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Η ποινική ευθύνη του έλληνιι χειρουργού.

X. Σ π ίίλ ιοπ ονλον, Ι·. Σ ακτλλκιύης. Σ. 1 Ια π ιιόοόη μ ιι

Ew«tiTWU) /πΓριίόΐΧΐ'οπχρ; xui loitxoAnyn/;. Ζατρικί) Σχολή. Htvuto χαι kn ι 
//ffvrninrrgno. APrjiw
III ΙΊΛΙΙΨΙΙ

Knta την αιιχηοη της ιατ^ιχης«» χπροιχιμός ιατρός rivui Λιπνιτόν vet αντιμι ΐααιαα .r · '.«-··<· 
τνΛΤχτται .nHavav w  rav q ifrw v  uvUfUTio.’M μι τη Λιχοιοπι»ν»| //onvxij ιιΌυνι, ι/ ι ι μ π ι . , 
μμίΛπας, μπορτί *π αφόρα Λτ τοΛ ςΜ γχηνηηκό.Λ αγχανηιΐΧ όΜ "  το μττπτιιρηπχιχπ.ιΛίη · ι „ „  , 
ιατμίς. όπως χοι ιντοιυοόήπυιτ ιατρός. ό τ ν riH in m ii για to  (Π οτίλίομα, αλλ<ι για ιη, ί*«η 5».-»,-  
<k<xutt ι.Ίΐχη αγωγή, παντα <χ οχΤοη/ιι τις ΛυΜίτότηιες τις ιπιοτημης xai « ΐ ’Κς a iw iy u  .»τ· 
.πτρίπτιοοη (μίοα χαι χρόΜ». H (τνντχηζ ζνημτροχιη χαι fxnaiAf tvilj οχι tixa  /ο  thtialn τη: »,λ  ■ r^r · 
η ττοάττηοη τ.πιστημοιτχώς ττχμηριωιμηπυν ττχνιχών. η ιχιχιτη πηςκιχολοιΟιχαι τον <»<·ι( ττ -  
χό χπι μττπχζιρητιχΠ χαι χιρκυς η Λιατή^ηαη μιας χαλήζ ΤΛίκοηκινκις fir τοναιΙΚνη. t,  ·ι· μτ τ·*»ι · 
οτ/ΐααμόχαι (ΤΓηντμηΐστοοννηrival ιαα^κιίτητα yi« την υρ</η άοχηοη  π χ  /άτριχη:. αλί ο »..τ«ττι.·« , · 
ηαζιΛα τον ιατροό Λοντι πι<ληιύν Αιχπατιχων τμηλοχων. Ι-ΊΛικοπ'ζΧΐ Οι μα γ< ι π ιο η > ·ιη  ·ι τ»<1' ' 
Οανάταν χαι η Λωρολην«α

Ατίτις xin&ut: Ποι\τχή t νΟννη, /τιροιρμός. πμΐληα

ΕΙΣΑΙ U I II

Μ( την ολοχλήριυοη των οηουύων τους οι τι λτ ιό
ς οι t οι rune ιατρικών υχολων οι όλον τον χόομο 
δίνουν τον ορχο του Ιππυχριιιη: «ΟΜΝΥ.ΜΙ 
AIIOAAUNA ΙΙΙΤΡΟΝ ΚΑΙ ΑΣΚΛΙΙΙΙΙΟΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΙΛΝΆΚΙΊΑΝ ΚΑΙ ΘΕΟΥΣ 
ΙΙΑΝΤΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΙΙΑΣΑΪ. ΙΣΎΟΡΑΣ ΙΙΟΙΕΥΜΕ 
ΝΟΣ. ΕΙΙΓΤΕΑΕΑ ΙΙΟΙΙΙΣΙΊΝ ΚΑΤΑ ΛΥΝΑΜΙΝ 
ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΕΜΗΝ» Επτά οατ^ίς ότι μτ τον 
Ιπποκρατικό Ορχο ο ιατρός ότομηττω να τχπλη- 
ρωνη οτο αχτραιο κι καθήκοντα του. μι οΛηγο 
ποντοκ τις όννιιτοτητί; τον χοι την κρίση τον.

Επιπλέον, ο Έλληνχις ιατρός άιομτνττιιι ω; προ; 
ττρν ορθή τηρηοη των χιιΙΙηχοντων του υπό  άρθρα 
too.· τον ποινικού, οοο χοι τον οοτιχον κωδικό, η
παραβιιιοη των οποίων μπορτι νπι υόηγηοιι οι 
οτιοχτιοΟττηοη ποινική; χιμ υοτιχης τ ΗΙ«*ν·ις. αντι- 
οΐυ»χο. Ιχιιλλον. ο  Ελληνας κίτρο; μπυρ*ι να 
υποβληθεί οι κυρωοτις ππθαρχικη; q i in K .  όταν 
iu τι; πράΞτις ή τι; παραλΠΜπι; προοβάλλπ την
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αξιοπριπιια  και το χύρικ; του unvotin'αΜ' - 
Την τελευταία δίχαιτια. η Οιηη τια -

παγχυομίω ; ίχτι γϊντι ιόΐιιιττριι τπιοςαικ 
ιιοΟ»νής ιιπιιιτη. άικαιοληγτιαΜί. την ·—  
ότ»νιπή παροχή υπηρεοιών. II πρΐχΓ-ωγη ιη: 
των πολιτών τον αποτιλιι ζητΐ)ΐ<ι η» · . ,  
πημιιοιπ; για xullr χράτο; μίλος τη: Είχ»-'1 < .χ 
ΕΜοαη;. τα δε δικαιώματα τον aoThvoi-: \ · -  
lUMvrtii τόπο ιιπΟ το Ελληνικό iwm και π 
Ιΰ\ΜΐΠ(ΐΥχύ Σύνταγμα II πρόειβαπη «  ν  
πληροφορίες μεοω διάφορων βιβλίων. ι=; ·■ 
χιιι μ ίοω  τον διαδιχτιν>ν έχει γϊντι ιΛιιιπ--/· 
λη και γρήΥ'Ν?’!· ίΠΙίρεποντα; οι αιυμα 3ι 
ανήκουν οτο ιατρικό επάγγελμα. onOtv.. ■ 
νο έχουν άποψη °* κιτρικά ^ητιιιιιΐιι. Στ» ? 
κο. xui χνριιος οτις ΙΙνωμινι; Ιίολιττιι; βυ 
οπτινιι;  οι πιρίΠΤώοτις Λιχηγορωι ι* ‘ 
«χτιραόρχονν· π ρ οχιιμ ινον  \υ  u v u u v  - 
ιατρική νπύΟτοη μτ χαχη οφαοη Στην Ελιάν 
ςα ινόμ ι νο αυτό Λ»ν ιχ ιι λιήίιι ιτχιηιη Π^ί. 
o n io n ; , ύι ν (ίιπιι όμως tctiOuw  μι μ ^ '.
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πτπ ιπύμινπ i ιη
I f  Mirth πιρίΠΤΟχίή. η Ελληνα; ιαιροςΐΝ «ιλει vu 

