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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ



ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (Σ αρ. 2, 5 παρ. 1)


Δυνατότητα διάθεσης αγαθού



Να δίνεται πριν την πράξη



Δυνατότητα ανάκλησης



Ικανότητα προς Συναίνεση



Να τηρεί τα Χρηστά Ήθη



Ελεύθερη από Πλάνη /Απάτη/ Απειλή



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ



ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ -> Η επιθυμία την οποία ο
ασθενής με αντικειμενική εκτίμηση όλων των
συνθηκών θα εξέφραζε, εάν μπορούσε να
αποφασίσει



ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ -> Σε περίπτωση αδυναμίας
συναίνεσης η συναίνεση την οποία εκφράζουν οι
οικείοι του ατόμου, η οποία θα πρέπει να συνάδει με
την εικαζομένη συναίνεση του ατόμου



ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ -> εάν ο ασθενής δεν έχει εκφράσει την
αντίρρηση του τεκμαίρεται η συναίνεση

ΕΙΔΙΚΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Αρ. 9 Ν. 3984/11
Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από
ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον,
όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του
σύμφωνα με την παράγραφο 3
Αρ. 55 παρ. 4 Ν. 4055/12
«και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του»

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ



Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται το άτομο και να συναινεί
σε θέματα υγείας και ιατρικές πράξεις



Κριτήριο είναι η ωριμότητα ή η διαύγεια και όχι αυστηρά
το ηλικιακό κριτήριο των 18 ετών ή η ψυχική ασθένεια



Παροχή συναίνεσης νομίμου αντιπροσώπου αλλά
πάντοτε δυνατότητα άρνησης ατόμου (Vetorecht)



Η συναίνεση του αντιπροσώπου θα πρέπει να απηχεί
την εικαζόμενη συναίνεση και το καλό του ατόμου και
όχι τις αντιλήψεις του αντιπροσώπου.



Άτομα σε
συναίνεση

κωματώδη

κατάσταση

/

εικαζομένη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΗΠΤΗ



Ως προς την διάγνωση => εύρημα, πλήρης και
αντικειμενική



Ως προς την πορεία => επιβαρύνσεις / εναλλακτικές



Ως προς τους κινδύνους / ρίσκα



Διάλογος και όχι απλή υπογραφή σε έντυπο



Δυνατότητα εναλλακτικής Θεραπείας



Πιθανότητες ίασης μετά την μεταμόσχευση



Διαδικασία μεταμόσχευσης



Πρόσωπο του Δότη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΟΤΗ



τη φύση της επέμβασης αφαίρεσης των οργάνων



την αναγκαία προετοιμασία του δότη, τη διαδικασία και το
χρόνο αποκατάστασης της υγείας του



τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη ζωή και την υγεία του,
αλλά και τα οφέλη για τον λήπτη



το είδος και το ύψος της δαπάνης που καλύπτεται



Η ενημέρωση πρέπει να είναι πλήρης, εύκολα κατανοητή,
αντικειμενική και να παρέχεται με διακριτικότητα και σεβασμό
στην ελευθερία, την προσωπικότητα, τις θρησκευτικές,
κοινωνικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις του ατόμου.



Είναι δυνατόν να επαναληφθεί περισσότερες φορές.



Προδιατυπωμένο Έγγραφο

«ΔΙΑΘΗΚΕΣ» ΑΣΘΕΝΩΝ


Έγγραφα κείμενα του ασθενούς με τα οποία σε
προηγούμενο στάδιο διατυπώνει την άποψη του για
το τι θέλει να γίνει σε περίπτωση που βρεθεί σε
συνθήκες που δεν δύναται να παράσχει την
συναίνεση του



Εκφράζουν την επιθυμία του ασθενούς σε ένα
προηγούμενο στάδιο



Θεραπεία / επιβίωση



Δωρεά Οργάνων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



Εκφράζουν την επιθυμία του ασθενούς, άρα
μπορούμε να έχουμε την εικαζομένη συναίνεση του



Είναι προϊόν ελευθερίας βάσει του δικαιώματος
αυτοπροσδιορισμού



Δεσμεύουν την δια αντιπροσώπου συναίνεση



Ωστόσο δεν ξέρουμε το καθεστώς κάτω από τα
οποία έχουν εκφρασθεί αυτές οι επιθυμίες



Προϊόν ελεύθερης βούλησης/ υπάρχει ενημέρωση;



Εν τέλει είναι βέβαιο ότι το άτομο θα αποφάσιζε το
ίδιο;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



Ο Ιατρός οφείλει να ενθαρρύνει τις μεταμοσχεύσεις



Η αύξηση του ποσοστού των δοτών θα γίνει με την
κατάλληλη ενημέρωση



Είναι σημαντικό να προστατεύεται η επιθυμία του
ατόμου και να εξηγείται η αναγκαιότητα των
μεταμοσχεύσεων



Ύψιστο παράδειγμα αλτρουισμού που θα προκύπτει
από την ελεύθερη βούληση του ατόμου

