
Υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας



Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Είναι τα καλύτερα χρόνια, είναι η εποχή της σοφίας, είναι η περίοδος του φωτός. Η
σημαντική προσφορά του Παθολογοανατόμου στην ιατρική φροντίδα του ασθενούς
αναγνωρίζεται σήμερα, όχι μόνο από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων αλλά και από
τους ασθενείς και από την πολιτεία.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο ευρωπαϊκό ορισμό: «Ο Παθολογοανατόμος είναι ο ειδικός
γιατρός του οποίου αποστολή είναι η διάγνωση, η πρόγνωση της νόσου, και η πρό-
βλεψη της απάντησης στη θεραπεία, μέσω μορφομοριακών μελετών των ιστών, των
κυττάρων και των παραγώγων αυτών». Στην καθ’ ημέραν μακροσκοπική, μικροσκοπική
και με μοριακές μεθόδους εξέταση ιστών/κυττάρων με στόχο τη διάγνωση και τον κα-
θορισμό προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών ακολουθούμε σαφείς κατευθυντή-
ριες οδηγίες, ελληνικές και διεθνείς. Με ακρίβεια και σαφήνεια θέτουμε την τελική
διάγνωση, συντάσσουμε και υπογράφουμε την ιστολογική έκθεση. Οι ιατρικές μας
αυτές πράξεις επαναλαμβάνονται πολλές φορές, καθώς ίσως είμαστε η ιατρική ειδι-
κότητα που βάζει και υπογράφει τον μεγαλύτερο αριθμό διαγνώσεων κάθε μέρα. Ακο-
λουθεί η αρχειοθέτηση και αποθήκευση των ιστολογικών εκθέσεων, των
διαγνωστικών πλακιδίων, ιστών/κυττάρων μονιμοποιημένων σε φορμόλη και εγκλει-
σμένων σε κύβους παραφίνης και σπανιότερα νωπών ιστών σε βαθειά κατάψυξη και
παραγώγων ιστών (πχ DNA, RNA κλπ). 

Κι ενώ όλα τα ανωτέρω είναι ξεκάθαρα, ομιχλώδες τοπίο περιβάλλει τα αμέσως ακό-
λουθα: Σε ποιον «ανήκει» το βιολογικό υλικό που επεξεργάστηκε και εξετάστηκε από
τον Παθολογοανατόμο με στόχο τη διάγνωση; Ποιος έχει την υποχρέωση να το δια-
τηρεί και να το διαφυλάσσει, και ποιος αποφασίζει για τη διάθεσή του; Ποια είναι η
συμμετοχή του ασθενούς και πώς αυτός συναινεί; Για ποιους σκοπούς μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί η ιστολογική έκθεση και από ποιους; Οι προβληματισμοί είναι ιατρικής,
ηθικής, νομικής και κοινωνικής φύσεως. 

Με δεδομένη την αναγνώριση ότι το αρχειακό υλικό στα Εργαστήρια Παθολογικής
Ανατομικής είναι πολύτιμο για μελλοντικές ανασκοπήσεις, περαιτέρω ειδικές εξετά-
σεις, αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς, πάντα προς όφελος του ασθενούς, είναι
απαραίτητη η απάντηση στα ανακύπτοντα ζητήματα και η θέσπιση κανόνων για τη
διάθεσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλωσορίζει και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά
στην 6η Πανελλήνια Διημερίδα Παθολογικής Ανατομικής, με τη βεβαιότητα ότι η συμ-
μετοχή όλων μας θα οδηγήσει στη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών κατευθυντήριων
οδηγιών για θεμελιώδη ζητήματα της ειδικότητάς μας. 

                     Η Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας 

                 Α. Μπατιστάτου                                                     Κ. Πατσιαούρα

Χαιρετισμός
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     31 ΜΑΡΤΙΟΥ

13.00-14.00    Χαιρετισμοί 
                          Εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας
                          Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Εθνικού και Καποδιστριακού
                          Πανεπιστημίου Αθηνών: Ε. Πατσούρης
                          Εκπρόσωπος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών: Ε. Βογιατζάκης
                          Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας: Π. Καρακίτσος

14.00-16.00     Βιολογικό Υλικό στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
                          Προεδρείο: Β. Γεωργούλιας, Α. Ζήζη, Φ. Πατακιούτα

                          Ο δρόμος του ιστού στο Εργαστήριο 
                          Παθολογικής Ανατομικής                                                        Ε. Πατσέα

                          Περιπτώσεις από την καθημερινή πρακτική                              Τ. Κολέτσα

                          Βιοηθική στη διαχείριση του ιστού                               Ε. Ν. Σταθόπουλος 

16.00-18.00     Διαχείριση Βιολογικού Υλικού
                          Προεδρείο: Γ. Καφίρη, Δ. Ροντογιάννη, Δ. Στεφάνου

                          Σε ποιον “ανήκει” το βιολογικό υλικό                        Κ. Φραγκιά - Τσίβου 

                          Ισχύουσα νομοθεσία                                                                     Α. Πλεύρης 

                          Η θέση του ασθενούς                                                           Α. Αποστολίδου

18.00-18.30     Διάλειμμα

18.30-20.30     Παθολογοανατομικά Αρχεία - Τράπεζες Βιολογικών Υλικών
                          Προεδρείο: Β. Ζολώτα, Γ. Κουκούλης, Σ. Παπαδόπουλος

                          Ευθύνες και υποχρεώσεις του Παθολογοανατόμου     Ε. Ελευθεριάδης 

                          Ευθύνες και υποχρεώσεις της Ελληνικής πολιτείας                  Τ. Βιδάλης

                          Ευθύνες και υποχρεώσεις του ασθενούς                           Κ. Μπαρμπάτη

Επιστημονικό Πρόγραμμα
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ΣΑΒΒΑΤΟ         1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

9.00-11.00       Ο Ρόλος των Πολλών προς Όφελος του Ασθενούς. Μέρος Ι 
                          Προεδρείο: Ε. Γιαννικάκη, Π. Κορκολοπούλου, Χ. Πανόπουλος

                          Η ανάγκη της συλλογικής αντιμετώπισης: 
                          πραγματικότητα – ελπίδα                                               Λ. Κακλαμάνης

                          Θεραπευτική απόφαση                                                         Χ. Πανόπουλος

                          Όρια ευθύνης Παθολογοανατόμου και λοιπών 
                          ειδικοτήτων                                                                       Ε. Παπαευαγγέλου

11.00-11.30     Διάλειμμα

11.30-13.30     Ο Ρόλος των Πολλών προς Όφελος του Ασθενούς. Μέρος ΙΙ
                          Προεδρείο: Ν. Αρνογιαννάκη, Ο. Τζάϊδα, Μ. Τζαρδή

                          Αίτια διαγνωστικών αποκλίσεων                     Π. Αραπαντώνη - Δαδιώτη

                          Όρια διοικητικής ευθύνης                                                       Ν. Καρβούνης 

                          Αστική ευθύνη                                                                        Α. Φουντεδάκη

13.30-15.00     Μεσημβρινή Διακοπή

15.00-18.00     Διαβούλευση
                          Προεδρείο: Κ. Πατσιαούρα, Α. Παυλάκη, Ν. Τηνιακού, Α. Φουντεδάκη

18.00-20.30     Συμπεράσματα και Κατευθυντήριες Οδηγίες
                          Προεδρείο: Α. Μπατιστάτου, Ε. Ν. Σταθόπουλος 

20.30-21.00     Λήξη
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Αποστολίδου Α.                        Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, ΕΛΛ.Ο.Κ.,
Αντιπρόεδρος, ΕCPC (European Cancer Patient Coalition)

Αραπαντώνη - Δαδιώτη Π.     MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Micromedica Labs, 
τ. Συντ. Διευθύντρια Παθολ/κού Εργ. ΕΑΝΠ «Μεταξά»

Αρνογιαννάκη Ν. A.                 Δρ., Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη,
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, «Άγιος Σάββας»

Βιδάλης Τ.                                   Δρ. Ν., Δικηγόρος Επιστ. Συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής Εμπειρογνώμων ΕΕ

Γεωργούλιας Β.                         Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας
Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Γιαννικάκη Ε.                              Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού
Τμήματος Βενιζελείου Γ. Ν. Ηρακλείου

Ελευθεριάδης Ε.                        Δρ., Ιατρός Παθολογοανατόμος, MBA, Διευθύνων
Σύμβουλος, Ιστοδιερευνητική Α.Ε.

Ζήζη Α.                                          Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια, Παθολογοανατομικό
Εργαστήριο, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Ζολώτα Β.                                    Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Κακλαμάνης Λ.                          MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών, Phil - Doctor of Philosophy,
University of Oxford

Καρβούνης Ν.                            Παθολόγος - Ογκολόγος, τέως Διοικητής 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Ελλάδος

Καφίρη Γ.                                    Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογοανατομικού
Τμήματος Ιπποκράτειου Αθηνών

Κολέτσα Τ.                                   Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας
και Παθολογικής Ανατομικής, Α.Π.Θ.

Κορκολοπούλου Π.                   Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουκούλης Γ.                               Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας 

Μπαρμπάτη Κ.                          MD, FRCPath, PhD, Πρώην Συντονίστρια Διευθύντρια
Παθολογοανατομικού Τμήματος, Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός Κοργιαλένειον - Μπενάκειον, Επιστημονική
Συνεργάτης HBD (ΗistoΒioDiagnosis)

Μπατιστάτου Α.                        Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανόπουλος Χ.                          Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική,
«Ευρωκλινική» Αθηνών

Ομιλητές - Πρόεδροι 
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Παπαδόπουλος Σ.                     MD, IFCAP, Παθολογοανατόμος, Διευθυντής
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείο «Υγεία»

Παπαευαγγέλου Ε.                   Δικηγόρος 
Πατακιούτα Φ.                           Δρ., Παθολογοανατόμος, Συντονίστρια Διευθύντρια

Παθολογοανατομικού Τμήματος Α.Ν.Θ «Θεαγένειο»
Πατσέα Ε.                                    Παθολογοανατόμος, Επιστημονική Διευθύντρια,

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενική Κλινική
Ιασώ

Πατσιαούρα Κ.                          Παθολογοανατόμος, Συντονίστρια Διευθύντρια,
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Παυλάκη Α.                                 Παθολογοανατόμος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος International
Academy of Pathology

Πλεύρης Α.                                  Δ.Ν. LL.M., τ. Βουλευτής
Ροντογιάννη Δ.                          Συντονίστρια Διευθύντρια, Παθολογοανατομικό Τμήμα, 

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Σταθόπουλος Ε. Ν.                    Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης,

Παθολογοανατόμος
Στεφάνου Δ.                                Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Σχολή Επιστημών

Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τζάϊδα Ο.                                     MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια,

Παθ/ανατομικό Εργαστήριο, ΕΑΝΠ «Μεταξά»
Τζαρδή Μ.                                   Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή,

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηνιακού Ν.                                Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Senior Lecturer,

Institute of Cellular Medicine, Newcastle University, UK,
President - Elect, European Society of Pathology

Φουντεδάκη Α.                         Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Φραγκιά - Τσίβου Κ.                M.D, PhD, Παθολογοανατόμος, Επιστημονική

Διευθύντρια, HistoBio Diagnosis [HBD] S.A.
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Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Υπεύθυνη Γραμματείας: Χ. Μαυρομμάτη
Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 2106725532, Fax: 210 6725571
E mail: helpath@otenet.gr
Website: www.pathology.gr

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Royal Olympic,
Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα 

Ημερομηνίες
31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2017

Πιστοποίηση
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν μετά τη λήξη των εργασιών της 
Διημερίδας

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

Εγγραφές
Ειδικευμένοι                                                                                                                           50€
Ειδικευόμενοι / Βιολόγοι / Τεχνολόγοι / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές                             30€
Φοιτητές                                                                                                                         ΔΩΡΕΑΝ

Σημείωση: Για έκδοση τιμολογίου θα υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ 24% στις ανωτέρω τιμές

Η εγγραφή στη Διημερίδα περιλαμβάνει
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Συνεδριακό Υλικό
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Γραμματεία Συνεδρίου

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. 
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: ets@otenet.gr • ets@events.gr
Website: www.events.gr

Γενικές Πληροφορίες
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ
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Περιεχόμενα 
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Ε. Πατσέα
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Ο δρόμος του ιστού στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Ελένη Πατσέα

Παθολογοανατόμος, Επιστημονική Διευθύντρια, 
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενική Κλινική Ιασώ 

Ο «δρόμος του ιστού» στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο, απ’ όπου και αν προέρ-
χεται το δείγμα, ακολουθεί συγκεκριμένα «βήματα» βάσει πρωτοκόλλων, έτσι ωστε
να διασφαλίζεται η ποιότητα σε ολα τα στάδια, απο τη παραλαβή στην επεξεργασία,
μελέτη, διάγνωση, αρχειοθέτηση και φύλαξη.

