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ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1)

Την τελευταία 20ετία έχει αυξηθεί σημαντικά ο 

αριθμός των νοσηλευόμενων πολύ μικρών 

πρόωρων νεογνών που επιβιώνουν 

με αναπηρίες καθώς και των τελειόμηνων 

νεογνών με σοβαρά νευρομυϊκά / κινητικά 

προβλήματα που εξέρχονται μετά από 

μακροχρόνια νοσηλεία στις Μ.Ε.Ν.Ν.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2)

Παρά τη μεγάλη όμως πρόοδο της σύγχρονης 
Περιγεννητικής Ιατρικής, η νεογνική / βρεφική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα στις Μ.Ε.Ν.Ν. 
εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές. Έντονο 
προβληματισμό εγείρουν πάντως τα ηθικά 
διλήμματα για τη δυνατότητα ευθανασίας σε νεογνά 
με δυσμενή πρόγνωση ως προς την επιβίωση τους 
ή τη μελλοντική ποιότητα ζωής τους.



ΖΩΗ (LIFE)

«Η ζωή αποτελεί ύψιστο αγαθό

σ’ αυτόν τον κόσμο»

Θεωρία της «ιερότητας της ανθρώπινης 

ζωής» (Theory of the sanctity of Human Life)



ΟΡΙΣΜΟΙ

Βιωσιμότητα (viability): ορίζεται τυπικά με 

καθαρούς όρους φυσιολογίας σαν το σημείο στο 

οποίο η ζωή μπορεί να διατηρηθεί αυτόνομα 

εξωμήτρια.

Όρio βιωσιμότητας: το κατώτερο όριο επιβίωσης 

νεογέννητου (23 εβδομάδες).



ΗΘΙΚΗ

• Όρος που περιγράφει το «πράττειν το 
καλόν»

• Σύνολο πρακτικών κανόνων που 
ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου 
και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της 
Αρετής



ΑΡΕΤΗ

Αρετή = αρχαίο ρ. άρω (ριζικός τύπος του 

αραρίσκω) = συναρμόζω, ενοποιώ, συνδέω 

τους αρμούς. Παρέχει την εικόνα της 

γέφυρας που ενώνει την προσωπικότητα με 

το εγώ, τον άνθρωπο με το θείο.



1. ΒΙΟΗΘΙΚΗ (BIOETHICS)

Ο όρος βιοηθική προσδιορίζει κατά κύριο λόγο την 

επιστήμη που προσπαθεί να ισορροπήσει τα 

επιτεύγματα με τις συνέπειες, που απορρέουν από 

την παρεμβατική χρήση της ραγδαία εξελισσόμενης 

σύγχρονης βιοτεχνολογίας στο χώρο της βιολογίας, 

της γενετικής και της Ιατρικής.



2. ΒΙΟΗΘΙΚΗ (BIOETHICS)

• Η «ηθική επιστήμη» και ο κλάδος της ηθικής 
φιλοσοφίας

• Η βιοηθική συναναπτύσσεται με την Ιατρική 
Δεοντολογία και το Ιατρικό Δίκαιο

• Η κοσμική βιοηθική προφανώς είναι πολύ 
διαφορετική από την Ορθόδοξη
Εκκλησιαστική



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

• Σεβασμός της αυτονομίας 
(respectofautonomy)

• Μη βλάβη ατόμου(non - maleficence)

• Ευεργεσία (benefice)

• Δικαιοσύνη (justice)



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

• Δικαιώματα ασθενών
• Μεταμόσχευση 
οργάνων

• Εξωσωματική 
γονιμοποίηση

• Τράπεζες 
πληροφοριών DNA

• Ανθρώπινη 
κλωνοποίηση

• Ευγονία / Επιλογή 
φύλου

• Διακοπή κύησης
• Ευθανασία
• Εγκεφαλικός θάνατος



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Βασιλιάς Hammurabi
(Βαβυλώνα 1792 – 1750 π.Χ.)

• Ιπποκράτης ο Κώος (460 – 377 π.Χ.)
- Πατέρας της Ιατρικής
- Πρόδρομος της Βιοηθικής

• Thomas Percival (1740 - 1804) 
Άγγλος Ιατρός – Συγγραφέας
• William Beaumont (1785 - 1853)

Στρατιωτικός Χειρουργός-Φυσιολόγος

• Potter Van Renssealer (1911 - 2001)
Αμερικανός Βιοχημικός / ογκολόγος
Πατέρας της Βιοηθικής
(University of Madison, Wisconsin/USA )

Κώδικας Hammurabi:
Ο προάγγελος του Ιπποκρατικού όρκου

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ:
Βάση όλων των κωδίκων της Ιατρικής 
Ηθικής και Δεοντολογίας

Medical Ethics (1803)
(Κώδικας Percival)
The Ethics of Human Experimentation
(Κώδικας Beaumont 1847)

Υιοθέτησε πρώτος το 1970 τον όρο 
Βιοηθική

1ο Βιβλίο 1971: «Bioethics»:
A bridge to the future
2ο Βιβλίο 1988 : Global Bioethics



Potter Van Renssealer (1911 - 2001) Αμερικανός Βιοχημικός / ογκολόγος
Πατέρας της Βιοηθικής (University of Madison, Wisconsin/ USA)



ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ / Μ.Ε.Ν.Ν.

