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ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ



Ιατρική Πράξη νοείται η πράξη που έχει ως σκοπό, με
την οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο, την
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση
της υγείας του ανθρώπου



lege artis, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής
επιστήμης, δηλαδή αυτό το οποίο στις Ιατρικές
χολές διδάσκεται ως ιατρικώς ορθό



Θεραπευτική Έρευνα =>κοπός Θεραπευτικός και
απόκτηση νέων γνώσεων



Πειραματισμός/ Κλινικές Δοκιμές

ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ



Η ιατρική ευθύνη συνίσταται σε μια αντικειμενικά
εσφαλμένη ενέργεια, που δημιουργεί μια απόκλιση
από τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και πιο
συγκεκριμένα μια παράβαση των ιατρικών κανόνων.



Ευθύνη του ιατρού από αμέλεια κατά την άσκηση του
επαγγέλματος του υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες
που το σχετικό αποτέλεσμα οφείλεται σε παράβαση
από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισμένων
κανόνων της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους
δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση και εφόσον η
σχετική ενέργεια ή παράλειψή του δεν ήταν σύμφωνη
με το αντικειμενικώς επιβαλλόμενο καθήκον επιμέλειας

ΠΕΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ



ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ: ευθύνη που σχετίζεται με
παραβάσης του ΠΚ. υνήθως έχουμε να κάνουμε με
ανθρωποκτονία εξ αμέλειας (ΠΚ 302) ή σωματικές
βλάβες εξ αμελείας (ΠΚ 308 επ.).



ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ: ευθύνη για αποζημίωση ως
αδικοπραξία, ενοχική σχέση και Νόμο Προστασίας
Καταναλωτών => ευθύνη και ΝΠ



ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ: ευθύνη για
παραπτώματα του Ν. 3418/05 (ΚΙΔ)

πειθαρχικά

ΙΑΣΡΙΚΑ ΛΑΘΗ



Σο διαγνωστικό λάθος



πλημμελής προεγχειρητικός έλεγχος



Η εφαρμογή μη αναγνωρισμένης θεραπευτικής
μεθόδου.



Σεχνικό σφάλμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων



Μη υποβολή σε ορθή επέμβαση



Παράλειψη ιατρικής παρακολούθησης μετά το πέρας
της επεμβάσεως

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ


Η επιτυχημένη ιατρική πράξη δεν συνιστά σωματική
βλάβη (Erfolgstheorie) => όποιος σώζει έχει δίκιο



Η τήρηση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης δεν
συνιστά σωματική βλάβη (lege artis Theorie)



Αυτόγνωμη ιατρική πράξη. Η ιατρική πράξη κόντρα
στην συναίνεση του ασθενούς συνιστά πάντα
σωματική βλάβη (RG 1894);

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ



ΑΠ 1091/08 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για

σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού χειρουργού, ο οποίος,
ενεργήσας χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης (σπονδυλοδεσία) δεν περιέλαβε σ
αυτήν (σπονδυλοδεσία) εξ αρχής κατά παράβαση των
κανόνων της ιατρικής όλους τους σπονδύλους που
ενεφάνιζαν το πρόβλημα για τη θεραπεία του οποίου
επέλεξε τη συγκεκριμένη επέμβαση, με αποτέλεσμα να
προκληθεί παραλυσία των κάτω άκρων της ασθενούς, η
οποία δεν αποκαταστάθηκε πλήρως ούτε με την δεύτερη
επέμβαση στην οποία προέβη και κατά την οποία περιέλαβε
στη σπονδυλοδεσία και τους λοιπούς σπονδύλους, ως
άνω.

ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΝΑΙΝΕΗ



ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ

Πατερναλιστικό πρότυπο
Η σωτηρία του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος
«Ό,τι λέγω στον ασθενή μου πρέπει να είναι αλήθεια,
αλλά ό,τι είναι αλήθεια δεν χρειάζεται πάντα να του το
λέγω»


Αριστοτέλης / Πλάτων

Ο ελεύθερος πολίτης πρέπει να ενημερώνεται και να
συμφωνεί στην ιατρική πράξη

ΤΝΑΙΝΕΗ



ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΛΟΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΤΣΟΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ( αρ. 2, 5 παρ. 1)


Δυνατότητα διάθεσης αγαθού



Να δίνεται πριν την πράξη



Δυνατότητα ανάκλησης



Ικανότητα προς υναίνεση



Να τηρεί τα Χρηστά Ήθη



Ελεύθερη από Πλάνη /Απάτη/ Απειλή



ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΗ



Ως προς την διάγνωση => εύρημα, πλήρης και
αντικειμενική



Ως προς την πορεία => επιβαρύνσεις / εναλλακτικές
μέθοδοι εάν δεν είναι πειραματικές ή έχουν
περισσότερες πιθανότητες ίασης ή λιγότερες
επιβαρύνσεις (Δ Εφ Π 391/08 χρήση ιντερφερόνης
αντί ακρωτηριασμού άκρου εξαιτίας δεσμοειδούς
όγκου που υποτροπίασε πολυεστικά)



Ως προς τους κινδύνους / ρίσκα



Διάλογος και όχι απλή υπογραφή σε έντυπο



Επείγον / Αναγκαιότητα

ΑΠΟΤΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ



Κατεπείγουσα



Επιθυμία ασθενή για μη γνώση



Ήδη ενημερωμένος ασθενής



Ιατρικό Προνόμιο => Εάν αποδεδειγμένα η ενημέρωση
μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο για την πορεία της
θεραπείας



Ενημέρωση και Ιατρικό Απόρρητο



Επέκταση Επέμβασης (Operationerweiterung)



Θεραπείες με σκευάσματα Placebo => ενημέρωση
ασθενούς ότι μπορεί να λάβει και το εικονικό σκεύασμα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ



ΑΠ 424/2012

Για την καταδίκη για μη ενημέρωση δεν αρκεί να
αποδειχθεί η παραβίαση του ιατρού του καθήκοντος
ενημέρωσης, αλλά και ότι εάν ο ασθενής είχε
ενημερωθεί δεν θα συναινούσε στην διενέργεια της
ιατρικής πράξης λόγω της επικινδυνότητας αυτής


ΑΠ 687/2013

Η παράλειψη ενημέρωσης συνιστά νόμιμο λόγο
αποζημίωσης, εάν επέλθει βλάβη λόγω των επιπλοκών
για τις οποίες ο ασθενής δεν ενημερώθηκε

ΤΜΠΕΡΑΜΑ

«Υπάρχει κακή και καλή ιατρική πρακτική, αλλά η
χειρότερη κακοποίηση της ιατρικής επιστήμης γίνεται
μέσα από τις ακροαματικές διαδικασίες των ποινικών
δικαστηρίων»
Αντ. Κουτσελίνης