Έτσι, κατά την παραλαβή των δειγμάτων απο το αρμόδιο τεχνολογικό ή ιατρικό προ-
σωπικό τα οποία συνοδεύονται απαραίτητα απο το αντίστοιχο παραπεμπτικό ιστολο-
γικής εξέτασης, ταυτοποιούνται τα στοιχεία του ασθενούς και ελέγχονται τα
αναφερόμενα στο παραπεμπτικό στοιχεία τόσο ως προς την πληρότητα των απαιτού-
μενων πληροφοριών όσο και ως προς την ορθότητά τους. 

To επόμενο βήμα αφορά στην καταχώρηση στο βιβλίο πρωτοκόλλου , μέσω του
οποίου λαμβάνουν κωδικό αριθμό και στην καταγραφή στο αλφαβητικό ευρετήριο με
ταυτόχρονο έλεγχο ύπαρξης ή μη προγενέστερων ιστολογικών εξετάσεων του ασθε-
νούς, οι οποίες και επισυνάπτονται με το παραπεμπτικό .  

Ακολουθεί η προετοιμασία και διαχείρηση των δειγμάτων κατά περίπτωση και η μο-
νιμοποίηση τους σε επαρκές και κατάλληλο μονιμοποιητικό υλικό για χρονικό διά-
στημα 6-48 ωρών. 

Μετα τη μονιμοποίηση και τον μακροσκοπικό χειρισμό των δειγμάτων και τη δειγμα-
τοληψία των προς εξέταση θέσεων η διαδρομή συνεχίζεται μέσω ιστοκινέττας εμπέ-
δωσης και εγκλεισμού σε παραφίνη μικροτόμησης επίστρωσης χρώσης ΗΕ
επικόλλησης, οδηγώντας τις επιλεγμένες τομές στην μικροσκοπική εξέταση . 

Ωστόσο ο μακρύς δρόμος του ιστού στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο δεν τελει-
ώνει με την διάγνωση. 

Η αναγκαιότητα όλο και περισσότερο εξατομικευμένης θεραπείας επιβάλλει την διε-
νέργεια ειδικών εξετάσεων, ανοσοϊστοχημικών και μοριακών, οι οποίες εμπεριέχονται
στην αρμοδιότητα του Παθολογοανατόμου και καθιστά απαραίτητη την αρχειοθέτηση
και φύλαξη του υλικού σε κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση
του προς όφελος του ασθενούς επί μακρόν.
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Περιπτώσεις από την καθημερινή πρακτική

Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας 
και Παθολογικής Ανατομικής, Α.Π.Θ.

Στην καθημερινή πρακτική ο Παθολογοανατόμος έχει να αντιμετωπίσει διάφορες «πα-
γίδες», που μπορεί να οδηγήσουν σε προβληματισμό ή ακόμα και σε εσφαλμένη διά-
γνωση. Την περίοδο 1999-2000 η Επιτροπή Ποιότητας Υγείας της Αμερικής (Committee
on Quality of Health Care in America) εκδίδει ένα βιβλίο, στο οποίο αναφέρεται ότι
98.000 άνθρωποι πεθαίνουν σε ένα έτος από ιατρικά λάθη, που λαμβάνουν χώρα σε
νοσοκομεία [1]. Στην προσπάθεια να μάθουμε από τα λάθη μας και με τίτλο «το να
σφάλεις είναι ανθρώπινο» το βιβλίο αυτό ωθεί διαγνώστες, κλινικούς και χειρουργούς
στην καταγραφή των ιατρικών λαθών, στη διερεύνηση των αιτιών τους και στη ανεύ-
ρεση τρόπων μελλοντικής αποφυγής τους. 

Το Κολλέγιο Αμερικανών Παθολογοανατόμων (CAP) τουλάχιστον μία δεκαετία νωρί-
τερα έχει δημιουργήσει σύστημα ελέγχου της ποιότητας των Εργαστηρίων, γνωστό
ως Q-probes [2]. Το 1996 δημοσιεύει τα αποτελέσματα από μία μεγάλη μελέτη που
περιλαμβάνει 1.004.115 δείγματα από 417 εργαστήρια. Η ταυτοποίηση του υλικού, η
απουσία κλινικών πληροφοριών ή οι λανθασμένες πληροφορίες είναι οι πιο συχνές
αιτίες σφαλμάτων στη διαγνωστική πρακτική [3]

Η αναγκαιότητα προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας προέκυψε και από τη θεώρηση
ότι το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που κάνουν λάθη, αλλά τα λάθη του συστή-
ματος που τους ώθησαν σε εσφαλμένη πράξη. Τα λάθη στην Παθολογική Ανατομική
κατηγοριοποιούνται σε τρεις φάσεις, με βάση τη διαδρομή του ιστού, από τη λήψη
του έως τη διάγνωση, ήτοι η προαναλυτική, αναλυτική και μετα-αναλυτική φάση. Συ-
νήθη σφάλματα κατά την προαναλυτική διαδικασία είναι η μη σωστή μονιμοποίηση,
η λάθος ταυτοποίηση δείγματος-ασθενή, καθώς και οι ελλιπείς κλινικές πληροφορίες.
Λανθασμένη επεξεργασία ιστού ή εσφαλμένη ιστολογική εκτίμηση συμβαίνει στην
αναλυτική φάση, και συγκεκριμένα κατά τη μακροσκοπική μελέτη, την διέλευση του
ιστού από τα δοχεία της ιστοκινέτας, τη σκήνωση, τη λήψη άβαφων τομών, τη διενέρ-
γεια ιστοχημικών και ανοσοϊστοχημικών χρώσεων [4, 5]. Στην μετα-αναλυτική φάση
μπορεί να παρατηρηθεί ελλιπής έκθεση, με λάθος ή συγκεχυμένο νόημα για τον κλι-
νικό ιατρό [4]. 

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η «ανάμειξη» ιστών, η οποία συμβαίνει συχνότερα στο
χώρο παραλαβής και μακροσκοπικής περιγραφής των παρασκευασμάτων [6], στη δια-
δικασία εγκλεισμού ενός ιστού σε κύβο παραφίνης ή και κατά τη λήψη άβαφων τομών
από το υδατόλουτρο, που σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται «επιπλέον ιστός»
(floater). Ο εντοπισμός του «επιπλέοντος ιστού» είναι ευκολότερος σε σχέση με την
περίπτωση εγκλεισμού του ιστού σε λάθος κύβο παραφίνης, αφού εμφανίζεται μόνο
μία φορά και όχι επαναλαμβανόμενα [7]. Σε μία μεγάλη μελέτη του Κολλεγίου Αμερι-
κανών Παθολογοανατόμων (CAP), που αφορούσε πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας
των εργαστηρίων, με συμμετοχή 275 εργαστηρίων, «ανάμειξη» ιστού παρατηρήθηκε
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σε ποσοστό 0.6-2.9% των πλακιδίων. Ο βαθμός διαγνωστικής δυσκολίας που προκλή-
θηκε ήταν σοβαρός στο 0.4% των περιπτώσεων [8]. Η εγρήγορση για σύγκριση του
αριθμού και του μεγέθους των ιστοτεμαχίων στα διαφορετικά στάδια προσέγγισής
τους, το ατομικό ιστορικό του ασθενούς, τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα μπο-
ρεί να επιτύχουν τη σωστή ταυτοποίηση του ιστού και να οδηγήσουν σε ασφαλή και
σωστή διάγνωση [9]. Σε άλλες περιπτώσεις, και όπου κρίνεται αναγκαίο, δύναται να
ελεγχθεί το μοριακό αποτύπωμα (DNA) του ιστού για την ταυτοποίησή του [10].

Η εισαγωγή αυτοματοποιημένων μηχανημάτων/ηλεκτρονικών προγραμμάτων στην
Παθολογική Ανατομική έχει βοηθήσει στη μείωση των λαθών. Ένα από τα παραδείγ-
ματα είναι και η χρήση γραμμικού κώδικα (barcode) για την επιγραφή σε πλακίδια και
κύβους παραφίνης του αριθμού πρωτοκόλλου του κάθε παρασκευάσματος. Εντούτοις,
λάθη συνεχίζουν να συμβαίνουν σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του ιστού  και θα
πρέπει τεχνολόγοι και παθολογοανατόμοι να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. 

Η πολυσταδιακή διαδικασία, η επαναληψιμότητα μίας διαδικασίας, η πίεση του χρό-
νου, η απουσία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και η ασυνέπεια είναι αιτίες σφαλμάτων
σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας. Ο προσδιορισμός των αιτιών των σφαλμάτων και η
προσπάθεια αντιμετώπισής τους μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας πα-
ροχής υπηρεσιών. Έτσι, προέκυψε η αναγκαιότητα προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας
των Εργαστηρίων. Έχει αποδειχθεί ότι ο καθορισμός συγκεκριμένων οδηγιών για τον
χειρισμό του υλικού και συγκεκριμένων κριτηρίων για τη διάγνωση, καθώς και η συ-
νεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των μελών ενός Εργαστηρίου μπορεί να βελτιώσουν την
ποιότητα των υπηρεσιών που αυτό παρέχει [5]. Επίσης, σημαντική είναι η χρήση μη-
χανημάτων και αυτοματοποιημένων συστημάτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας,
χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι μπορεί τα μηχανήματα να αποδίδουν καλύτερα
σε εργασία ρουτίνας, αλλά οι απροσδόκητες καταστάσεις αντιμετωπίζονται επιτυχώς
μόνο από το ανθρώπινο δυναμικό.
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Βιοηθική στη διαχείριση του ιστού

Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η βιοϊατρική έρευνα (βασική ή μεταφραστική, επί του φαινοτύπου ή επί του γονοτύπου,
με την αξιοποίηση ανθρώπινων ιστών, και κλινική με συμμετοχή ανθρώπων, παρεμβατική
ή μη παρεμβατική) συνίσταται σε (επιμέρους, μικρότερες ή μεγαλύτερες) μελέτες και αξιο-
ποίηση των ευρημάτων τους με στόχο την κατανόηση του μηχανισμού των νόσων, τη διά-
γνωση, την πρόβλεψη και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, αλλά και την ανάπτυξη νέων
φαρμάκων και θεραπευτικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερα στοχευουσών-εξατομικευμένων θε-
ραπειών ή σήμερα πλέον (και περισσότερο, όπως αναμένεται, στο άμεσο μέλλον) και με
δυνατότητα θεραπειών άμεσης παρέμβασης στο γονιδίωμα. Πολλές από τις μελέτες αυτές
απαιτούν σημαντικές, προϊόντως αυξανόμενες, ποσότητες ιστών.
Στον όρο βιοηθική έχουν αποδοθεί διάφορες έννοιες. Κρίνω ότι η πιο κατάλληλη έννοιά
του είναι: η διεπιστημονική συνδυασμένη μελέτη των ηθικών προβλημάτων και προβλη-
ματισμών που προκύπτουν από τη μεγάλη και ραγδαία εξέλιξη των ιατροβιολογικών επι-
στημών και συναφών σύγχρονων τεχνικών-τεχνολογιών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η
βιοηθική έχει διάφορες συνιστώσες, όπως η ιατρική, η βιολογία, η γενετική, η φιλοσοφία,
η νομική επιστήμη, οι κοινωνικές επιστήμες και η βιοτεχνολογία. Η σχέση της βιοηθικής
με τις θρησκείες χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Η βιοηθική εξυπηρετεί τα καλώς νοού-
μενα συμφέροντα του ανθρώπου ως προσώπου και της ανθρωπότητας στο σύνολό της,
όχι μόνον για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Αποτελεί ασφαλές πέρασμα των κοινω-
νιών από το τώρα στο αύριο. Με στόχο την ενιαιοποίηση παγκοσμίως των ηθικών αξιών,
των βιοηθικών αρχών, και των ηθικών θεωριών και συστημάτων/κωδίκων έχουν πραγ-
ματοποιηθεί πολλές διακηρύξεις και συμβάσεις, έχουν δημιουργηθεί κανόνες, οδηγίες
και κώδικες αντιμετώπισης βιοηθικών προβλημάτων και βιοπροβληματισμών, πολλοί
από τους οποίους αφορούν στη χρήση (από τη βιοϊατρική έρευνα) γενετικού υλικού που
μπορεί να αντληθεί (με ολοένα ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη διαδικασία) από
τους ιστούς αρχείων και βιοτραπεζών. Τα προβλήματα βιοηθικής φύσεως που δημιουργεί
το τεχνητά τροποποιημένο γενετικό υλικό φαίνεται να αντιμετωπίζονται ευκολότερα από
ό,τι τα προβλήματα από την αξιοποίηση-κερδοσκοπική (ενίοτε) εκμετάλλευση- του φυ-
σικού όλου γονιδιώματος. Για τη συλλογή, φύλαξη και αξιοποίηση των ιστών των αρχείων
μας, ισχύουν οι γενικές ηθικές αξίες και αρχές της ιατροβιολογίας και βιοηθικής. 
Η σύγχρονη (καλπάζουσα) βιοϊατρική έρευνα δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για μεμο-
νωμένα άτομα (έναντι ασφαλιστικών φορέων, στις σχέσεις τους με το κράτος, στη θέση
τους μέσα στην κοινωνία και στις οικογενειακές ή στις ανθρώπινες, γενικότερα, σχέσεις
τους) αλλά και για το ανθρώπινο είδος, στο σύνολό του, στο εγγύτερο ή απώτερο μέλλον,
αν γίνεται ανεξέλεγκτα, με υστερόβουλες σκέψεις ή με ανήθικους κερδοσκοπικούς σκο-
πούς. Η βιοηθική αναγνωρίζει τα προβλήματα και τους κινδύνους, στοιχειοθετεί, αναλύει
και δικαιολογεί (για την αποφυγή παραβίασης, εναντίον παραβίασης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων) την ανάγκη της “θεραπευτικής” ή “προληπτικής” παρέμβασης του οργα-
νωμένου συνόλου και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι
προστατευτικοί κανονισμοί, οι κατάλληλες οδηγίες, και το παραγόμενο από τις επιμέρους
κοινωνίες βιοδίκαιο. Η μεγάλη ετερογένεια αρχών, νόμων και συμπεριφορών επί του θέ-
ματος επιβάλλει την ομογενοποίηση της νομοθεσίας, των σχετικών οδηγιών και πρακτι-
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κών και συναφών συμπεριφορών, ανά την υφήλιο. Έτσι, θα αποφευχθούν και οι διακρί-
σεις σε βάρος των ασθενέστερων τόσο κατά την έρευνα όσο και κατά την εφαρμογή των
ευρημάτων της (τήρηση της ηθικής αρχής της δικαιοσύνης).
Η κλινική ιατρική (στην περίπτωση της Παθολογικής Ανατομικής: διάγνωση, πρόβλεψη
και πρόγνωση) και έρευνα είναι αλληλένδετες, τα δε αρχεία, ιδιαίτερα του Παθολογοα-
νατομικού εργαστηρίου, είναι εν δυνάμει πηγή πολύτιμων για την έρευνα ιστών και πα-
ραγώγων τους. Ο Παθολογοανατόμος βρίσκεται, από τη φύση της ειδικότητάς του, στη
γέφυρα μεταξύ κλινικής ιατρικής και κλινικής/μεταφραστικής έρευνας αφενός και βασι-
κής έρευνας αφετέρου. Είναι ο κατεξοχήν φύλακας και εγγυητής της καλής κατάστασης
και της σωστής διαχείρισης των ιστών (μερικοί χρησιμοποιούν, μάλλον ανεπιτυχώς, τον
όρο “διακίνηση ιστών”), της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών με τους οποίους
εμπλέκεται, ο φραγμός μπροστά στην ανεξέλεγκτη και πέραν ηθικών κανόνων χρησιμο-
ποίηση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, ο φυσικός υπεύθυνος (διευθύνων) των βιοαπο-
θετηρίων και των βιοτραπεζών. Σύμμαχοι του Παθολογοανατόμου σε αυτή την αποστολή
του θα πρέπει να θεωρούνται, κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα, η Επιτροπή Ηθικής
και Δεοντολογίας στα νοσοκομεία, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας στα
Πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (ΕΕΒ), αλλά και ο ΕΟΦ, στην
περίπτωση κλινικών ερευνών με χρήση εξετάσεων της αρμοδιότητας του Παθολογοανα-
τομικού ή ιστών. Προϋποτίθεται η γνώση της αποστολής και των λοιπών αφορόντων στα
πιο πάνω όργανα, καθώς και η εξοικείωση με τη συνεργασία με αυτά. Καλός φίλος είναι
και ο Νόμος 3418/2005-Ιατρική Δεοντολογία (βλ. και “Ιατρική Δεοντολογία. Κατ’ άρθρο
ανάλυση του Ν. 3418/2005”, Επιμ. Βιδάλης ΤΚ, Παπαχρίστου ΘΚ, Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013). Ιδιαίτερα προβλήματα βιοηθικής θεωρώ την εκτέλεση εξε-
τάσεων (κυρίως “μοριακών”) μέσω του διαδικτύου, την “ανοιχτή” συναίνεση και  την τή-
ρηση του ιατρικού αρχείου, που στην περίπτωση του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου
δεν ρυθμίζεται κατά ειδικό τρόπο  από τον πιο πάνω νόμο  (αυτό παρά το ότι τα αρχεία
Παθολογοανατομικού παρουσιάζουν μοναδικές ιδιαιτερότητες).
Οι γενικές αρχές της βιοηθικής που έχουν ισχύ και στην περίπτωση της διαχείρισης των
ιστών είναι: η αρχή της προσωπικής αυτονομίας και αυτοδιάθεσης του ασθενούς (αντι-
τιθέμενη στην πατερναλιστική ιατρική), η Ιπποκρατική αρχή “Ωφελέειν, μη Βλάπτειν”
(που σημαίνει: αν δεν μπορέσεις να κάνεις καλό, τουλάχιστον μην προκαλέσεις κακό στον
ασθενή), όπως και η αρχή της δικαιοσύνης και ισότητας. Από την πρώτη πιο πάνω αρχή
απορρέει και η ειδική αρχή του δικαιώματος για συγκατάθεση (ή άρνηση ή άρση αρχικής
συγκατάθεσης) μετά κατάλληλη ενημέρωση (που για λόγους συντομίας αναφέρεται και
ως  ενήμερη συγκατάθεση, informed consent). Θα προσέθετα, στα βασικά της βιοηθικής,
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το ότι ο ανθρώπινος ιστός δεν είναι εμπορεύσιμος ή αν-
ταλλάξιμος για κερδοσκοπικούς λόγους. Η προστασία του εμπορίου δεν βρίσκει, κρίνω,
εφαρμογή στους ανθρώπινους ιστούς. Παρά ταύτα, δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι η βι-
οηθική δεν είναι για να εμποδίζει την επ’ ωφελεία του ανθρώπου πρόοδο των βιοϊατρι-
κών επιστημών αλλά για να προστατεύει τον ασθενή, όπως και τον ερευνητή. Η βιοηθική
δεν ταυτίζεται με το βιοδίκαιο και μερικές φορές μπορεί να μην συμπορεύεται, καν, με
αυτό. Μια τέτοια ασυμβατότητα αποτελεί κάποια από τις πηγές προβληματισμού για τον
γιατρό, και επιβάλλει τη στενή συνεργασία με άλλους ειδικούς του χώρου της βιοηθικής
και του “βιονόμου”, αλλά και με τις αρμόδιες επιτροπές. 
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Σε ποιον “ανήκει” το βιολογικό υλικό
Κωνσταντίνα Φραγκιά-Τσίβου

M.D, Ph.D, Επιστημονική Διευθύντρια HistoBio Diagnosis A.E.