• Ενημερωμένη συναίνεση (Informed consent)
• Μη έναρξη θεραπείας (withholding care)
• Απόσυρση θεραπείας (withdrawing care)
• Σίτιση ως θεραπεία (Nutrition as a therapy)
• Καθημερινή φροντίδα (patient comfort)
• Πρακτική στην αίθουσα τοκετών
- Συζήτηση με γονείς προ του τοκετού
- Αμφιθυμία μητέρας (ανάνηψη νεογνού)
- Μη έναρξη ανάνηψης (withholding care)
- Διακοπή ανάνηψης (μη ανταπόκριση)



ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ

• Εξαιρετική προωρότης
(ΒΓ <400 gr, ΔΚ <23 εβδ.)

• Ανεγκεφαλία 
• Τρισωμίες 13,18 (καρυότυπος)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ
• Νεογνά που δεν ανταποκρίνονται στις προσπάθειες 

ανάνηψης για 10 ή περισσότερα min θα πρέπει να 
εγκαταλείπονται.

American Academy of Pediatrics (Kattwinkel, 2000)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΥ Μ.Ε.Ν.Ν.

• Αξιοπιστία (fidelity to trust)
“trustworthy”

• Συμπόνoια (compassion) 
“suffer with”

• Φρόνηση (phronesis) 
“common sense”

• Συνέπεια (consistensy)

• Δικαιοσύνη (justice)

• Σθένος (fortitude)

• Εγκράτεια
(temperance)

• Ακεραιότης (integrity)

• Σεμνότης
(self - effacement)



1o ΣΕΝΑΡΙΟ

• Η νεογνολογική ομάδα καλείται στην αίθουσα τοκετών 
για να ανανήψει πρόωρο άρρεν νεογέννητο 675 gr και 
με διάρκεια κύησης 25 εβδομάδων. 

• Το νεογνό είναι βιώσιμο (πιθανότητα επιβίωσης 50% 
και φυσιολογικής εξέλιξης >50%).

• Υπάρχει όμως πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών 
επιπλοκών λόγω της μεγάλης προωρότητάς του 
(εγκεφαλική παράλυση, ψυχοκινητική καθυστέρηση, 
διαταραχές όρασης και ακοής, χρόνιας 
πνευμονοπάθειας).



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

• Πρέπει να γίνει ανάνηψη;
• Έχουν επιλογή οι γονείς για το ζήτημα;
• Εάν γίνει ανάνηψη αρχικά μπορούν οι ιατροί να 

αποσύρουν στη συνέχεια την καρδιοπνευμονική 
υποστήριξη; 

• Ποιος είναι αρμόδιος να λάβει αυτές τις αποφάσεις 
και με ποια διαδικασία;

• Ποια ζητήματα βιοηθικής εγείρονται;
• Ποιος ο ρόλος των επιτροπών βιοηθικής 

των Νοσοκομείων;
• Πότε θα εμπλακεί η δικαιοσύνη 

για ιατρική ποινική ευθύνη; 



2ο ΣΕΝΑΡΙΟ

• Πρόωρο, άρρεν, νεογέννητο, 20 ημερών, 700gr σε 
μηχανικό αερισμό της αναπνοής παρουσιάζει 
δραματική επέκταση αρχικά μικρής ενδοκοιλιακής 
αιμορραγίας εγκεφάλου προς 4ου βαθμού άμφω με 
ταυτόχρονα επεισόδια σπασμών.

• Την επόμενη ημέρα το νεογνό δεν αντιδρά σε επώδυνα 
ερεθίσματα, παρουσιάζει μυδρίαση κορών αμφω και 
στο ΗΕΓ διαπιστώνεται υποτυπώδης εγκεφαλική 
λειτουργία.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

• Επί καρδιοαναπνευστκής ανακοπής γίνεται 
ανάνηψη;

• Αποφασίζεται διακοπή της μηχανικής υποστήριξης 
της αναπνοής;

• Ζητείται η γνώμη των γονέων κατόπιν ενημέρωσης;

• Ποια θέματα βιοηθικής εγείρονται;

• Ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την απόφαση; 



ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Ν.Ν.