rivui ιόιαιπρα προσεχτιχιΧ. mi ηροβαίΜΐ σιην 
(XnXwX’H HdV lUIQlMtDV lOV XtdlTJX0VTldV oto αχέ 
ραίο. vii διαιηριι καλό ιπιπιδο ιπιχοίΜσνίιΐς μι 
τους ασθινιις ίου xui μι ιούς συγγενής τους χ<ι< 
παράλληλα μι Λοπχμιλίζι ι ιον ιιιυΐό ίου χοι ιην 
επαγγελματική του αξιοπρίπι κι I ι δ ιχ ο π ρ α .  ύ κ ιν  

πρόκειται για θέματα ποινικής ι ιΟυνης. οπον τιίΜε - 
ται ζήτημα παραβίασης ι νος ι ννυμου αγαθού. όπως 
η ζμιη. η σωματική ακεραιότητα χαι η υγεία ενός 
ανθρώπου. κι πιιραπιΐΜυ αποκτούν ιδκιιτι ρη ση
μασία.

Ολοι οι ιατρικοί χειρισμοί ουνισιουν ικιηκιιιχή 
βλάβη, γεγονός το οποίο όμως ποινικά παρακάμ
πτεται λόγω τη; σκοπιμότητας της πράξης. αλλα 
και της συνιιινισης του uolkrvovc (άρθρο Μ1Κ 11οι- 
ντχού Κώδικα, ΙΙΚ)1. 1 ι ναι προηεινές ότι αν τα ως 
άνω ισχύουν ακόμη και γκι απλές ιαιρικές πράξεις, 
όπως τον καθετηριασμό ίων φλεβών ton- άνω 
άκρων, ισχυονν κατά μειζονιι λόγο για τις χειροι^- 
γεκέζ επεμβάσεις. Ειμιι φυαιχό, επομέΜυς. ο χει
ρουργός ιατρός να έρχιται αντιμέτωπος με ζητήμα
τα ποινική; και ενιοπ αστικής πΟι^νης. πυχνότιρα 
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. uqoo επιμβαινει 
στο ανθρώπινο (Νάμα μι έναν τρόπο άμεσο και ριζι
κό Στις επόμενες παραγράφους. περιγραφονται τα 
χνριοτέρα ζητήματα που ανακύπτουν κατα την 
άσχηση τη: χειρουργική;. τόσο ατο προεγχειρητι- 
κό. όσο xui στο όιεγχιιρητιχο και μειεγχιιρητικο 
στάδιο

ΟΡΙΣΜΟΙ 1 ΙΙΣ ΙΙΟΙΜΚΙΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Kata τον Ποινικό Κώδικα και πιο ανγχΓχμιμένιι 
Mini ιοάοθυο 14: «Εγχλημπ π « ιι πράξηύόιχηχαι 
καταλόγιστη στο δράστη της. η anixu τιμωρείται 
and το νόμο. Στις διστάζεις των ποινικών Μίμων ο  
όρος πράξη περιλαμβάνει και τις παραλείψεις». 
Στο άρθρο 15 του ΙΙΚ γιντται ίπιαης λόγος ό.τι 
•όπου ο  νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξη; 
απιστεί να έχει επελθιι οριυμένο αποτέλεσμα. η υη 
αποτροπή του τιμωρτίτκι όπως η πρόκληση του μι 
ιντργιια, αν ο  υπαίτιος της παράληψης είχι ίδιοι 
τερη νομική υποχρέιικίη να παριμποδκιιι την επε. 
λευση του αποτελέσματος». Εξάλλου στο άρθρο 18 
τον ΙΙΚ γίνεται η δκαρεση των εγκλημάτων. πιο 
συγκεκριμέΜΐ: «κάθε πράξη που τιμωρείται με την

εχΐκΜκη ΧιίμΜίργί'Ί 20 0 1 .7 7 .6  IU4 Ν5Ι

π ο ιν ή  του ΟαΜίτυυ η τη; κάθειρξης η  ναι κίΐχουρ 
γημπ. κάθε π ρά ξη  π ο υ  Τιμωρείται μι η ν λ ά χ ιπ η  ή μι 
χρηματική ποινή ή μι πιραιριπμό dr σωφρονιστικό 
κατάστημα rival πλημμέλημα»

Με Την ΠόΐνίΧή ίΤθυνη εκφράζεται η δημόσια 
απαξίωση προ; τις πράξης ενός ανθρώπου II ποι
νική ενθυνη χωρίζεται σε δυο κτπκατηγι>ρο; την 
ποινική ειΟυνη εκ προθέσεως καθώς και την ποινι
κή ηϋΰνη Εξ αμέλειας Ειδικά στην περίπτωση των 
κίτρων. επειδή πολύ σπάνια συναντά χαντίς ευθύ
νη μι πρόθεση. το ενδιαφέρον επικέ ντρωντιαι ως 
επι το πλπστον στην ποινική ηΟυνη εξ αμέλειας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

Κατά το άρθρο 28 του ΙΙΚ «απο αμελικι πράπι ι 
όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφ<ι- 
λέ κοτά τις περιστάσεις χαι μπορουσκ μι κατσβη- 
λει ιικ  δεν πρόβλεψτ το αξιόποινο αποτέλεσμα 
πον προκάλεσε η πράξη τσυ. είτε το πρόβλκψε ως 
δυνατό. πίστεψε όμως ότι δ«ν Οα ιπέρχόταν». 
Η αμέλεια στη χειρουργική διαχωρίζεται, με κριτή
ριο τη βαρύτητα του ανεπιθύμητου αποτελέσματος, 
σε δυο κατηγορέες:
ι. Αμχλειο με συνέπεια την πρόκληση (κυματικής 
βλάβης
1  Αμέλεια με συνέπεια το βάναιο<ιν<3ρωποοπονία 
από αμέλεια.

