματος να θέσει τη σωστή διά-
γνωση και να προβεί στην κατάλληλη θεραπεία 
προς όφελος πάντα, της διατήρησης, αποκατάστα-
σής αλλά και προαγωγής της Υγείας. Η «απειλή» 
των συνεπειών του νόμου μακράν από τυπολατρι-
κές και απόλυτες αντιλήψεις περί Ιατρικής Ευθύ-
νης, θα πρέπει να αποτελέσει αρωγό για την διατή-
ρηση και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και όχι ανασταλτικό παράγοντα για 
την άσκηση της Ιατρικής. 

Στην οριοθέτηση του περιεχομένου και την ορ-
θολογική αντιμετώπιση του ιατρικού λάθους, η συ-
νεργασία της Ιατρικής και της Νομικής Επιστήμης 
παραμένει εκ των ουκ άνευ ώστε να αποδίδονται οι 
πραγματικές ευθύνες χωρίς ηθικολογίες, αγκυλώ-
σεις και σκοπιμότητες31.



Τεύχος 105: Iανουάριος-Μάρτιος 2015 13

Βιβλιογραφία

1. Ν.4518/2005 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 287/8-11-2005), 
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

2. Προβατάς Σωκράτης. Ιατρική ευθύνη. Τσίμος, 
Αθήνα, 2010

3. Πλεύρης Αθανάσιος. Η ποινική ευθύνη στην ιατρι-
κή πράξη, Έρευνα και πειραματισμός με αντικείμε-
νο τον άνθρωπο. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007

4. Πολίτης Χάρης. Οι γιατροί πρέπει να επικεντρώνο-
νται στο να καταπολεμούν τις ασθένειες και όχι τις 
αγωγές εναντίον τους. Ενημέρωση των γιατρών, 
Τεύχος 191, σελ: 63-70

5. Committee on Quality of Health Care in America. 
To Err Is Human: Building a Safer Health System. 
Editors: Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, Molla S. 
Donaldson. Institute of Medicine, National Acad-
emy Press, Washington, D.C., 2000

6. Department of Health. An organization with a 
memory. London: Department of Health,2001

7. http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=5858
8. Euro barometer. Special Euro barometer 241 - 

Medical Errors. Euro barometer - European Com-
mission - Directorate General Press and Commu-
nication, 2006;241:4-27.

9. Γώγος Κ, Καϊαφα-Γκμπάντι, Παπαδοπούλου Λ, 
Φουντεδάκη Κ, Η ιατρική ευθύνη στην πράξη, Νο-
μολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, Νο-
μική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010

10. Φουντεδάκη Κ, Το ιατρικό σφάλμα ως έννοια 
«κλειδί» για την αστική ευθύνη του γιατρού,  Ιατρι-
κά λάθη, νομικές, ηθικές, κοινωνικές και οικονομι-
κές διαστάσεις, Τόμος πρακτικών, Αθήνα, Σάββατο 
8 Δεκεμβρίου 2008

11. ΠΔ 456/1984 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 164/23-02-1946)
12. Πολλάλης Γ, Βοζίκης Α, Ρήγα Μ, Ποιοτικά Χαρα-

κτηριστικά των Ιατρικών Σφαλμάτων: Ερευνητικά 
ευρήματα από την Ελλάδα, Το Βήμα του Ασκληπι-
ού 2012, 11(4): 577-592

13. Vincent C, Yo ung M, Phillips A. Why do people sue 
doctors? A study of patients and relatives taking 
legal action. Lancet 1994, 343:1609−1613

14. Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κώδικας 
Ιατρικής Δεοντολογίας», (Ν 4518/2005)

15. Beckman HB, Markakis KM, Suchman AL, Fran-Beckman HB, Markakis KM, Suchman AL, Fran-
kel RM. The doctor-patient relationship and mal-
practice. Lessons from plaintiff depositions. Arch 
Intern Med 1994, 154:1365−1370

16. Blackston JW, Bouldin MJ, Brown CA, Duddleston 
DN, Hicks GS, Holman HE, Malpractice Risk Pre-
vention for Primary Care Physicians, Am J Med 
Sci 2002;324(4):212–219.

17. Levinson W, Roter DL, Mullool y JP, Dull VT, Fran-Levinson W, Roter DL, Mullool y JP, Dull VT, Fran-

kel RM. Physician patient communication. The 
relationship with malpractice claims among pri-
mary care physicians and surgeons. JAMA 1997, 
277:553−559

18. Τσίμτσιου Ζ, Κάλτσος Κ, Επικοινωνία ιατρού-
ασθενούς και ιατρικά λάθη. Ο ρόλος της ανθρω-
ποκεντρικής Ιατρικής στη μείωση των αντιδικιών, 
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2011, 28(2):272-276

19. Coulter A. After Bristol: Putting patients at the 
centre. Br Med J 2002, 324:648−651

20. Βούλτσος Π., Χατζητόλιος Α., (2006). Η συναίνεση 
του ασθενούς στα πλαίσια του νέου κώδικα ιατρι-
κής δεοντολογίας, Ιατρικό Βήμα 2006; 34-38

21. McClellan FM, White AA, Jimenez RL, Fahmy S. 
Do Poor People Sue Doctors More Frequently? 
Confronting Unconscious Bias and the Role 
of Cultural Competency. Clin Orthop Relat Res 
2012;470:1393–1397

22. Ταραμπέ Μ, Σταμουλόπουλος Β, Τσαγκαράκης Τ, 
Οι οικονομικές επιπτώσεις του ιατρικού σφάλμα-
τος, Ιατρικό Βήμα, 2006: 40-44

23. http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid 
=434310

24. Charatan F, US doctors debate refusing treatment 
to malpractice lawyers, BMJ, 2004;328:1518

25. Wu AW, , Huang IC, Stokes S, Pronovost PJ, Dis-
closing Medical Errors to Patients: It’s Not What 
You Say, It’s What They Hear, J Gen Intern Med 
24(9):1012–7

26. Hurt ado MP, Swift EK, Corrigan JM (eds). Com-
mittee on the National Quality Report on Health 
Care Delivery, Board on Health Care Services. 
Envisioning the National Health Care Quality Re-
port. National Academy Press, Washington, DC, 
2001

27. Ford S, Schofield T, Hope T. What are the ingre-
dients for a successful evidence-based patient 
choice consultation? A qualitative study. Soc Sci 
Med 2003, 56:589−602

28. Reason James, Human error: models and man-
agement, BMJ 2000;320:768–70

29. Φουντεδάκη Κ, Αστική ιατρική ευθύνη, Σάκκουλας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003

30. Ηλιάδης Α, Ανδρέου Ε, Σταυριανός Χ, Γλυκής Α, 
Ηλιάδου Ι, Κουρίδης Κ. Ιατρική Αμέλεια. Τι προβλέ-
πει ο Αστικός και ο Ποινικός Κώδικας της Ελληνι-
κής και Κυπριακής Νομοθεσίας, ΣTOMA 2011; 39: 
97 – 106

31. Χατζητόλιος ΙΑ, Δεοντολογικά, ηθικά και νομικά 
ζητήματα στην ιατρική πράξη, Ιατρικό Βήμα 2007, 
34-36