Το βιολογικό υλικό που προσκομίζεται σε παθολογοανατομικά τμήματα χρησιμοποι-
είται για διαγνωστικούς λόγους και αφορά σε ιστό, κύτταρα ή DNA. Πρόκεται για ταυ-
τοποιήσιμο βιολογικό υλικό, αφού συνοδεύεται από σχετικά προσωπικά δεδομένα
του ασθενούς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου που αφορά, άμεσα ή έμ-
μεσα μέσω ενός κωδικού. 
Το παθολογοανατομικό τμήμα μετά τη διάγνωση αποτελεί τον θεματοφύλακα του ενα-
πομένοντος υλικού και το φυλάσσει σε ειδικούς χώρους [αρχεία] όπου οφείλει να το
συντηρεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και τα οριζόμενα στην πιστοποίηση Συ-
στήματος Ποιότητας κατά ISO 9001 και στη Διαπίστευση κατά ISO 15189. 
Το τμήμα έχει την υποχρέωση να αποδώσει το υλικό ενός ασθενούς, με συγκεκριμένο
πρωτόκολλο παράδοσης, όποτε του ζητηθεί για λόγους ιατρικούς ή νομικούς που αφο-
ρούν στον ασθενή, στη διάγνωση της νόσου του ή και σε θεραπείες του [ιατρικούς/νο-
μικούς λόγους, συμβουλευτική ή 2η γνώμη, γενετικούς/μοριακούς ελέγχους].
Προϋπόθεση για την παράδοση του υλικού αποτελεί σχετικό έγγραφο αίτημα ιατρού
ενυπόγραφο και με τη σφραγίδα του ή ενυπόγραφο αίτημα του ασθενούς, όπου θα
δηλώνονται οι λόγοι του αιτήματος και το παθολογοανατομικό τμήμα ή το τμήμα μο-
ριακής βιολογίας όπου θα παραδοθεί. Το σύνολο του δανειζόμενου υλικού θα πρέπει
να επιστραφεί μαζί με το έντυπο πόρισμα της συμβουλευτικής γνώμης στις περιπτώ-
σεις αιτήματος 2ης γνώμης και σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στο έντυπο δανει-
σμού που υπογράφει το άτομο που παραλαμβάνει το υλικό. 
Η επιστροφή του υλικού, όταν ολοκληρωθεί καταγράφεται στο έντυπο δανεισμού υπο-
γεγραμμένο από τον επιστρέφοντα.
Η διάθεσή του υλικού για εκπαίδευση και έρευνα γίνεται μόνον μετά την παροχή συγ-
κατάθεσης ή εξουσιοδότησης. Σε περιπτώσεις ερευνητικών πρωτοκόλλων το υλικό πα-
ραδίδεται μετά την προσκόμιση ενυπόγραφου αιτήματος του ερευνητή με σφραγίδα
και υπογραφή του και με σαφή αναφορά στον αριθμό έγκρισης της συγκεκριμένης
μελέτης από τις αρμόδιες αρχές. 
Σε καθεμιά περίπτωση των παραπάνω, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα φυλάσσονται
σε ειδικά αρχεία ή στον φάκελο του ασθενούς.
Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το βιολογικό υλικό του ασθενούς που στην πα-
θολογοανατομική καθημερινή κλινική πράξη αφορά συνήθως σε ιστολογικά πλακίδια
ή σε κύβους παραφίνης με ιστό του πάσχοντος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
πέραν της διάγνωσης και θεραπείας, για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους.
Σαν επακόλουθο η «κυριότητά» του διεκδικείται διαχρονικά πέραν του ασθενούς, από
το παθολογοανατομικό τμήμα / θεματοφύλακά του, ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
και από ερευνητικά κέντρα ή και βιοτράπεζες.
Ο ασθενής πλην του δικαιώματός του πρόσβασης στο πόρισμα/αποτέλεσμα της ιστο-
λογικής διάγνωσης και όλων των εργαστηριακών εξετάσεων που τον αφορούν, δια-
τηρεί το δικαίωμα διαχρονικής διεκδίκησης του υλικού του στα πλαίσια εμπλοκής του
σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, καταπολέμησης της μεταστατικής νόσου του με νέα
φάρμακα ή ακόμα και σε νομικής υφής ζητήματα [πχ DNA test]. Μετά τον θάνατό του,
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δικαίωμα πρόσβασης έχουν και οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τε-
τάρτου βαθμού.
Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης ακόμα και σε εθνικά ή διεθνή αρχεία στα οποία
έχουν εισέλθει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
Βιοτράπεζα μπορεί να αποκτήσει την κυριότητα των βιολογικών δειγμάτων με τη συ-
ναίνεση του ατόμου, το οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί επακριβώς για το πώς ή
και πού θα χρησιμοποιηθεί το υλικό του. Επί διαφωνίας, ο ασθενής έχει το δικαίωμα
να αποσύρει το δείγμα.
Ακόμα πάντως και σε περίπτωση μη-συναίνεσης του ατόμου για τη μεταφορά της κυ-
ριότητας, η βιοτράπεζα μπορεί να αποκτήσει κυριότητα τμήματος του υλικού με την
κατάλληλη επεξεργασία του δείγματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1061 του
Αστικού Κώδικα περί ειδοποιίας.
Το ενδεχόμενο της εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων βιοϊατρικής έρευ-
νας που εμπεριέχει  προσωπικά δεδομένα του ασθενούς, οφείλει απαραίτητα και με
σαφήνεια να του γνωστοποιείται ώστε να εξασφαλίζεται η συναίνεσή του και να απο-
φεύγεται στη συνέχεια η εκ μέρους του διεκδίκηση αντίστοιχου οφέλους.
Ορισμένοι των διεκδικητών της κυριότητας του βιολογικού δείγματος του ασθενούς,
υποστηρίζουν ότι το εξαιρεθέν βιοπτικό υλικό ή χειρουργικό παρασκεύασμα μετά την
απομάκρυνση από το σώμα του, δεν του ανήκει, εφόσον δεν έχει προβεί σε σχετική
έγγραφη διεκδίκηση, ενώ υποχρεώσεις προς αυτόν της ιατρικής κοινότητας, αποτε-
λούν η ιστολογική έκθεση με τη διάγνωση του νοσήματός του και ο καθορισμός του
πρωτοκόλλου θεραπείας του.
Είναι προφανές ότι παρόμοιες θέσεις προσκρούουν σε θέματα ηθικής και αποτελούν
βάση δυσπιστίας των ασθενών απέναντι στην ιατρική κοινότητα. 
Κατά τη γνώμη μας, το υλικό ανεξάρτητα πού φυλάσσεται θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται για το όφελος του πάσχοντος, διαχρονικά, μέχρι το τέλος της ζωής του. Ταυτό-
χρονα είναι προφανές ότι και ο ασθενής, οφείλει να συμβάλλει με την προσφορά
τμήματος του υλικού του που αφαιρέθηκε, προς χρήση σε ερευνητικές κλινικές μελέ-
τες, στα πλαίσια οφέλους του κοινωνικού συνόλου και των επόμενων γενεών ανθρώ-
πων μέσα από αποτελεσματικότερες και οικονομικότερες θεραπείες. 
Βιβλιογραφία
• U. Ogbogu et al. Who Owns Diagnostic Specimens in the Era of Personalized 

Medicine? Canadian Journal of Pathology, 2013, p 86-87 
• ΦΕΚ Τεύχος 1ο, , Αρ Φύλλου 287, 28-11-2005  / NOMOΣ 3418 / Κώδικας Ιατρικής Δε-

οντολογίας
• ΦΕΚ Α΄ 132 / Νόμος 2619/1998 / Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου Ευρώπης

για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου
σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική

• Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής - Εισήγηση για τις Τράπεζες Βιολογικού Υλικού 
(ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ) Ανθρώπινης προέλευσης, στη Βιοϊατρική Έρευνα. 2006
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Ευθύνες και υποχρεώσεις του Παθολογοανατόμου 
Ελευθέριος Ελευθεριάδης

Δρ., Ιατρός Παθολογοανατόμος, M.B.A
Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Τα παθολογοανατομικά αρχεία αποτελούν πολύτιμη και αναντικατάστατη πηγή πρότερης,
παρούσας και μελλοντικής γνώσης και αυτογνωσίας.
Οι όροι ευθύνη και υποχρέωση περιλαμβάνουν ποικίλες ερμηνείες. Ευθύνη για παράδειγμα
μπορεί να σημαίνει δικαιοδοσία/αρμοδιότητα/δικαίωμα, να σηματοδοτεί εκούσια ανά-
ληψη ή αυτοπεριορισμό ή τέλος απόδοση και καταλογισμό. Η υποχρέωση αντίστοιχα μπο-
ρεί να παραπέμπει σε ανάγκη/αγγαρεία (το πρέπον), σε ηθική ή επαγγελματική (το δέον)
ή τέλος σε εκ του νόμου υποχρέωση. 
Κατά τα προαναφερθέντα και πάντα σε σχέση με τα τηρούμενα αρχεία ο παθολογοανατό-
μος έχει ευθύνες και υποχρεώσεις έναντι του ασθενούς (πρωτίστως), των συναδέλφων
(κλινικών, παθολογοανατόμων και συνεργατών), της υπηρεσίας ή εταιρείας - ανεξαρτήτως
νομικής μορφής και ασφαλώς των νόμων. Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του παθολογο-
ανατόμου εμφανίζουν παράλληλα διαφοροποιήσεις αναλόγως, του πλαισίου στο οποίο
δραστηριοποιείται, της βαθμίδας την οποία κατέχει και των αρμοδιοτήτων τις οποίες ανέ-
λαβε ή του έχουν εκχωρηθεί.
Τα παθολογοανατομικά αρχεία θα μπορούσαν να ταξινομηθούν – με βάση τα δεδομένα
που περιέχουν και το υλικό που αφορούν– ως εξής: Α) Μητρώο Ασθενών (δεδομένα ταυ-
τοποίησης [Personal Health Identifiers]) Β) Αρχείο Περιστατικών / Νεοπλασιών [Case/Tumor
Registry] (δεδομένα παραπέμποντος ιατρού, κλινικού ιστορικού, ανάλυσης και ιχνηλάτησης
συστατικών περιστατικού, προ-αναλυτικής και αναλυτικής επεξεργασίας, ημερομηνίες πα-
ραλαβής και διάγνωσης και δεδομένα των πορισμάτων των δοκιμασιών που εκτελέσθηκαν).
Γ) Αρχείο Ιστολογικού Υλικού [Biospecimen Repository] (κύβοι παραφίνης [FFPE], αντικει-
μενοφόρα πλακίδια [Slides] και ιστοί (μονιμοποιημένοι ή κατεψυγμένοι) Δ) Αρχεία Λειτουρ-
γίας/ Ποιότητας (Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας, διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, δεδομένα
συντήρησης και ασφάλειας, διαχείρισης προσωπικού, κρίσιμων δεικτών επίδοσης [π.χ. χρό-
νοι διεκπεραίωσης, μη συμμορφώσεις] και τέλος δεδομένα εσωτερικού και εξωτερικού
ποιοτικού ελέγχου) και Ε) Βιοτράπεζες [Biobanks -Tissue Banks] που αποτελούν ιδιαίτερο
τύπο αρχείων ιστολογικού υλικού που αφορά αποκλειστικά την έρευνα, εντοπίζεται μέσα
στο εργαστήριο ή είναι ανεξάρτητο, η χρήση του μπορεί να αφορά αναδρομική ή προοπτική
μελέτη και τέλος το υλικό του που περιέχει να είναι συνδεδεμένο ή μη με δεδομένα προ-
σωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), ευαίσθητα και μη.
Οι αποφάσεις που βασίζονται στη χρήση των δεδομένων των παθολογοανατομικών αρχείων
βρίσκονται σε ευθεία συνάρτηση με την αξία των δεδομένων αυτών με την  τελευταία να εξαρ-
τάται από την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.
Σκοπός της συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων των παθολογοανατομικών
αρχείων είναι η τεκμηρίωση πολλαπλών και ποικίλων λειτουργικών (διάγνωση, επικοινωνία
/ συνεργασία με άλλες ειδικότητες, εκπαίδευση, διασφάλιση ποιότητας, έρευνα, οργάνωση
και σχεδιασμός πολιτικής) και νομικών (αποδεικτικά στοιχεία - παραγωγή έννομων συνε-
πειών) διαδικασιών.
Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των παθολογοανατομικών αρχείων πε-
ριλαμβάνει νομικά δεσμευτικά (ν. 3418/2005(1), ν. 2472/1997(2), ΕΚ 2016/679(3), ν.2619(4), ν.
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4025/2011(5), Π.Δ. 28/2015(6), Π.Δ. 1258/81(7), σχετιζόμενες Υπουργικές Αποφάσεις, άρθρα
Αστικού και Ποινικού Κώδικα, εγκύκλιοι, νομολογία), μη-δεσμευτικά(8) και με συμβουλευτική
ισχύ(9) κείμενα.
Σε γενικές γραμμές το κανονιστικό πλαίσιο για τα αρχεία θα μπορούσε να διαιρεθεί σε δύο
βασικούς άξονες σε σχέση με τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν Α) Τήρηση των
αρχείων και Προστασία των δεδομένων τους (συλλογή, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, ενη-
μερωμένη συγκατάθεση, πρόσβαση, ασφάλεια, χρόνος διατήρησης) και Β) Ποιότητα (αρ-
χειακών δεδομένων και υλικού). Καίριας σημασίας ορισμό -με αναφορά σε ευθύνες και
υποχρεώσεις- αποτελεί αυτός του «υπεύθυνου επεξεργασίας» και ο διαχωρισμός του από
τον «εκτελούντα την επεξεργασία» των δεδομένων.
Ενώ ωστόσο οι διατυπώσεις του άξονα (Α) είναι εκτενείς, αναλυτικές και σαφείς, ο άξονας
(Β) απαιτεί διασαφηνίσεις και εξειδικεύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κανονιστικό
πλαίσιο αφορά το σύνολο των φορέων που διαχειρίζονται δεδομένα  προσωπικού χαρα-
κτήρα (ΔΠΧ).
Εντοπίζονται προβλήματα λόγω της έλλειψης σαφών κατευθύνσεων σχετικά με την ομοι-
ομορφία της προσέγγισης κατά τον χειρισμό των ιστολογικών δειγμάτων και τη χρήση των
αντίστοιχων αρχείων και βιοτραπεζών (διασφάλιση της ποιότητας από το προ-αναλυτικό
στάδιο έως την αποθήκευση, ιδιοκτησία του υλικού, διασύνδεση και διακίνηση δεδομένων
και υλικού).(10-17) Τα προβλήματα φαίνεται ότι οξύνονται στην εποχή της εξατομίκευσης της
θεραπείας και της μεταφραστικής έρευνας.(18-20

Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα- μάλιστα παροτρύνει- τους αρ-
μόδιους συλλογικούς φορείς (π.χ. ΕΕΠΑ) να διαμορφώσουν σχετικούς κώδικες και διαδι-
κασίες.(1,5,8) Αυτό θα πρέπει να γίνει με την κατάλληλη νομική συνδρομή και σε συνεργασία
με θεσμικούς φορείς της Πολιτείας και εκπροσώπους των ασθενών. 
Δεν φαίνεται τέλος να συγκεκριμενοποιείται η υπόσταση των αρχείων ιστολογικού υλικού
τα οποία, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να λογίζονται εφεξής ως εν δυνάμει αρχεία «γε-
νετικών δεδομένων».
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν περιγραφεί τα είδη των βιοτραπεζών και έχει χαρτογραφηθεί
η εντόπισή τους καθώς και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο παραπέμπει σε
Εθνικές νομοθεσίες. Διαμορφώθηκαν ήδη προτάσεις σχετικά με ενιαίο πλαίσιο διακυβέρ-
νησής τους.(21,22) Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία αν και έχουν κατατεθεί
προτάσεις που αναφέρονται στην ανάγκη ρύθμισης της λειτουργίας, της αδειοδότησης και
της εποπτείας των βιοτραπεζών(9, 23). 
Εξαιτίας των ασαφειών και ελλείψεων που προαναφέρθηκαν γεννώνται αφενός μεν προ-
βλήματα προσδιορισμού ευθυνών και υποχρεώσεων για τους παθολογοανατόμους και κίν-
δυνοι τόσο για την κλινική αντιμετώπιση των ασθενών όσο και για την ποιότητα της ιατρικής
έρευνας.(24-26)
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Ευθύνες και υποχρεώσεις της Πολιτείας
Τάκης Κ. Βιδάλης, Δρ. Ν

Επιστ. συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
Εμπειρογνώμων Ε.Ε.

Ο ρόλος της Πολιτείας στην οργάνωση και λειτουργία των τραπεζών βιολογικών υλικών
έχει δύο κύριες όψεις: α) την προστασία των δειγμάτων και των ευαίσθητων προσω-
πικών δεδομένων που προκύπτουν από αυτά και β) την αξιοποίησή τους, στο μέτρο
του δυνατού, για ερευνητικούς σκοπούς.
Η προστασία δειγμάτων και αρχείων δεδομένων προϋποθέτει στη χώρα μας την τή-
ρηση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, με βασικό χαρακτηριστικό τον
έλεγχο από την αρμόδια Αρχή. Ο έλεγχος αυτός είναι τόσο προληπτικός (αδειοδότηση
επεξεργασίας) όσο και κατασταλτικός, σε περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων
των δοτών. Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι η συναίνεση του δότη για την επεξεργασία
του υλικού και των δεδομένων του δεν αρκεί εδώ, αλλά απαιτείται η προηγούμενη
άδεια της Αρχής, που κυρίως ελέγχει τον σκοπό της επεξεργασίας και τις μεθόδους
διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα διαρροών
της ευαίσθητης πληροφορίας προς τρίτους. Ο έλεγχος της Αρχής προϋποθέτει επίσης
τον ορισμό υπεύθυνου επεξεργασίας σε κάθε αδειοδοτούμενη μονάδα.     
Η αξιοποίηση δειγμάτων και δεδομένων στην έρευνα κινείται, προς το παρόν, σε θολό
θεσμικό τοπίο. Κρίσιμα ζητήματα, εδώ, είναι η εξασφάλιση των διαδικασιών συναί-
νεσης του δότη, η ανωνυμοποίηση των δεδομένων, αλλά και ο χειρισμός των λεγόμε-
νων «τυχαίων ευρημάτων» της έρευνας. 
Η συναίνεση στην έρευνα δεν καλύπτεται από τη συναίνεση για κλινικές εφαρμογές.
Πρέπει να είναι ειδική και μάλιστα ως προς κάθε ερευνητικό πρόγραμμα χωριστά,
όρος που ασφαλώς δυσχεραίνει τη χρήση δειγμάτων και δεδομένων σε «δευτερογε-
νείς» ιδίως έρευνες. Το ερώτημα που τίθεται, εδώ, είναι αν ο όρος της συναίνεσης θα
έπρεπε να καταστεί περισσότερο «ευέλικτος», προς όφελος των ερευνητικών χρήσεων
δειγμάτων και δεδομένων.
Η ανωνυμοποίηση δειγμάτων και δεδομένων διασφαλίζει σε ορισμένο βαθμό την εμ-
πιστευτικότητά τους –καθώς οι ταυτότητες των δοτών δεν ενδιαφέρουν συχνά ένα
ερευνητικό πρόγραμμα- , ωστόσο οι μέθοδοι ανωνυμοποίησης πρέπει να είναι πιστο-
ποιημένες ως προς την ασφάλειά τους, γεγονός που προϋποθέτει θεσμική πρόβλεψη. 
Τέλος, ο χειρισμός των «τυχαίων ευρημάτων» μιας έρευνας χρειάζεται επίσης νομο-
θετική διευκρίνιση, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι κλινικά σημαντικά ευρήματα για
τον συγκεκριμένο δότη, πρέπει και να του γνωστοποιούνται, χωρίς δική του προηγού-
μενη συναίνεση.
Η ισχύουσα νομοθεσία για τα παθολογοανατομικά εργαστήρια, που αποσκοπεί στην
εξασφάλιση ποιοτικών προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας τους, πρέπει να
συμπληρωθεί με συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τα παραπάνω
ζητήματα, τα οποία αφορούν κυρίως δικαιώματα των δοτών. Μια γενική επανατοπο-
θέτηση της θεσμικής διάστασης, στην σύγχρονη οπτική των «βιοτραπεζών» θα ήταν
ασφαλώς ευπρόσδεκτη. 
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Ευθύνες και υποχρεώσεις του ασθενούς
Καλυψώ Μπαρμπάτη

Παθολογοανατόμος HBD Αθήνα, Πρώην Συντ. Διευθύντρια Νοσοκομείου
“Ερυθρός Σταυρός” Κοργιαλένειον Μπενάκειον, MD, FRCPath, PhD