Πιο σιηΓχεκριμένα. σε σχέση με την πρόκληση 
σωματικής βλάβης απο αμέλεια αναηερονται τα 
εξής: «όποιος από (ηιελπα προξενεί αι άλλον σω
ματική κάκωση η βλάβη της υγείας άλλου τιμωρεί
ται με ψυλάχιση μέχρι tquov πω ν, αν η (Κυματική 
βλ<Λ που προκλήθηχε είναι εντελώς ιλαηρά εχι- 
βάλλτται φυλάκιση μιχρι τριών μηνών η χρ<>ιατική 
ποινή, (άρθρο 3 Η 11 Κ). Ος προς την ανθρωποκτο
νία <ιπό αμέλεια γίνεται αναηορά ατο άρθρο 302 
του ΙΙΚ. «όποιος επιηέρει απο αμέλεια το θάνατο 
άλλου τιμωρείται με φυλακιαη τουλάχιστον τριών 
μηΜσν·

Στη σχετική νομολογία ανπφέρεται ότι «για τη 
Νεμιλιωση ίου εγκλήματος της ανθρωποκτονίας 
από αμέλεια απαιτείται η διαπίστωση άτι δεν κατα
βλήθηκε από το δράστη η προσοχή που απαιτείται 
χιιτ αντικειμινιχή χριοη. την οποκι καθι οννετός 
άνθρωπος οφείλει να καταβολή κάτω από τις ίδιες 
πραγμπιικ/ς περιστάσεις, μτ βάση τους νομικούς 
καΜϊνες. τις σννηθ< ιε ς που επικρατούν στις σνναλ-
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Ιιιγίς, ιην w>··*·). with ιη «·υν·Ρ·ι π··ν·κι ι«·ιν it"·y  
μι Hurt. 5r<t"i χ<κ «η λογική και άΐι ιιΐ '1 ·\ μι '·1  
Τ^ΗΚιΠΙΧίζ ίΛωΐηΐΐς, ,*"« ** . *<■! ιχανουμις, 
μηι\χπ*ν mi πρ^Ιλι μ* ι *κ ι iHijtiCJim
Vll ΐΙΠϋΜλΐ'Ί··!. to niiilii ηιΙ ίιι vu lrXil οι uvii 
χπμιηκό κιτιωδη ουνδκιμα μι ιην ιριιτ η η ιην 
.τπριίλιινη 1"t' δρακιη· I ιΛιmu yin ΐι·ι·ς κοριυς  
γτνι tin δτχτό Οτι ·Λι οΐιιιχι mill τι Ηιιι ιιμίλι Ι<< 
άχυμη«Μ IIνι ιήΧΟι <ιΙΜναίος ίο υ m«ikiνιτ«ς,Οΐιιν 
(X π ιί γ Λο δκιγνιχττιχά  ίχ π  xutoft)vfllil η ιι.τιιιτυ 
ΐμίνη (Πΐμίλΐΐυ, ΛηλκΛη χιιι π ΐρκκιχΐ) Kill ηιΐυνι 
οη Ίου ητιιν ι πι|1ι|1λημι Μ ς. κλλά χιιι ι χι ι ι*<41ι I η 

lk< fill η μοντιδιχη (Πκιιημυντκό ιιναγν>·ριιηκνη 
άποψη. ιιιι μοι in a  τις χιρκνουτιρις που ινκκιτη- 
ρώται, (ΐν οχι (Βιπυν μι τις υπ<\λοιπις,
τουλάχιστον |μ ι π «η ημι ινι κή ι γκυρότ ηκ ι - μ(α 
μι μονωμένη ιιπυχλίνιηΜίι Ofloyq Λιν κρχιΐ ινω 
πι τγχιιρητίκό ΓΠίΠίΑυ, ιΟν η ιγχιίρηκη ίγινι συμ- 
<(<«wi μι τους κοινώς ανκγνωριιΐμίνους κανόνι ς 
ιπζ κιτρικής ιπιοτήμης χιιι τίχνης, κατόπιν υκ4Μ 
τηπήζ άποψη; πιοιημονικά ορθής κατά τις παρα
Πάνω δκιχρίσι ις·λ)

Κατά συν/πΓκι κιτρική «μίλι κι Μιμικά, ιίντιι η 
πραγματική ικτίνη χακιοκκιη η οποία q/ριι τ<ι 
ΐξης χαρακτηριστιχΛ:
1. Υπαρξη υποχρέωσης και δυνιτότητιις τον κίτρου 
νχι Πίριθάλψι ι τονικιθινή
2. Ελλιιψη πςχκκιχής ι* μιρους του μιτρου (πλημ- 
μιλης κιτρική oqLTrviqoQrt)
3. Επίληντη κάποιον απαράδικτου αποτιλίσ|κχτ<ς 
στα ι vm4ki αγαθό του αο( h νή
4. θ π ικ η  συσχπιση (<ιιτιοιδης συνάη ι ι ι ι) του απο- 
πλάσματος προς την προηγήΙι urn πλημμιλή <ιυμ.Τ( 

ρκμρπ !ιη ' κιτριιν
Η αμίλτια πτο ποινικά διχαπτήριο Λιαχρινττ<ιι <ιι 

ινοννιιδητη, οτιιν ο δράστης Ηρηίβλιψι το αξιό
ποινο ιιποτίλιημα, ήλπκιι ομκις, Οτι (hi To ιιποφ υ- 
γιι. αυτό όμως ουνιβη ιξαιτίιις ιι̂ ς Iλλιιψης προ 
ποχης. που ικμ ιλτ από τις πιρισκίπας και μ π ορο  
ιχ* ντι χακήίαλιι, καθώς και οι απυνι ιδητη οιπρο  
Οίξια), όταν ο δρΤαπης Λιν πρυφλίψι το αποτίλτ 
ομα. τξαιτκι; της απροοικτης συμπιριςοραζ Tuu 
(αν πρόατχτ, θα το πρυφλιπΐ) Χτυ Λι απτικό Λι 
καιο αμίλικι πιοιχιιοθι ιιιτκι, Οταν Λιν κακφπλ- 
λπαι ηιπαιτοιιμινηιίτις συναλλαγές ιπιμιλιια4