Το νεογνό δεν μπορεί να αποφασίσει μόνο του και η 
τύχη του θα καθοριστεί από άλλους.

• Ευθανασία : ο ανώδυνος θάνατος (Francis Bacon 
Άγγλος φιλόσοφος 1620)

• Ενεργητική ευθανασία (χορήγηση φαρμάκου)

• Παθητική ευθανασία (περιορισμός συνέχισης ή 
εφαρμογής μάταιης θεραπείας)



Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 
υπέρ ή κατά της παθητικής ευθανασίας

Παράγοντας Υπέρ % Κατά %
Πιθανότητα επιβίωσης με αναπηρία 97 -
Ψυχικό κόστος 92 -
Κακή ιατρική πρόγνωση 89,4 -
Οίκτος για νεογνό 87,8 -
Θάνατος με αξιοπρέπεια 85,2 -
Συναίσθημα καθήκοντος - 86,8
Θρησκευτικό συναίσθημα - 77,3
Φόβος ποινικής δίωξης - 75,2
Παράκληση γονέων 56 44
Οικονομικό κόστος 34,9 34,4

Τίνα Γκαράνη – Παπαδάτου και συν Παιδιατρική, 1998



Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ

Η θέση της εκκλησίας μας για την ευθανασία είναι 

ανάλογη με αυτήν απέναντι στην αυτοκτονία και την 

άμβλωση. Η κατηγορηματική αυτή άρνηση προκύπτει 

από μία συγκεκριμένη θεολογική λογική. Ο Θεός είναι ο 

Δημιουργός και Αυτός δίδει τη ζωή και το θάνατο. Κάθε 

ανθρώπινη παρέμβαση στη ζωή, στην αρχή ή στο τέλος 

της στρέφεται εναντίον του έργου του Θεού αλλά και 

εναντίον της ίδιας της ζωής.



Βουκουρέστι (2002)
9η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση

(Ψηφίστηκαν 24 αρχές της Βιοηθικής κατά την παράδοση 
της Ορθοδοξίας)
Ο ιατρός πρέπει να:

• Διαθέτει ορθόδοξη παιδεία ζωής και θανάτου

• Σέβεται το πρόσωπο, τον ασθενή, το ιατρικό απόρρητο

• Συμβουλεύει, νοσηλεύει, θεραπεύει

• Εξασκεί ιατρική συνολικά και όχι για κάθε όργανο χωριστά

• Αφίσταται της εμπορευματοποίησης

• Εντάσσει την τεχνολογία στην ειδικότητά του με προσοχή, 
ασφάλεια και σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενούς



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Εορτάστηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρο 

τον κόσμο στις 19 Οκτωβρίου 2016 αφού 

θεσπίστηκε το 2015 κατόπιν πρότασης της 

«Έδρας Βιοηθικής της Unesco» με έδρα τη 

Χαΐφα, προς τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε.



ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(άρθρο 10 του νόμου 2667/1998)

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αποτελεί:
• Συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας

• Υπάγεται κατευθείαν στον Πρωθυπουργό

• Παρακολουθεί διαρκώς θέματα που σχετίζονται με τις 

εφαρμογές των βιολογικών επιστημών με ταυτόχρονη 

διερεύνηση των ηθικών, κοινωνικών και νομικών 

διαστάσεων και επιπτώσεών τους.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Δημιουργία επιτροπών βιοηθικής σε κάθε νοσοκομείο 
(διασφάλιση δικαιωμάτων νεογνού)

2. Δημιουργία σαφούς νομικού πλαισίου για αποφυγή 
αμφισβητήσεων

3. Στόχος η προσφορά υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης 
τεχνολογικής φροντίδας στις Μ.Ε.Ν.Ν. με σεβασμό στο νεογνό

4. Επιθυμητή η συναντίληψη ιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού για τα ηθικά διλήμματα της Μ.Ε.Ν.Ν. σε τοπικό 
επίπεδο.

5. Το θέμα της «Ενεργητικής Ευθανασίας» νεογνών στις Μ.Ε.Ν.Ν. 
του Ελλαδικού χώρου φαίνεται σήμερα να παραπέμπεται στο 
πολύ απώτερο μέλλον

6. Στο θέμα της παθητικής ευθανασίας δεν υπάρχει ομοφωνία



«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν,

πέρασαν θα’ ρθουν, θα περάσουν,

κριτές θα μας δικάσουν,

οι αγέννητοι, οι νεκροί»
Κωστής Παλαμάς
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