Η ευθύνη ορίζεται ως “υποχρεώσεις που απορρέουν από μία θέση ή ιδιότητα κάποιου
όπως να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ή να λογοδοτεί γι’ αυτά” και η υποχρέωση ως
ηθικό χρέος/ καθήκον. Ο/η ασθενής πρέπει να ενημερωθεί ώστε να συνειδητοποιήσει
την διαδικασία της ιστολογικής διάγνωσης και τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σε
σχέση με την συμμετοχή του στη διακίνηση του υλικού, την παραλαβή του αποτελέ-
σματος, την διατήρηση και συντήρηση του υλικού, τη χρησιμότητα και χρηστικότητα
κάθε περίπτωσης για διδακτικό σκοπό, έρευνα και ποιοτικό έλεγχο και κυρίως για τον
ρόλο του Παθολογοανατόμου “ως διαγνωστή ιατρού” και όχι μόνον.
Ο ασθενής έχει υποχρέωση να γνωρίζει αδρά ότι η Παθολογική Ανατομική είναι ια-
τρική ειδικότητα και ο ιατρός Παθολογοανατόμος “o ιατρός των ιατρών” όπως απο-
καλείται από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα θα χειριστεί κυτταρολογικό υλικό ή
ιστούς μέρους ή όλου του οργάνου που αφαιρούνται από το σώμα του. Στο υλικό θα
τεθεί ακριβής διάγνωση, τυχόν διαφορική διάγνωση και θα προσδιοριστούν παρά-
γοντες πρόγνωσης και πρόβλεψης της νόσου του που θα καθορίσουν θεραπεία, τρόπο
επιτήρησης αλλά και σημασία για την δημόσια υγεία. Η διάγνωση διατυπώνεται στην
ιστολογική έκθεση και είναι αποτέλεσμα τεχνολογικής επεξεργασίας του υλικού μετά
από μακροσκοπική εξέταση και επιλογή των προς εξέταση περιοχών και εφαρμογή
ιστοχημικών, ανοσοϊστοχημικών μοριακών μεθόδων ή υπερμικροσκοπίας όπου θα θε-
ωρηθεί αναγκαία. Ο Παθολογοανατόμος θα επιλέξει το σύνολο των μεθόδων απαραί-
τητων για τη διάγνωση της νόσου με βάση και το ακριβές ιστορικό του ασθενούς διότι
η ερμηνεία των ιστολογικών ευρημάτων στηρίζεται σε κλινικοπαθολογοανατομικά
δεδομένα. 
Το προς εξέταση υλικό μπορεί να είναι νωπό ή μονιμοποιημένο και η κύρια ευθύνη
του ασθενούς είναι η πλήρης περιγραφή του ιατρικού ιστορικού του χωρίς απόκρυψη
πληροφορίας για οποιοδήποτε νόσημα πρόσφατο ή κατά το παρελθόν. Η απόκρυψη
μεταδοτικού νοσήματος έχει ποινικές ευθύνες για τον ασθενή και η μη ενημέρωση
για προηγούμενο νόσημα ή αναφορά σε θεραπευτική αγωγή μπορεί όχι μόνο να θέσει
σε κίνδυνο το σύνολο του προσωπικού του εργαστηρίου αλλά και καθυστέρηση στην
ιστολογική διάγνωση, παρερμηνεία των ευρημάτων και οικονομική επιβάρυνση τόσο
στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα επειδή το κόστος των ιστολογικών εξετάσεων
είναι υψηλό.
Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του, να σέβεται το σώμα του, να είναι
γνώστης των κινδύνων της υγείας του, να γνωρίζει ότι εξασφαλίζεται το απόρρητο
στη διάγνωσή του και να είναι ενήμερος ότι το προς εξέταση υλικό θα το διαχειριστεί
ο Παθολογοανατόμος ο οποίος θα επικοινωνήσει με τον κλινικό ιατρό για το αποτέ-
λεσμα και την αποστολή της ιστολογικής διάγνωσης. Το τμήμα Παθολογικής Ανατομι-
κής αποτελεί τον φύλακα του εξετασθέντος υλικού δηλαδή της “νόσου του” και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε τυχόν υποτροπές με νεώτερες εξεταστικές
μεθόδους και εξελίξεις στην θεραπευτική αγωγή. Το αρχειακό υλικό αποτελούν οι
ιστολογικές τομές σε γυάλινες πλάκες και το εμπεδωμένο υπόλοιπο υλικό σε κύβους
παραφίνης. 
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Προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά από τον ασθενή αλλά και επεξηγήσεις. Υποχρέωση
του ασθενούς είναι να δώσει υπογεγραμμένη συγκατάθεση για την λήψη υλικού από
τον ιατρό (κλινικό, κυτταρολόγο, παθολογοανατόμο) και την χρήση του για διαγνω-
στικούς σκοπούς, διδασκαλία, ποιοτικό έλεγχο, έρευνα και επιδημιολογικές μελέτες
“ανώνυμα” και με απόλυτη εξασφάλιση του “απόρρητου”.
Ένα βασικό ερώτημα είναι “σε ποιόν ανήκει το προς εξέταση υλικό”. Η απάντηση δεν
είναι εύκολη αλλά μέχρι το υλικό να αποδοθεί στο τμήμα Παθολογικής Ανατομικής
θεωρείται ως “κατοχή του ασθενούς” αλλά μετά την παράδοση το τμήμα έχει την νο-
μικά κατοχυρωμένη κατοχή του αρχειακού υλικού και είναι νόμιμο ο Παθολογοανα-
τόμος να διατηρεί και να συντηρεί αυτό το υλικό. Ο ασθενής μπορεί να παραλάβει
αρχειακό υλικό για επανεξέταση αλλά το υλικό πρέπει να επιστραφεί για αποθήκευση.
Ευθύνη του ασθενούς είναι η πλήρης εμπιστοσύνη στον Παθολογοανατόμο ιατρό και
η γνώση ότι η Παθολογοανατομική διάγνωση είναι “κλινική παροχή” και όχι “βοη-
θητική πράξη”. Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ότι το εργαστήριο που θα διαχειριστεί
το υλικό έχει αποκτήσει την Διαπίστευση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και να
γνωρίζει το χρόνο διατήρησης του αρχειακού υλικού που καθορίζεται έως 10 έτη για
τις ιστολογικές τομές και τουλάχιστον 20 έτη για τους κύβους παραφίνης.
Υποχρέωση του ασθενούς είναι να γνωρίζει το χρόνο επεξεργασίας του υλικού, να
είναι συνεργάσιμος συνεπής και πρόθυμος, να ακολουθήσει τους κανόνες λειτουργίας
του εργαστηρίου και να γνωρίζει ότι το υπόλοιπο των ιστών θα καταστραφεί όπως
ορίζει ο νόμος ή μέρος του θα διατηρηθεί για άλλους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Ένα σοβαρό ερώτημα αφορά τον τρόπο ενημέρωσης του ασθενούς για την ασθένειά
του και ποιος ιατρός έχει δικαίωμα συζήτησης της περίπτωσής του, ο Παθολογοανα-
τόμος, ο κλινικός θεράπων ιατρός ή και οι δύο; Η απάντηση είναι δύσκολη γιατί η νο-
μοθεσία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο
Παθολογοανατόμος από τη συζήτηση με τον ασθενή εφόσον αυτός το επιθυμεί αλλά
νομίζω ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον κλινικό ιατρό ως προς την
ερμηνεία του αποτελέσματος και τον τρόπο ενημέρωσης. Στις Η.Π.Α. υπάρχουν πολι-
τείες με απαγορευτική νομοθεσία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απευθείας
στον ασθενή από τον Παθολογοανατόμο αλλά ο μεν θεράπων ιατρός που έχει παρα-
πέμψει το δείγμα είναι γνώστης τόσο του ιστορικού όσο και του χαρακτήρα του ασθε-
νούς που θα αναλάβει ή  θα τον παραπέμψει για θεραπεία και παρακολούθηση ενώ
ο Παθολογοανατόμος έχει πλήρη γνώση της σημαντικότητας της διάγνωσης. Ο Παθο-
λογοανατόμος μπορεί να συζητήσει ανώνυμα την περίπτωση του ασθενούς με άλλο
Παθολογοανατόμο αλλά πρέπει επώνυμα να αναφέρεται το όνομα του ιατρού στην
ιστολογική έκθεση. Εάν ο ασθενής επιθυμεί δεύτερη συμβουλευτική γνώμη έχει υπο-
χρέωση εγγράφως να την ζητήσει από το εργαστήριο και φέρει την ευθύνη της επι-
στροφής της άλλης γνώμης και του υλικού. Η παραλαβή του υλικού ακολουθεί τους
κανόνες του εργαστηρίου και προσκομίζεται παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό
και αιτιολόγηση του αιτήματος για δεύτερη γνώμη. Ο ασθενής πρέπει να μην ξεχνά
ότι το πρώτο εργαστήριο είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και διατήρησή του. Οποι-
αδήποτε χρήση του υλικού εκτός εργαστηρίου για διαγνωστικούς, ερευνητικούς ή άλ-
λους σκοπούς πρέπει να έχει την γραπτή συγκατάθεσή του. Υποχρέωση του ασθενούς
είναι να γνωρίζει ότι αρχειακό υλικό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας,
ανάπτυξη νέων μεθόδων επεξεργασίας, διδασκαλία ή συμμετοχή σε προγράμματα
εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με την έννοια της ευθύνης την οποία θεώρησε ως αποτέ-
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λεσμα γνώσης, βούλησης και ανθρώπινης λογικής. Στην σύγχρονη εποχή όπου η γνώση
μεταδίδεται εύκολα εναπόκειται στον ασθενή να αναλαμβάνει τις ευθύνες και υπο-
χρεώσεις του πάντα στηριγμένος στα δικαιώματά του και με γνώμονα την ατομική και
συλλογική υγεία.
Βιβλιογραφία
• Int J Appl Basic Med Res 2016: 6(1): 3-7
• Kapila SN, Boaz K, Natarajan S The post-analytical phase of histopathology practice:

Storage, retention and use of human tissue speciments
• RCP Australasia. The ethical and legal issues in relationship to use of human tissues

and test results in Australia
• RCP of Pathologists U.K., Histopathology section
• Respir Care 2008: 53(10):1337-1341, Neff N.J. Informed consent. What is it who can

give it how do we improve it? 
• J Pathol Inform 2013: 4 1-14 Cocorany JC, Parwani AV, West AJ et.al. Privacy and se-

curity of patients data in the pathology laboratory 
• Arthritis Rheum. 2009 61(12): 1674-1676 Fraenkel L, Peters L Patient responsibility

for medical decision making and risky treatment options 
• Malays J Pathol 2001 23(1): 1-2, Ong BB, Looi LM Medico-legal aspects of histopathol-

ogy practice
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Η ανάγκη της συλλογικής  αντιμετώπισης: πραγματικότητα κι ελπίδα
Λουκάς  Κακλαμάνης

Παθολογοανατόμος, Συντονιστής Διευθυντής, 
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

“The pathology report is an exercise in communication…eloquent  biopsy reports  are no
substitute for good rapport between the Histopathologist and the Clinician” 
James Underwood
“..Οι Παθολογοανατόμοι είναι ιατροί και άνθρωποι. Εχουν την ιδια ικανότητα στο λάθος
και την ιδια ροπή στην υποκειμενικότητα όπως όλοι οι συνάδελφοι τους  στην ιατρική κοι-
νότητα…. Υπάρχουν πολλοί κλινικοί ιατροί που  πιστεύουν ότι οι Παθολογοανατόμοι,με
ένα κομματακι ιστό,  έχουν όλα τα απαιτούμενα υλικά για την ανάδειξη της απόλυτης αλή-
θειας. Ακόμα πιο επικίνδυνο για τον άνθρωπο, είναι ένας Παθολογοανατόμος που έχει
την ίδια άποψη για τον εαυτό του»  
Oscar N. Rambo. The limitations of histologic diagnosis. Prog.Radiat. Ther 1962,2Q 215-224
Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων των ασθενών, η κατανόηση του εύρους των παθή-
σεων, η  αποφυγή λαθών, έχουν καταστήσει αναγκαία  την  αντικατάσταση του παλαιού
μοντέλου της απόλυτης ιεραρχίας με τον θεράποντα ως «αρχηγό», «καπετάνιο του
πλοίου», με αυτό της διεπιστημονικής συνεργατικής ομάδας. 
Η ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνει ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, νοσηλευτές, επιστήμονες βι-
οϊατρικών επιστημών,πληροφορικής και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας, κοινωνικούς λει-
τουργούς, κλπ. Στα νοσοκομεία που παρέχεται εκπαίδευση (teaching hospitals), η ομάδα
πλαισιώνεται από φοιτητές,ειδικευόμενους,επιστημονικούς συνεργάτες,ερευνητές.
Η πραγματικότητα στην Ελλάδα,όσον αφορά στη σχέση των Παθολογοανατόμων με τους
συναδέλφους κλινικούς  ιατρούς-θεραπευτές, έχει πολλές φορές πολυποίκιλα και αντι-
φατικά χαρακτηριστικά. 
Ο Παθολογοανατόμος μπορεί να αντιμετωπίζεται «ως ο μάγος της φυλής» όταν ζητείται
ο χρησμός –το πόρισμα - η διάγνωση σε μια συμπλοκή περίπτωση αλλά και ως «αποδιο-
πομπαίος τράγος», όταν κάτι «στραβώσει». Μπορεί να έχει χαρακτηριστικά   «Πυθίας»
όταν η διάγνωση δεν έχει την δυνατότητα απόλυτης ταυτοποίησης μιάς νόσου ή «Χίμαι-
ρας» όταν πολλές ενναλακτικές προκύπτουν.
Είναι συχνό το φαινόμενο οι Παθολογοανατόμοι και οι ανάγκες των εργαστηρίων αλλά
και γενικότερα  οι Ιατροί  των εργαστηριακών ειδικοτήτων (Clinical Pathology και Imaging),
να εκλαμβάνονται ως «πολίτες β’ κατηγορίας»  και η αποτίμηση και το ειδικό βάρος της
ειδικότητας τους να υποτιμάται ή και να παρακάμπτεται.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποδιοργάνωσης:
• Χρόνια αναστολή λειτουργίας ογκολογικών συμβουλίων
• Απουσία ή ελάχιστη διενέργεια κλινικοεργαστηριακών-συνεργατικών συναντήσεων για

τη μελέτη των προβλημάτων των ασθενών (multidisciplinary meetings)
• Απουσία ή υποτυπώδης λειτουργία επιτροπών νοσηρότητας, επιπλοκών, λοιμώξεων,

θνητότητας, βιοηθικής και δεοντολογίας
• Κυριαρχία του «αρχηγικού» μοντέλου και έλλειψη διεπιστημονικής  συλλογικότητας
• Υποκοστολόγηση ή μη κοστολόγηση διαγνωστικών πράξεων
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Όρια ευθύνης Παθολογοανατόμου και λοιπών ειδικοτήτων
Έλενα Παπαευαγγέλου

Δικηγόρος

Ζητήματα ιατρικής ευθύνης απασχολούν όλο και πιο συχνά τα μέσα μαζικής ενημε-
ρώσεως, αλλά και την κοινή γνώμη. Και βεβαίως έχουμε απομακρυνθεί από καιρού
από τη θεωρία της απόλυτης ανευθυνότητας του γιατρού, αυτό που κάποτε έλεγαν
ότι «ο ήλιος φωτίζει τις επιτυχίες των γιατρών, ενώ η γη καλύπτει τα σφάλματά
τους», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μας προβληματίζουν τα
φαινόμενα που παρουσιάζονται στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι
γιατροί ασκούν τη λεγόμενη «αμυντική ιατρική» και οι δικηγόροι συστήνουν εταιρείες
που απασχολούνται αποκλειστικά με την εξασφάλιση μεγάλων αποζημιώσεων για δυ-
σαρεστημένους ασθενείς.