Η Λ Μ IMF IUIIILII Ι ίΛ  \N P ()V P IU >  AflO 
rOVL Aik A2.I1KOY1 ΛΙ I lOYI'IOVL

ΙΙρίΜΐιμίνου rwi; διχαστής vn διαμόρφωση την

Ελίηνιχΐ) Xl» .̂iV'»*n -'Uh IT Λ Ml Ml

on ι uj< κι η τον μίτο τοπίρας τηςπ/<
δικαοιας, oqriXn να καταρτιπτι το / 
νικά συλλογισμό ( )  διχπνικος ο υ ό  > 
λιΐκιι οπό τρία στοιχι ίο τη μ/ΐζυνπ 
ιιναι ο κανόνας του δικαίου (π.χ - -·#(· 
ιι.τω πμίλππ 102 IIΚ ). την ι/χιασονι ..Ρ/πς - 
ι ιναι το αποδηχθέ ντ<ι πραγματικό το* ·τκτι//ι ·■ 
ΠΟγκι χριμέ νης υπόθτσης χοι τρίτο rlvai ρηιι^ ι 
ροομο. ΛηλοΛη η δικαστική απόφαση, η οΐοκ( 
ΚΙΠΤΙΙ τιπό την ορθή υπαγίιΓ/η των αΠιΛο/Χ 
πραγματικών πτριατατιχών στον κ/ivrrwi Αι/.·,
II μιΙζκιν πρόταση, στις nmvixi; διχις, ιχ·ι χκνι 
ΤΟΠΟ από την προδυαισια (προανάκριση η /< 
ανάκριση) κ<τι ττλχον η κυρία διαδικαπια <^ζρ·ι- 
ρκη ξικινά μι σνγκικριμ/νι χατητ'ορητηυκι <■· 
αναγραηονται τα σνγκτκριμι να πιριστπκζ/ι wrw 
οΛιΗα θόηγήθηκι Π υπόΟτση στο δικαστιχ/ν | .  
την άσκηση δίωξης στ έναν ιατρό αρχιι. 
μια μήνυση (π χ. από τους συγγτνιι; του 
στ πτροττωστι θανάτου ή από τον ίδιο τον α^*- 
αν πρόχτιται για σωματική βλάβηι. τη* - 
λόγω της σοβαρότητα; των κσταγγτλκ 'ν βυι· μ 

Εισαγγτλ/πς δτ θέττι πσττ στο αρχτω, ωω  
Τάσοκ τη διενίργτια προανάκριση; η χυραχ; *·.·ι 
κρίσης, όποίτ αυτό προβλίπη ο νόμος I ui 
παραπομπή της υποΟίσκο; στη ακροατής r  
τον Εισαγγτλϊα άρχουν « α π υ χ ρ ω σ ι ivAofn: υ 
ιατρός, σπανιότατα, αηαλλάσσιτπι δω Jkiwjw* 
τος. χωρίς να παραπιμηθι ι στ δίκη και ανίυ <ι« 
ται λόγω της σοβαρότητας των τηοθτσίΐιη 
II δυσκολία m o u n v  uxoMofnrv r /κιιται σπρ ·χχ 
διιξη όσων σννφ η ααν. αλλα και στην 
τους στον ορθά κανόνα δικαίου, ιύσττ η *-■ "· 
αξιολόγηση τους να  καθορι&ι, αν η αυγκιχ<«^Μ 
κιτρική πράξη σννιστά αμίλτκι η όχι Eaui 
πρ^πτι να τ ο ν ίσ ε ι  μί μεγάλη (μφαπη ότι. m h 

την Ελληνική Νομοθιαία και Ναμολιηικ τοο ν ς  
π>; απόδπξης τισν αξιόποινων πρά&ων η Μ 1' 
ληψτων η^ρτται τξολοχληρου από τσν ιναπνκ 
τόσο σι π ιχν ικ ίς . όσο και σι αστιχι; διχις IIP 
π^ριπτοιση που Ο ίνάγικν δίν κατορΟωστι νο ■•υ* 
ποκριθτι στ αντο. δηλαδη αν δτν χατ·^ί .ν  » 
αποδτιξη  τα ιστοροτηπνα στην μηνυτημκι r r~. 
ρό. τόττ η αγωγή απορριπτι κιι και θι μι λκι/u * τ 
τιχμηρτο της αΟισοτητας του τναγομ/νιν ω · 

Τα ώ μι. ακρψοχς. στοτχηπ ισχυουν χαι on: 
κ /ς  δικτς. στις ο π ο ύ ς  συνήθως ζητιιται «οκΟγ  ~ 
ση. λογω ηθικής βλάβη; ή ψυχική: οδύνης σι
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π<κ<ή iMWb’V 9V  xui MW ΛΚ. ϊ ΐ ι ι  <κνυ«ι 6txa- 
<1 νπ*'·'·ση «*>ηγιιτιη ιυιι ι<Ηιιι; «no <1x^*1

υχκ«, **'·»«; .Hx\S*M«out. μι την Μ ίκιθιση <ιγωγή; 
(!·.5»<«τ»< η ίω ν σ υ γ γ ιν ο ν  του \ρ<ι«£ιτ<ιι χιιι

• Λ··· πληοης ππόδιιξή Κ«»ν χιιτηγονιοιν ιναντιον 
tor προΜκμενυν vu χκθιχ,χσΟιι πσσσ <ιπ<>
j i i :vxtk. «λλιως η αγωγή «ιποννίπτι m i. Στην Κλ- 
λιΑτ. δνστί’χΐόζ. ft« XutmXJYtl ιχ«νσπ<χητιχ<ι u- 
χιΧΜΐ το onuVo τον τ£«)ιΉχ<ιοτιχον σιτφή^καμσυ 
πριν την ιιστιχη ό»χη (άρθρο 2 Ι4Α ίου  ΚΙΙσλΔ).

Το μ(τρο μι βάση το οποίο  χαλίιΐιιι νιι χρίνη  
ινπ; Λιχσσηχος Λτιτοοργύζ <·ν χατφληΟη η <ιπ«ι- 
τοηιινη ιΠΐμ(λικι. ιινυι η ιπ ιμ ίλη π  που Iki τπιΛιι- 
χνιν στη συγκεκριμένη περίσταση κάθε μίσος χ«ι 
συνετός ιατρός, μι τρο όμως που πολύ ύυσχολιι 
κσΐΚ\χζιι«η. Οι κ ιτριχι; γνωοτις του Δεχιιστη ύεν 
ιιναι τπαρχτις ώστε να επιτρέψουν τη λήψη μιας 
ορθής χρισης χιιι απόηοαης xui a w n io c  η βοήθεια 
του ιατρόν ως πραγματογνωμονα (συνήθως ιατρό 
ιχχαστή) αποτελεί υψεστης σημαοίας προσφορά 
στην υπηρεσία της Δικαιιχτυνης.

