E-Learning
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ραγδαίες πρόοδοι των βιολογικών επιστημών και οι
τεχνολογικές εφαρμογές τους έχουν αναδείξει τη σημασία των ηθικών, κοινωνικών και
νομικών σχετικών προβλημάτων και την ανάγκη διεπιστημονικής αντιμετώπισής τους. Η
Βιοηθική αποτελεί το πεδίο συνάντησης και διαλόγου μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών
προσεγγίσεων αυτών των προβλημάτων και η ανάπτυξή της –από τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του 1970- αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για ό,τι έχει καθιερωθεί να
ονομάζεται σήμερα από την Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς «υπεύθυνη επιστήμη»
(responsible science).
Ειδικά οι εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική έχουν οδηγήσει σε μια ριζική ανανέωση
με νέα θεματολογία της Ιατρικής Δεοντολογίας και, κατ’ επέκταση, του Ιατρικού Δικαίου.
Με βάση το νέο πρότυπο της αυτονομίας του ασθενούς και μεταφέροντας τις σύγχρονες
επεξεργασίες της Βιοηθικής, τόσο η δεοντολογία όσο και το δίκαιο επιχειρούν σήμερα να
ρυθμίσουν τομείς όπως οι μεταμοσχεύσεις, η τεχνητή παράταση της ζωής, η
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η «βελτίωση» του οργανισμού, η χρήση γενετικών
δεδομένων στην υγεία, η προκλινική και η κλινική έρευνα κ.λπ. Πρόκειται για περιοχές
όπου η ιατρική πράξη πρέπει να αναμετρηθεί με ιδιαίτερα λεπτές σταθμίσεις αξιών , καθώς
οι δυνατότητες που της παρέχει η τεχνολογία είναι εξαιρετικές. Αντίστοιχα, αυτό οδηγεί σε
μια πολύ περισσότερο επεξεργασμένη αντίληψη της ευθύνης του ιατρού (αλλά και των
επαγγελματιών υγείας), δηλαδή στον εντοπισμό των πρακτικών συνεπειών της ρύθμισης.
Το νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει
τις βασικές κατευθύνσεις της σύγχρονης Ιατρικής Δεοντολογίας και της Βιοηθικής,
επικεντρώνοντας στα κανονιστικά ζητήματα που συναντά κανείς σε ένα ευρύ φάσμα
ιατρικών πράξεων. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης, γίνεται αναφορά και στο ισχύον
δίκαιο –ώστε να είναι σαφείς οι επιλογές της ειδικής νομοθεσίας μας- χωρίς όμως να
περιορίζεται ο ηθικός προβληματισμός και η συζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

ΘΕΜΑΤΑ

Αυτονομία του Ασθενούς
Καθήκον

και Ιατρικό

Ιατρική Πράξη και Ιδιωτικότητα
Δημόσια Υγεία και Αυτονομία
Ιατρική Ευθύνη
Μεταμοσχεύσεις

Γενετικές Εξετάσεις
"Βελτίωση" του Ανθρώπινου Οργανισμού
Αποφάσεις στο Τέλος της Ζωής
Ηθική της βιοιατρικής έρευνας
Κλινικές μελέτες

Βιοτράπεζες

Στείρωση

Έρευνα στο έμβρυο – Βλαστοκύτταρα

Αντισύλληψη

Προκλινικές μελέτες – έρευνα σε ζώα

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Έλεγχος δεοντολογίας της έρευνας

Διάθεση αναπαραγωγικού υλικού

Άμβλωση

Επιλογή εμβρύου
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