Εκείνο όμως που πρωτίστως θα έπρεπε να τον απασχολεί είναι η ενημέρωσή του, όχι
τόσο για την περιφρούρηση της ευθύνης του επ’ ευκαιρία κάποιου συγκεκριμένου πε-
ριστατικού, αλλά γενικότερα για την ορθή άσκηση του επαγγέλματός του υπό το φως
και μίας ενδεχόμενης εμπλοκής του με τη δικαιοσύνη. Και αυτό για έναν ακόμη λόγο:
γιατί στη χώρα μας παρουσιάζεται το φαινόμενο της ποινικοποίησης της ιατρικής
συμπεριφοράς, όπου συνήθως οι ασθενείς επιδιώκουν πρώτα την ποινική καταδίκη
του γιατρού στα πλαίσια μίας ποινικής δίκης, η οποία κατά κανόνα διεξάγεται σε συν-
τομότερο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια την αποζημίωση τους στα πλαίσια μίας
αστικής δίκης με βάση την καταδικαστική ποινική απόφαση. 

Ειδικά όσον αφορά στα όρια ευθύνης του Παθολογοανατόμου και των λοιπών ιατρι-
κών ειδικοτήτων γίνεται δεκτό ότι όπου για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού εμ-
πλέκονται περισσότεροι του ενός ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων
τίθεται ζήτημα οριζόντιας κατανομής αρμοδιοτήτων ενόψει και της αρχής της εμπι-
στοσύνης. Οριζόντια είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ προσώπων, τα οποία
δεν τελούν το ένα υπό τις οδηγίες του άλλου, όπως «εξειδικευμένων γιατρών». Κάθε
γιατρός είναι πρώτα απ’ όλα υπεύθυνος για το πεδίο της δράσης που  προσδιορίζεται
από τη δική του ειδικότητα ή εξειδίκευση και το γνωστικό αντικείμενο αυτής, και είναι
λογικό να μην ευθύνεται καταρχήν για σφάλματα συναδέλφων του άλλης ειδικότητας
(ακόμη και αν υπάρχουν), με τους οποίους συνεργάζεται για την αντιμετώπιση ενός
περιστατικού. 

Σ’ αυτό το υπόβαθρο βασίζεται και η λεγόμενη αρχή της εμπιστοσύνης. Η αρχή αυτή
ορίζει ότι «ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον τομέα της αρμοδιότητάς του και μπορεί
να δρα εμπιστευόμενος τους άλλους για τη δράση τους στον τομέα αρμοδιότητάς
τους, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις για λάθη ή κενά.

Αποφασιστικό είναι τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος γιατρός σε σχέση με τον ασθενή
ή αν παρέλειψε να κάνει κάτι, και τούτο αποκλειστικά στα πλαίσια του γνωστικού αν-
τικειμένου της ειδικότητάς του ή της εξειδίκευσής του. Το νόημα της ιατρικής εξειδί-
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κευσης βρίσκεται ακριβώς στην κατανομή εργασίας. Τούτο εξάλλου επισημαίνεται
από τη νομολογία, αλλά και από τη θεωρία που δέχεται ότι : «Η αναγνώριση στο χει-
ρουργό μιας συνολικής σφαίρας ευθύνης, που περιλαμβάνει κάθε θέμα σχετικό με
μια εγχείρηση, το οποίο στην πράξη και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής εμ-
πειρίας ανατίθεται σε άλλα πρόσωπα, από τη χορήγηση αναισθησίας μέχρι την κατα-
μέτρηση των εργαλείων, είναι μια νομική κατασκευή που απομακρύνεται από την
ιατρική αντίληψη για την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε ένα χειρουργείο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, για την ιατρική ευθύνη, το ιατρικό σφάλμα είναι νομική
έννοια παράλληλα όμως, μια βάση συναντίληψης μεταξύ γιατρών και νομικών είναι
η μόνη που μπορεί να οδηγήσει στον εξορθολογισμό των παραμέτρων της ιατρικής
ευθύνης». 

Η εγγυητική ευθύνη του θεράποντος ιατρού, που στην πράξη δεν είναι ο παθολογο-
ανατόμος, δεν είναι άνευ ορίων.

Με τα δεδομένα αυτά, αυτονόητο είναι ότι ο παθολογοανατόμος ως ειδικός ιατρός
έχει ευθύνη πέραν της ορθότητας της διάγνωσης, της ορθής και πλήρους ενημέρωσης
του θεράποντος ιατρού και του ασθενή, της τήρησης του απορρήτου και της διαφύ-
λαξης του αρχείου του, αλλά και κάθε άλλη υποχρέωση που πηγάζει από τους κανόνες
άσκησης του ιατρκού επαγγέλματος και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.  
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Αίτια διαγνωστικών αποκλίσεων
Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη

Παθολογοανατόμος 

Όπως σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής, οι στόχοι της παθολογικής ανατομικής και
των Παθολογοανατόμων είναι να συμμορφώνονται με τις ηθικές αρχές “οφελέειν και
μη βλάπτειν». Οι θεραπευτικές αποφάσεις βασίζονται στο τεκμήριο της αξιοπιστίας
της ιστολογικής διάγνωσης και οι παθολογοανατόμοι είναι υπόχρεοι να παρέχουν
ακριβείς και έγκαιρες διαγνώσεις, να προστατεύουν τους ασθενείς από λανθασμένες
διαγνώσεις και να μειώνουν τις διαγνωστικές αποκλίσεις που μπορεί να έχουν σημαν-
τικές επιπτώσεις στην θεραπεία και τη διαχείριση των ασθενών.
Η Παθολογοανατομική διάγνωση σε πρακτικό επίπεδο είναι μια αντικειμενική προ-
σέγγιση  των δεδομένων αλλά συχνά στηρίζεται σε υποκειμενικά  στοιχεία που σχετί-
ζονται με την εμπειρία και την εκπαίδευση των Παθολογοανατόμων στα οποία
περιλαμβάνονται:Τα κυτταρικά χαρακτηριστικά, η αρχιτεκτονική/δομή του πάσχοντος
ιστού με το όργανο προέλευσης και η επιλογή χρήσης νεότερων τεχνικών. Στις οδηγίες
για την βελτίωση στην διάγνωση  και την μείωση των διαγνωστικών λαθών το ΙΟΜ/
Institute of Medicine εστιάζει στην κλινική σκέψη, την ομαδική συνεργασία, την επι-
κοινωνία, την κατάλληλη παραγγελία διαγνωστικών εξετάσεων και ερμηνεία των απο-
τελεσμάτων καθώς και στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην υγεία ως μέσα
για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών υγείας.Ωστόσο η προανα-
λυτική φάση μιας ιστολογικής διάγνωσης είναι πολύ κρίσιμο στάδιο για την καλή ποι-
ότητα των διατηρούμενων κυτταρικών στοιχείων. Η μονιμοποίηση των βιοψιών,ο
χρόνος παραμονής στην φορμόλη  παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της αντι-
γονικότητας στην IHC αλλά και στην εφαρμογή μοριακών τεχνικών .Ο χρόνος απόδο-
σης της ιστολογικής διάγνωσης με καθυστερήσεις που δεν εξαρτώνται από
διαγνωστικά κριτήρια αλλά από ελλείψεις προσωπικού, αναλωσίμων κ.α. μπορεί να
επηρεάσουν την τελική σωστή διάγνωση, την απόδοση στοιχείων σημαντικών για την
θεραπευτική απόφαση  ή την καθυστερήση της διάγνωσης.  
Τα  προβλήματα  που  μπορεί  να  προκύψουν σχετίζονται με:  
• την πιθανότητα λάθους και την αποδοχή από τον Παθολογοανατόμο
• το κόστος από την αλλαγή της διάγνωσης ή επιμέρους στοιχείων που σχετίζονται

με θεραπείες
• αρχειοθέτηση -διατήρηση -διακίνηση του υλικού. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ : ΣΦΑΛΜΑ –ΛΑΘΟΣ-ΔΙΑΦΩΝΙΑ
ως μια αποτυχία να ολοκληρωθεί μια προγραμματισμένη δράση, όπως υπήρχε η πρό-
θεση (σφάλμα εκτέλεσης) ή ως χρήση λανθασμένου σχεδιασμού για την επίτευξη ενός
στόχου (αποτυχία σχεδιασμού).
Αίτια 
• τα αναφερόμενα στον ιστό και σχετίζονται με την λειτουργία –οργάνωση του εργα-

στηρίου,του χειρουργείου αλλά και διοικητικών υπηρεσιών : αναλώσιμα, επάρκεια,
μηχανήματα, προσωπικό, επεξεργασία του ιστού και αφορούν σε μονιμοποίηση,
διατήρηση των κύβων παραφίνης, ποιότητα τομών - πλακιδίων , χρώσεων
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• απώλεια ιστού, ανεπαρκές υλικό, αναληθής περιγραφή σημαντικών μακροσκοπικών
ευρημάτων (π.χ.μέγεθος αλλοίωσης, χειρ. όρια ) ελλειπής δειγματοληψία 

• σχετιζόμενα με  στοιχεία κλινικών πληροφοριών -παραπεμπτικού :αναγνώρισης των
ασθενών, του ιστού  ή τοπογραφικά

• λάθη δακτυλογράφησης
H διαφωνία σε επίπεδο διάγνωσης ορίζεται : είτε ως συμφωνία στη διάγνωση με δια-
φορά στην κρίση σχετικά με βαθμολόγηση και   διαφωνία στον τύπο της αλλοίωσης.
Ευτυχώς οι περισσότερες διαφωνίες  δεν είναι σημαντικές ώστε να τροποποιηθεί η
αρχική διάγνωση.Εάν μια διαφωνία αλλάξει την τελική διάγνωση τότε κατατάσσεται
στα σφάλματα.
Σε κλινικό επίπεδο οι διαγνωστκές αποκλίσεις μπορεί να είναι :χωρίς επίπτωση στην
θεραπεία, με μικρή επίπτωση στη θεραπεία αλλά όχι στη νοσηρότητα, με μικρή ή μέ-
τρια  επίπτωση και στη νοσηρότητα  ή μεγάλη επίπτωση στη νοσηρότητα ή στο θάνατο. 
Η διαγνωστική ακρίβεια εξαρτάται από πολλές παραμέτρους των συμμετεχόντων σε
αυτήν όπως : εκπαίδευση, ικανότητα, εμπειρία, εξάσκηση 
Η πλέον συχνή παραπομπή  στην δικαιοσύνη για malpractice γίνεται όταν:
• Η διάγνωση δεν έγινε 
• Καθυστέρησε 
• Η διάγνωση ήταν λάθος
Τα τελευταία χρόνια της κρίσης κρίσιμα ηθικά, νομικά και  κοινωνικά ζητήματα ανα-
κύπτουν από τα προβλήματα και τις ευθύνες που προκύπτουν σήμερα παρά ποτέ στην
άσκηση της Ιατρικής. Τα Παθολογοανατομικά Εργαστήρια είναι υποχρεωμένα να πα-
ραλαμβάνουν ,να διεκπαιρεώνουν, να αποθηκεύουν και να διαθέτουν άριστα διατη-
ρημένα κύβους και πλακίδια.Ποιός έχει την ευθύνη για οικονομικά-διοικητικά θέματα
που προκύπτουν, καθυστέρησης λόγω ελλείψεων προσωπικού ή αναλωσίμων; Σε μια
Ιατρική που εξελίσεται ραγδαία και όταν > 20% των αναζητούμενων Test γίνονται σε
βιοπτικό υλικό αρχείου ακόμα και πολλά έτη μετά την αρχική διάγνωση;
Υπάρχει Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα  για απαντήσεις στα ερωτήματα που προ-
κύπτουν;