ΙΙΟΙΑ ΕΙΝΑΙ II ΛΙΙΛΙ1 ΘΥΜΕΝΗ ΕΙΙΙΜΕΛΕΙΑ 
ΛΙΙΟ ΤΟ ΜΙ Σ<» ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ;

Οπως τονίσθηκε παραπανω . το κριτήριο rxcivo 
το οποίο καλείται να χρησιμοποιήσει ίνας Δ ιχα
στής προχϊΐμΓνου \τι διαπιστώσει ιο ν  μια ιατριχη 
πράξη η παράλειψη αυτής σννιστα αμελεια. ιιναι 
το τι θα ιπραττι rw«; μιοος χα ι ουνττος χτιρουρ- 
γός xutio <ιπο τις ιδεες σννθηχες.

Κάθι χτιρουργιχη πράξη συνιοτιι από μόνη της 
οωμιπιχη βλσβη. η οποία ομαχ πραγματοποιείται 
μι στοχο τη ίχαιχρελιοη της υγτιας τον ασθενούς. 
Υπαρχο δηλαδη θιτ ιχο  ισοζύγιο ανάμεσα στο 
πρυσδοκωμενυ οφελος χιιι στη βλάβη που προχα- 
λει ο χτιρουργος.

Κτι; χηρυιννός Ηπαρ» ιtm σπ επιδιιχννΗ την 
απιιιτυυμι νη ιπ ιμ ίλι ια όταν εςχιρμόζει τους γενικά 
ι'καΝόιμι νους χαι π< ιραΛιχτους χανυνις της κιτρι
κής ιπιοτημη; χαι ιΓχνης. πραγματοποιεί ι-πεμβσ- 
<ιι ις ίων οποίων την τεχνιχή γνωρίζει xui δεν υπέρ- 
(χιιιτι η : δυνατότητες ton. παρεχιι πληρη χπι 
κατανοητή ενημέρωση στον ασθενή του γύρω απο 
την πραίεινομενη ιπιμβκση χιιι τις πιίλινίς τπι- 
πλαχε; αυτή;, χαθώ ; χιιι τις υπηρεσίες too και 
ιατίγχιιρητιχα

Ο χΐιρυινΛ Κ  ισθί’ν ιια ι αν από ιπιπολαιότητα η

m b  

|ΐεθ. * 
νοηοια *

■■ ‘< i·ΛίΙ 11 yi JU VU 'fVtdQi-
n u iu fo a i;  <iq/.·; «η; 

•“Λίγνίύριημίνις συγχνυνις 
«ι, η επιπολαιότητα η απρη 

μ εσφαλμένη διάγχυση η Ifcg»
Πε υτικη αγωγή η ι '•ς^ιβαοη Ο ιατρός. δηλαδή, ι ιΐh-  
νιτιιι για πρόκληση σωματικής κάκωσης η βλίφκ  
της υγείας απο αμελεια του προοωπον, U> (KUfto 
έχει UtHl υπό τη φροντίδα του. αν στη συγκεκριμε· 
νη περίπτωση dev ιντχ^γτχχ lege βΠΟ 

Ειδικά για τους ιατρούς δε στοίχε mfli τι ιται αμέ
λεια ακόμη και αν επήλΜι 0 ϋϋνατος ίου ασθενούς, 
όταν στ επίπεδο διαγνωστικό εχπ κατφλη|>η η 
απαιτυνμινη επιμίλεια. δηλαδη και π προβοχη χσι 
η σύνεση που ήταν επιβεβλημένις. αλλά και έχΐι 
IMoHt ITfllei cite η μοναδική επιστημονικά αναγνω
ρισμένη άποψη είτε μια από τις περισσότερες πσν 
υποστηρίζεται, αν όχι εξίσου ισχυρά με τις ιετοαχμ- 
πες. τουλάχιστον με επιστημονική εγκυροτητα -  
μια μεμονωμένη αποκλινουσα άποψη δεν αρκεί -  
Γνω σε εγχε ιρτρικο επίπεδο. εαν η εγχείρηση εγιντ 
σύμφωνα με τους κοινώς αναγνωρισμένους κανό
νες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, κατόπιν 
υιοθέτησης άποψης ιπισιημονιχα ορθής κατά τις 
παραπανω διακρισι ις2·3.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΙ1Σ ΕΜΙΜΕΈΐα»ΙΣ·1ΥΝΑΐ>ΕΪ»Π.

Αναμεσα στις βασικότερες υποχρεωστις ινός  
ιατρού ε'νώπιον τον ασθτνους τον. ιιναι να του 
προσφέρει όσο το δυνατόν πληρέστερη και εμπερι
στατωμένη ενημέρωση σχετικά με την κειτασταση 
της υγείας του καθώς και με την πρστιινομενη 
αγωγή.

ΙΙολλες φορές είναι συ/™  να παρατηρειται κεπα 
την αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών, 
ελλιπής ενημέρωση του ασϋινους η ακόμη και των 
οικείων του. Μια τέτοια παράλειψη αντφαινιι με 
το Α ΧΙΡό(Ι *αι το πνημα του σχεδίου τον Νέου 
Κώδικα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 14 τον οποίου. 
«Ο ιατρός οφτιλει να ενημερώνει πλήρως και χαΐα- 
νοητά τον σνηινθρωπο τον (και ο τελευταίος τχει 
το αντίστοιχο δικαίωμα) που του ζήτα να π ροβά 
ρει τις αιτρικες υπηρεσίες τον για την πραγματική 
κατασταπη της υγείας τον. το περιεχόμενο και τα 
αποτελέσματα της προτηιομιντΚ ιατρικής .Τμίςης, 
τι; Ο ίντπίας η και τους κίνδυνους απο τηνεκτιλι-
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o,«<«n'vn ιγΰυς, ιργιιλιιπ. * λ π  ι, τηνχχιν πρυχυ- 
γ«ι όοηιι ν(ι ιιποτέλιομιι γυ· ιην νγΐΚΙ Χιιι τη nm- 
μυιιχή «ιχτιχιιόιητιι του <Μ·τν»»ης.

