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η διάγνωση με περιγραφή του σταδίου και των εξετάσεων
που την τεκμηριώνουν, καθώς και την προτεινόμενη θε-
ραπευτική αγωγή και τις λοιπές συστάσεις για τη μελλον-
τική διαχείριση της πάθησης. Ιδιαίτερη προσοχή υπάρχει
στη νομική πλευρά  της  ενημέρωσης  που αφορά σε ειδι-
κές επεμβάσεις, όπως µεταµοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή
αποκαταστάσεως φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές επεμ-
βάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νομικά βιβλία με αν-
τικείμενο τα παραπάνω θέματα, για να μπορούν οι νομικοί
να ανταποκρίνονται επαρκώς σε περιπτώσεις δικαστικής
διεκδίκησης. Αυτά τα θέματα που δημιουργούνται έχουν
λάβει το χαρακτηρισμό «medico-legal» και αποτελούν αν-
τικείμενο εξειδίκευσης της Νομικής Επιστήμης, χωρίς
όμως ακόμα να έχουν επιτύχει να επεκταθούν στο χώρο
της Ιατρικής Σχολής, ως κάτι παραπάνω από προπτυχιακό
μάθημα που παρακολουθείται κατ’ επιλογήν (Ιατρική Νο-
μολογία) και ημίωρες ομιλίες συνταξιούχων καθηγητών
κατά την έναρξη ιατρικών συνεδρίων.

Από την άλλη πλευρά, το κράτος έχει κάνει μεγάλες προ-
όδους στα θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των
ασθενών. Το 1997 με το Νόμο 2519 καθιερώνονται τα Όρ-
γανα Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών και αρχίζει
η προώθηση και διάδοση του θεσμού. Σύμφωνα με το
Νόμο αυτό, συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρό-
νοιας : α) Η Αυτόνομη Υπηρεσία Προστασίας των Δι-
καιωμάτων των Ασθενών η οποία  υπάγεται απ' ευθείας
στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και  β) Η Επιτροπή
Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών. Δύο
χρόνια μετά, με το Νόμο 2716/99, δημιουργήθηκαν και
λειτουργούν σε κάθε Νοσοκομείο: α) Γραφείο Επικοινω-
νίας με τον Πολίτη και β)Επιτροπή Προάσπισης Δικαιω-
μάτων του Πολίτη.

Σε ότι αφορά τις γενικές αρχές ενημέρωσης του ασθε-
νούς, σύμφωνα με τον νόμο 2071 ΦΕΚ 123/92 άρθρο 47,
ο νοσοκομειακός ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πλη-
ροφορηθεί σε ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Ο ασθενής
ή ο εκπρόσωπός του με βάση την  παράγραφο.3 του ίδιου
άρθρου, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ
των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να πα-
ρουσιασθούν ή να προκύψουν από αδόκιμες διαγνωστικές
ή/και θεραπευτικές πράξεις. Η εφαρμογή των πράξεων
αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγ-
κεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή
μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο
ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην
απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία
του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατά-
θεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής έχει το
δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως δια-
μαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση επί
ενεργειών αποτελεσμάτων που τον αφορούν.

Σε αντιδιαστολή με τις κατευθυντήριες οδηγίες που απο-
σκοπούν στη μαζική κατάταξη μεγάλων ομάδων πληθυ-
σμού κάτω από μια «ομπρέλλα προδιαγραφών και
οδηγιών», η νεοεισαχθείσα και με τάσεις επικράτησης  αν-
θρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς μετατρέπει το
θέμα της ενημέρωσης του ασθενούς σε εξαιρετικά υψη-
λών απαιτήσεων παράμετρο υπηρεσιών υγείας, ως προς
την εκπαίδευση και εμπειρία αλλά και το γνήσιο ενδιαφέ-
ρον των λειτουργών της υγείας. Οι μελέτες ικανοποίησης
ασθενών οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται και στη
χώρα μας προβλέπεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον
των επίσημων εκπαιδευτικών φορέων και αυτοί με τη
σειρά τους να συμβάλλουν στην ορθή εκπαίδευση του
προσωπικού υπηρεσιών υγείας.
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There is a growing patient demand for better provision of
information by healthcare staff, which will enable them to
participate more fully in the management of their health
problems. The healthcare professionals are stressed on the
rapidly increasing needs and do not really overcome the
obstacles developed due to the lack of education and ex-
perience in this matter.The psychology of behaviour, ethics
and legislation aspects are making up the multi-faceted
Hospital patient relation and define the level of information
he should receive, with respect to the personalized method
of approach, that is promising better results for the pa-
tient.This is a informative article that presents the proce-
dure of providing complete, current and understandable
information about the diagnosis, treatment, and possible
outcome of a disease and the reasons for making this pro-
cedure as personalized as possible.In addition,applicable
fundamental health legislations and healthcare ethics reg-
ulations provided from Greek governmental and non-gov-
ernmental resourses is presented. 
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