(1 X i«e«w X  ΐΜ|«ιλη νιι παρουοιάζη χιιτο τη
/Χάρκικι μιιι: ΜΙμβιιιΐηί ι<ι«*ιι ιτοιμότηκι ιύσττ 
νιι hmh κι ιΐ(αη νο ιιντιμττωπισιι πιιοης q ινιης 
(X1IIXTO (Ιΐηΐβόν ή μπι (ΐχιψη VII π νιιι οι Οέοη ντι 
ι *» ργά’ι · ιινίίλιιγο ιιν πρυχύη*1 ουσιώδης Oiaqi^xi 
ιινιιμιιιιι οτη «ιιχόνα. που πιΐριιυοιόζοντιιν πριν 
ιιπό την τγχτίνηοη χιιι ο» ιιυιή που π^κτγματιχά 
ιη ιιίτιιιοι χιιιά τη άιάοΜίιιι ιιιΤής. Τριιποπικηαη 
Ιου ιιρχιχού σχεδίου. ιιυνδιχιπμός ή αντιχατάπταπη 
μι άλλη χπροι<ργιχή τπέμβιιαη που ψαινπιιι νιι 
ι£υπηρΠ(( χαλνττρμ τ<> οχοπό της (Χροπιιας, 
ιιχόμη χιιι ιπίχυιπη τη: ιπέμβααης πέρα από τα 
πρι^λιπόμίΜΐ rival τνδεχόμενα που ουχνά αναχν- 
Λίουν χιιτά την άοχηοη της χιιρουργιχής χαι απαι
τούν ίίμιοη χ<ιι ριζική ιιντιμΓΠιΠίση*.

II ΚΥΗΥΜΙ ΓΟΥ ΧΠΡΟΥΡΓΟΥ Μ ΠΕΙ ΧΕ1-
ΙΊΙΙΙΚΛ

Η μπεγχτιρητιχή ιιθινη τον χειρουργού ιατρού 
διαχρίνττιιι σι:
1. ΙΊΘυνη για την ανάρρίιχιη από την επέμβαση
2. ΙίυΟυνη γιιι την πρόληψη χαι αντιμετώπιση των 
τπ ιπλοχων
3. ΕιΟύνη αινιργαοίιις μι άλλους τιδικους ιατρούς
4. |;ι<η«νη γιιι την πιιροχή οδηγιιίιν χαι την τξισΜ)- 
σοχομίίακή πτρίθιιλφη κατά την έξοδο από το νο- 
ιχιχιηιεέο,

ΙΙιιι οιτχιχριμίνα σχετικό μέ την ανάρρωση από 
ιην ιπι|ΐ|Ιαιιη. ο χτιρυιιργό; έχτι ιι4>υνη για την 
ιπούλωοη του χιιροιργιχου τραιχιατος χαι την 
ιιποχιιτάιιτιιση τη; φΐχκυλογιχής λειτουργίας τον 
οργιινίίίμυυ του ιιοθΤΜίΰς ΐΛίοης. νπάνχτι τιΟννη 
γΐ«ι την ιΐΜίπλήρυχτη υγρών, για τη χορηγηοη ηλεκ- 
τιχιλυτισν, για την πιίςπατριχή χορηγηση «QixpK- 
ΐη χορΊΥ·Ι·”Ι ψΐι>|Η>Χ<'·ν. κλπ

Ιο χιριο χ<ι·Ν|χυν ίου χτιροτργουστ σχέση με τι; 
πιΙΧιμλ ιπιπλοχέ: είΜΐι μι τις προλαμβαντι IΙέρα 
ομιος ιιπό την πρόληψη τους. ο χειρουργός έχτι 
χιιΟηχον μι τις ιιντιμττωπιζτι ιιμιοα. γεγονός που 
οιύι πηγττιιι μιιι δεαρχη ιπαγρυπνηοη του.

III ιάυνη ιιντη παραμένιι ακέραιη ακόμη χι όταν 
ηίπιπλοχήιιυτήιίοδιμκι αχέιΐηίχιι μι τηνπροηγη- 
Ihioa ιπέμβααη. όπως π χ . όταν οθόνη ς πον χτι- 
ι*ο\ιγηΙΙηχι γιο καταρράκτη. παρουσιάζει ο£υ

τμηραγμα του μυοκαρδίου. ιΛμ·<
χπροιντός ό< ηροντιαει για την οι» -γ ν ..  
Πρωΐων βοηότιιύν χαίίοις χιιι γιιι τι» - τ η ^ ν  
ιατρού της αντίστοιχης ειδιχοτητο:

Ο χειρουργός έχει την τυΤΤννη να ο. 
ιατρούς λοιπών τιΖχχοτήτον που ιμ <κι*ντ«* h 
τον έ-Mrv ή τον άλλο τρόπο στη (Μρα?ι ιτιζ· "·»■ 
ίου ααθτνούς. Οπο>ς π.χ. ό τ α ν  μετά <Τ.ιι ι <ε*φ *·» 
χό  χειρουργείο επιβάλλεται η χημευΧχ^χηΓΠαει 
αχτίνοθεραπευτιχη συνέχιση της αγωγή; Tot 
νους. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα ιατριχα am p», 
στα οποία αιιμμετεχυνν ιατροί όλων των εμπαζ. 
μίΜον τιδιχοτητων

Τέλος, ο χειρουργός φέρει την ευθυνη να ’ .. 
σχτι οδηγίες στον εξερχόμτνο από το νυοσ^ν- 
ασθτνη. χαΟάις χαι να  συνδράμει σε βοηβιχι χ  
ττλέυταιου ακόμη και έξωνοοσκομε ιακ<ι ατ *- 
τέτοιο rival αναγκαίο. Στ κόθτ πτριπτωοη θπ 
πει να διατηρείται μια επαφή μεταξύ arttvjr -  
χειρουργού έτσι ώοττ ο  τελευταίο: μι ιιναι a &«. 
μι καθοδηγηοπ μτ τρόπο οωοτο τον αβΑινχ όπ 
ντάς ίου ορθές Οδηγντς σχετικά μτ τις «νί«join»: 
αλλαγές στη ηορμακτντιχη αγωγή, μτ την απυ. 
ση τον χειρουργικού τραύματος και τις aiinw:» 
αυτό καθώς χαι άλλες πολλές παραμιτρ^: ·,· 
ότν αποτελούν στόχο ανάλυση: τον 
άρθρου.

Σι χάϊκ πτριπτωοη. ευθννη μπορτι vn nimi: *  
τηϋτι για ΟΛοιαΛηποττ παράληψη, χαχη w*n«- 
ση. παραμέληση, έλλειψη πνττηιατας ωνιρβ- 
κιιι αστ’ντπτιας. πάντοτε στ οχέοη με τα ’ .·· 
φερθεντα.

Εαν ο  ιατρός χειρουργός έχτι τηρηαιι *. 
κοινώς αντγνωριπμΓνουζ x a w v r;. έγπ Μ0α · 
τνίχιχνυομεντς προφυλελξτις xui τα κατώιυ 
μέτρα ώοττ μι μπορεί να  αντμιττωπιοΑτι «ο·ν γ 
πλοκή η παρενεργεια στον εγχειρίζουν . ; 
τίΜΐι όυνυτόν να πραβλεηΟιι. o w rxu u w , 
τις τνάειξεις της γενικής φυάικη; χπτιιγπιιπ·: · 
acttfvoi^ απο το ιστορικό του χαι ιι: κχοι»; 
παρειχλινιχτς εξετάσεις του. χαι παριι ταιτα^ 
θει βλαπτικό αποτέλεσμα στον εγχειρ&πιην 
παράγοντες που  όεν ήταν δυνατόν μι προβλομι 
ή υπηρχι. π ιβανηιηκι μι ατμβιι το απυΠι.·' 
α ιτο . ο  χ ε ιρ ο υ ρ γ έ  όεν φερει ποίΜχη π ΐπ τ  
αμίλεια 'για το αποτέλεσμα Αλλωοτι. »ά-ι · 

έγκειται χαι η τννυια της χειρουργική; επι.*·-* 
ως -επιτρεπόμενης χινδινώΟους δραση:^-*
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II EYHYMI IIIL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ! ΟΜ ΑΛΑ!

II διεξαγωγή μιας χειροτργικης επέμβαση; γιντ 
nil όχι μύ*ον από το χειρουργό, ιελλα ιο ύ  την 
ομάδα. της οποίας «ηγείται» ατηός. Κάθε μέλος της 
ομάδάς συμβάλλει ανάλογα μι ιην ειδικότητά του 
στη διεξαγωγή της ιπίμβοπης

Ιδιαίτερα σημαντικό; είναι ο ρόλος του ανειισθη- 
πιολόγου, τόσο κατά το προεγχι ιρητικό, οοο και 
κατά το διεγχειρητικο και μττεγχειρητικό στάδιο 
Οφείλει να εκτιμήοιι την κατάσταση τον ασθενή. μι 
βάση το ιστορικό και τις εξετάσεις του. να επιλίξε ι 
τη σωστή αναισθητική ουσία, να ουνεχτιμηοει την 
παράλληλη ληψη άλλων φαρμακε π ικ ώ ν ουσιών, 
να μερμινήσει να οδηγηθεί ο ασθενής στο χειρουρ
γείο μι κενά στόμαχο και να τοποθετηθεί οωστά 
στο χειρουργικό τραπέζι Κατά τη διάρκεια της 
επεμβαοεως ο ανυιαθησιολόγος είναι υπευθυνυς 
για τη χορήγηση ιης σωστής αναισθητικής ουσίας
στη σωστή δόση, και ως ένα βαθμό, για τον έλεγχο 
της σωστής λειτουργίας των μηχανημπτων παρα- 
κολοίΟησης του ασθενούς. Τέλος, κατά το στάδιο 
της ανάνηψης, αλλά και τις επόμενες ημέρες, θα 
πρεπει να μεριμνήοει για την αποη υγή εισρόφηοης. 
πντυμονρθωρακα η ενδοπηΜίονικών ρήξεων των 
κυψελίδων. ατελεκτασιας του πνεύμονα, πνευμό
ν ι ; ,  πντυμονικοΰ οιδήματος, αεριώδους εμβολής, 
ηποτικής βλάβης, κακοήθους υπερπυρεξίας και κώ
ματος*

Παρά το γεγονός ότι τα ως άνω  θεωρούνται βασι
κή ευθύνη του ανιιισθησιολόγυυ. ο  χειρουργός δεν 
είναι τις περισσότερες φορές άμοιρος ειΟννών
Στα Ελληνικά Δικαστικά Χ ρονικά, αναηερεται 
υπόθεση θανάτου νιαρής κοπέλας λόγω χορήγησης 
υπερβολικής δόσης πεντοθάλης κατά την αναισθη
σία, όπου υπευθυνυς Οεωρήθηκι. εκτός από τον
αναιπθηοιολόγο. και ο χειρουργός ιατρός, επειδή 

?ι δεν α\ττγνωρισε έγκαιρα και δεν αντιμι τωπισι uvu-
τι λογά τα ασφυκτικά συμπτοψατα της ασθενούς11.

1^, Στις μεγάλες και πολύπλοκες εγχειρήσεις, έκτος
απο το χειρουργό και τον σνπιοθησιυλόγη, ινδίχι - 
ται να συμμετέχουν βοηθοί ιατροί, ο καρδιολόγος.
<> χειριστής διάφορω ν μηχανημάτων και το α πα 
ραίτητο νοσηλευτικό προσωπικά Σι περιπτώσεις 
που δεν είναι δυνατόν να διαχωρισθει η ειέίυνη. 
ιότε θεωρείται ότι το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα  
αποτελεί κοινή πράξη όλω ν Λεν ισχύει όμως τα 
ίδιο, αε περιπτώσεις που η λανθασμένη ιατρική
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πράξη μπορεί να καταλογιστιι σι (Τιγκικριμι νο 
ιατρό, όπως η διάτρηση της τραχείας κατα τη δαι 
σωλήνωσή στον αναιοθηαιολόγο Επίσης, αν α τ ι^  
από το νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό 
παρακούσει ι ντολες και οδηγίες του ιατρού. επίσης 
φέρει το ίδιο την ειόννη Ιίάντως. η ενόυνη του χτ ι- 
ρουργυΰ ιατρού είναι μεγυλντερη οε περιπτώσεις 
που ο ίδιος έχει επιλέξει μόνος του τους συνεργά
τες του, όπως οιηιβαινει σε ιδιωτικές κλινικές1?.

ΚΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡ
ΓΟΥ

Είναι αρκετα συχνό φαινόμενο ντοι ιατροί, οι 
οποίοι ασκούνται για τη λήψη της ειδικότητος της 
χειρουργικής, να κατηγορουνται για αμελεια. ΙΙα· 
ρόλο που στην Ελληνική Ν ομιΛ οάι δεν υπάρχει 
σαφής πρόνοια για το καθεστώς που δαπει την 
ευθυνη του ειδικευόμενου ιατρόν, σι σχετική νομο
λογία αναφέρεται ότι προκειμΓνου ένας ειδικευ
όμενος ιατρός να κ α τή γ ο ρ ο ι για αμελεια πρεπει 
να συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέ
σεις13:
1. Μη έγκαιρη κλήση ειδικού ιατρού απο τον ειδι
κευόμενο
2. Εκτίλεση διαγνωστικού ή θεραπευτικού εγχειρή
ματος. το οποίο απαιτεί γνώσεις και εμπειρία ειδι
κού ιατρού
3. Μη σχμμόρηωση με τις οδηγίες που δόθηκαν 
από ειδικό ιατρό
4. Μη παροχή πρωτων βον^ειων. όπως αυτίς πτρι- 
γρόφοντπι στις βασικές γνώσεις που δίδονται στην 
κιτρική σχολή

Αξίζει να επιοημανθει. άτι ο ηδεκηχχιενυς δεν εί
ναι ΐΕίετθυνκ όταν πάρει\κσ**Τ<α ειδικός ιατρός. 
Αν ωστόσο, οι πραΤ/ις η.·· ίιδικού ιατρού αντιβαί
νουν με καταφανή τροπο με τους κανόνες της ιατρι
κής ιπιοτημης οπυ< περιγραφονται στην ιατρική 
σχολή, ο ειδικευόμενος οφείλει να παρτμβει. Σε 
υπόθεση όανατου παιδιού απο χορηγηση πολλα
πλάσια; δόση: φειρμακον, λόγω λανθασμένων 
μαθηματικών πράξεων, ο ειδικειχ^ανος θιωρηθνρα 
επίσης υπεύθυνος ιπλεον τον >ιδίκον παιδίατρου), 
λόγω τον ό η  η εκτέλεση ενός απλόν μαθηματικόν 
υπολογισμού δεν απαιτεί γνώσεις τελειόφοιτου 
ιατρόν. Πολν περισσότερό γνώσεις ειδικόν ιατρού. 
Κατ’ επέκταση, μια αναλογη συλλογιστική θα μπο- 
ροϊΜί να ισχυσει και στις περίπτωσης των ιιδι*ευ-
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Οχηρο,ντης ωτριχ An κράτη mi τχι ι KJTOVM Ιον 
on fir» xptan να χ ι\”ΠΠ .τιστιντιχητιχό Tktniiov 
«  aiptrtwnn; ιπιβιβαιΐιΜΓΜιΐν η tvtiutthiv |Uiiuuv 
ttaMnur (χχ  τρατμα aao at\*<kAo ινμλο ή μοχοι 
μοαχομμ m i οτ»ς χτρ*πτιυ»χις itnv (χιι μιοοΧιιβη 
an mfeavtiM χρονικό fiwMTT|Ui μι ΐιΐςV τον οιμ 
βαντος n  τον Aavatov Αν για ηηροΑηγμα. .Τολο 
τραηαπιας ακο τροχαίο ατύχημα νοοηΧιιΤΜ ο» 
χιιροιν*«η χλινιχχ wnitUqUit οι οχττιχι; ι n o  
β α α χ μοι χαταλήΕη μπα από χρονικό Μόστημιι 
ΓνΟζ μητας. ο χηρονρϊ'Χ ιατρός οηολιι ΜΙ μη χο 
μηγηικι χιατακηητίΜό μ ι να γϊντι ιατροόιχαστιχη 
δαρτννηοη tot· Hnwnov

Ι&αιττρη αΚητηοη τπώτχτται το ΑΤμπ της anno
.κοΐηση; Αανάτον at ttpcniutti; Unvittinv κατά I η 
fiuaQMtta η μπα τη χαρονργτχή τπτμβααη Λιχιιιου 
τα ο χηρονργος ιατρός μ ι  χορήγησα πιοτοηοίηΐι- 
κό floMRov. Σι ορισμός Ιίολιττιτς τοιν Hm«xU 
Μ«ν Πολιταων η ιατροόιχαατιχΐ) fiupt ννηοη πμιι 
ιασχρωηχη at a n t ;  τις πιρυττιαη ις. UaiOou. 
στις Σινταοτις της Εχνσπιίι^ής Ένυχίης ιτχιτικ«ι 
μ  τη Auvtpyna ντχρσνίας-ντχροτομης στα κράτη 
μίλη firv fiumruinnai μι ικιψηνπιι μια ανιιλογη 
ιαοχρίωση Απλώς (ηηκρρπαι ότι όταν ιητοτιιτιιι 
ιαοιρια κόχης ιατρικής χμαχτιχής An npt.m  mi 
χραγματοηοιηται ντχροτ^ο-'τχροτομή11 Μιιι 
τπυιο ιαοιμα στην owm  μπορη μι ττΑι ι μι\ μιιχ 
ιαά τοτς ανγγτΜίς τον Αανυντιχ. ΙΙαντιος. <τχό.ιι 
μο ιΐΜΐι όταν ο ιατρός χαροινγός Anapa on  rvfit · 
χπαι να αΜτχιιροΐ’ν ζητήματα nr το»«ς σνγγιντις 
χα» ιμπλυκης μι τη Διχαηχττ’νη. vu tnifiuaxa τη 
όιινιργιια ντχμοφιας-Μχροίομης. ιασττ μι μην 
υπάρχουν πημιιιι τη; χχιηλίΐα: χηι της χιιροιχτγι 
χης ιπίμβασης πον να πιιμιιμανονν afiui’xptMOiii

AUPO.lHTlA

Mt βάοη ίο άρθρο 2)5 τον II Κ. ό,Τΐιΐς πντιχιιτα 
στοθηκι ano το άρθρο 2 τοιι Ν.23Q2/2OOI ,ΦΕΚ A 
*7/3.32001. «μί φυλιτ/ιπη τονλαχιοτον ιμ<  (τοι«ς 
τιμωραται ο ιαολληλος. ο οποίος. xntrt napujluo η 
των χιιΑηχπνΤι,ιν τον ζήτα η λιιμ^ινα. ιηιακι ή μι
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VII <ΜΊηγν>ΐιΐ in HiUhivxtm^ ^iv im h i: v< 
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