Βιβλιογραφία
• Personalized Medicine? Who Has the Tissue? Arch Pathol Lab Med-136, June 2012 
• Medical malpractice concerns and defensive medicine. L. M. Reisch et al Am J Clin

Pathol. 2015
• J. A. Nowak  Marcia Frellic 2016 
• The Pathologists often disagree on biopsy findings. J. G. Elmore . An of Int Medicine

2016
• Medical error is third leading causa of death in US M. Makary et al BJM 2016
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Τα όρια διοικητικής  ευθύνης. Μια εισαγωγή
Νικόλαος Καρβούνης

Παθολόγος - Oγκολόγος, Τέως διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος

Με σημείο εκκίνησης την ατομική ευθύνη και συνέπεια, μετακοινούμαστε σταδιακά
ως μονάδες σε συμμετοχικές /συλλογικές  δράσεις. Η οργάνωση και η δομή της Πα-
θολογικής  ανατομικής στη χώρα μας σε μίκρο, μέσο και μάκρο επίπεδο ανιχνεύεται
στο παρόν συνέδριο εστιάζοντας στον ασθενή, κάτι  που έτσι και αλλιώς  είναι δεδο-
μένο στην άσκηση της ιατρικής. Τα αυτονόητα λοιπόν, αλλά την ανάγκη ειδικού συ-
νεδρίου και την σχετική θεματολογία  μπορούμε να τη δούμε ευνοικά,  σαν μια μεγάλη
αφορμή διαλόγου.
Αναλύοντας την καθημερινότητα ενος εργαστηρίου, θα σταθούμε  στο  εκπαιδευτικό
και  στο ερευνητικό έργο. Αυτό έχει ένα μεινέκτημα, γιατί η παρουσίαση δεν ανατέ-
θηκε σε έναν insider αλλά σε έναν άμεσο συνεργάτη, έναν ογκολόγο παθολόγο.
Αποδεχόμενος την πρόσκληση, έχω τον δύσκολο στόχο να μετατρέψω το μειονέκτημα
σε πλεονέκτημα. Τα ογκολογικά συμβούλια, ένας  θεσμοθετημένος θεσμός  (θ2) που
μετέχουν απαραίτητα παθολογοανατόμοι μαζί με κλινικούς,  είναι μια καλή αφορμή
για διαπιστώσεις και είναι ένα υπόδειγμα συνεργασίας που οδηγεί σε  γόνιμα  συμ-
περάσματα.
Αρχίζοντας από τα εκπαιδευτικά θέματα και το περιεχόμενο  της ειδικότητος  η πολι-
τεία πολύ πρόσφατα  μέσω του ΚΕΣΥ, έχει προτάσεις και το ζητούμενο είναι αν αυτές
εχουν “δουλευτεί” επαρκώς, αν είναι τεκμηριωμένες και στη σωστή κατεύθυνση. Η
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τα μαθήματα και οι υποτροφίες σε νέους ιατρούς κατά το
παράδειγμα της ΕΑΚΟ (ελληνική ακαδημία ογκολογίας) είναι ένα σημείο προβλημα-
τισμού. Μέσα στα δικά τους όρια ευθύνης (αφαιρώντας προσωρινά από τον τίτλο τη
λέξη διοικητική), οι νέοι συνάδελφοι κατά την περίοδο μαθητείας καλούνται να δεί-
ξουν αρετές που οι συνετοί δάσκαλοι θα αναδείξουν και αν χρειαστεί  θα διορθώσουν
τα κακώς κείμενα. Τό μέγα θέμα διοικητικής  ευθύνης (επανέρχεται η λέξη) αφορά
εμάς τους δασκάλους. Πόσοι έχουν ακούσει  και πόσοι  δικαιούνται  πραγματικά την
προσφώνηση “δάσκαλε”; 
Το πνεύμα ομάδας στην ατμόσφαιρα του εργαστηρίου, αποδίδει πολλά, πάνω  από
όλα όμως βοηθά την συνεργασία ετερόκλητου προσωπικού, σμιλεύει τις διαφορές
και  δρα θεραπευτικά στο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Η ανάπτυξη του απόλυτα συγγενούς κλαδου της μοριακής βιολογίας διευρύνει το όρια
καί μέσω των βιοδεικτών έχει πλέον νεωτερικές θεραπευτικές εφαρμογές. Το αρχειακό
υλικό και η διαχείρηση του, αξίζει πολλά σχόλια. Οι διεθνείς συνεργασίες  καί η δύναμη
της επιστημονικής ελληνικής διασποράς, είναι επ΄οφελεία του κλάδου. 
Αναγνωρίζοντας τα ασφυκτικά επαγγελματικά όρια ιδία των νέων συναδέλφων στην
τρέχουσα οικονομική κατάσταση, πρέπει να αγωνιστούμε για την στοιχειώδη κάλυψη
του ΕΣΥ, έχοντας θέσεις για την ιδιωτική άσκηση της ιατρικής καθώς είναι προτιμώτερο
αντί να έχουμε δύο παράλληλα και ουδέποτε συγκλίνοντα, να έχουμε δύο πάλι, αλλά
αλληλοσυμπληρούμενα συστήματα. Εκεί δεν υπάρχει χώρος για στενά συντεχνειακά
ζητήματα. Αυτά ως εισαγωγή, η συνέχεια επί της οθόνης  κατά την παρουσίαση και
κυρίως στον διάλογο που ελπίζω να ακολουθήσει.
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Κατανομή αστικής ευθύνης
Κατερίνα Φουντεδάκη

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης

Ι. Εισαγωγή στην αστική ιατρική ευθύνη
1. Το ιατρικό σφάλμα. Εξετάζεται συνοπτικά το ιατρικό σφάλμα ως λόγος για την
ίδρυση της αστικής ευθύνης του γιατρού, δηλαδή της υποχρέωσής του να αποζημιώ-
σει τον ασθενή για κάθε ζημία, περιουσιακή ή ηθική βλάβη, την οποία υπέστη λόγω
της εσφαλμένης ιατρικής πράξης. Η έννοια και οι συνέπειες της ιατρικής αμέλειας δια-
φέρουν στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο, και επομένως είναι δυνατόν, αν και σπα-
νιότερο στην πράξη, ένας γιατρός να μην έχει ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τα κριτήρια
του ποινικού δικαίου, αλλά να έχει αστική ευθύνη και το αντίστροφο.
Tο ιατρικό σφάλμα αποτελεί την έννοια-κλειδί της ιατρικής ευθύνης και παραμένει
διεθνώς η συχνότερα εμφανιζόμενη βάση των αγωγών αποζημίωσης που ασκούνται
εναντίον γιατρών. Από τις θεωρητικές αναλύσεις και τις δικαστικές αποφάσεις που
πραγματεύονται θέματα αστικής ιατρικής ευθύνης προκύπτει μια γενικά αποδεκτή
έννοια του ιατρικού σφάλματος (ιατρικό λάθος, Behandlungsfehler, faute medicale,
medical malpractice): πρόκειται για τη συμπεριφορά του γιατρού που αξιολογείται ως
υπολειπόμενη της επιβαλλόμενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη περί-
πτωση επιμέλειας, κατά κανόνα επειδή ο γιατρός δεν τηρεί το επαγγελματικό του stan-
dard ή επειδή παραβιάζει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης (leges artis).
Αυτή όμως είναι μια πολύ γενική και περιγραφική έννοια του ιατρικού σφάλματος και
στη συνέχεια της εισήγησης επιχειρείται η εξειδίκευσή της.
2. Η νομική και η ιατρική έννοια του ιατρικού λάθους. «Τεχνικό» σφάλμα και
«κοινή» αμέλεια. Το ιατρικό σφάλμα ανέκαθεν αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ για-
τρών και νομικών. Διατυπώνεται κάποτε, έμμεσα ή άμεσα, η αμφιβολία αν κάποιος
άλλος, εκτός από τους κατόχους της ειδικής γνώσης της ιατρικής επιστήμης και τεχνι-
κής (όπως ο δικαστής) είναι σε θέση να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του γιατρού.
Μια τέτοια αντίληψη, ότι το ιατρικό σφάλμα δεν είναι και δεν πρέπει να είναι νομικό
θέμα, αλλά αποκλειστική αρμοδιότητα των γιατρών, δεν δικαιολογείται. Ο δικαστής
έχει από το Σύνταγμα τη δικαιοδοσία να κρίνει επί ιδιωτικών και διοικητικών διαφο-
ρών· έτσι, οι μηχανικοί δεν κρίνονται από μηχανικούς, ή οι εφοριακοί από εφοριακούς
κ.λπ., παρά μόνο στο πλαίσιο της πειθαρχικής ευθύνης. Ζητήματα που απαιτούν για
την κατανόησή τους ειδικές γνώσεις ιατρικής αποτελούν ένα μέρος της συλλογιστικής
πορείας για την αποδοχή της ύπαρξης ιατρικού λάθους και μπορούν να εισφερθούν
στη δίκη μέσω της πραγματογνωμοσύνης. Ο δικαστής δεν καλείται, φυσικά, να πάρει
θέση σε ορισμένο ιατρικό θέμα, αλλά να αξιολογήσει, ενόψει των απόψεων που εκ-
φράζουν οι ειδικοί στο ζήτημα γιατροί, σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία, τη συμ-
περιφορά ή ορισμένη επιλογή του γιατρού ως αμελή ή όχι. Έτσι λοιπόν η αντίληψη
ότι ο δικαστής δεν μπορεί να κρίνει το γιατρό είναι παραπλανητική, γιατί συγχέει τη
νομική με την ιατρική έννοια του λάθους. Όπως είπα από νομική άποψη ιατρικό
σφάλμα αποτελεί η παράβαση των υποχρεώσεων επιμέλειας του γιατρού, δηλαδή
μια συμπεριφορά που αποδοκιμάζεται από το δίκαιο, με την έννοια ότι ο γιατρός δεν
ανταποκρίνεται στα πρότυπα που το δίκαιο θέτει για τη δραστηριότητά του. Από την
άλλη μεριά, ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι η νομική έννοια του ιατρικού σφάλματος
(ως υπαίτιας παράβασης των κανόνων της ιατρικής επιμέλειας) δεν μπορεί να είναι
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και τελείως άσχετη ή διαμετρικά αντίθετη από την αντίστοιχη έννοια και αντίληψη
που έχει για την μια συμπεριφορά ο ιατρικός κόσμος. Κι εδώ υπάρχουν σημαντικές
διαφοροποιήσεις, που μπορούν να εντοπιστούν και στο πεδίο του διαγνωστικού
σφάλματος, που απασχολεί τους παθολογοανατόμους.
3. Ιδιωτική και δημόσια περίθαλψη. Στην ιδιωτική παροχή ιατρικών υπηρεσιών κατά
κανόνα υπάρχει μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς μια σύμβαση, που καλείται
σύμβαση ιατρικής αγωγής. Το ιατρικό σφάλμα συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων
του γιατρού από αυτή τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να θεμελιώνεται η αξίωση απο-
ζημίωσης του ασθενούς. Από την άλλη πλευρά, το ιατρικό σφάλμα θεωρείται και πα-
ράνομη συμπεριφορά του γιατρού, όχι με την έννοια του ποινικού δικαίου, αλλά ως
προϋπόθεση για την αξίωση αποζημίωσης του ζημιωθέντος ανεξάρτητα από την
ύπαρξη σύμβασης μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς. Η παρανομία αυτή της συμ-
περιφοράς του γιατρού προκύπτει από κάποιους γενικούς κανόνες του δικαίου της
αστικής ευθύνης, αλλά και πιο συγκεκριμένα από την παραβίαση της διάταξης του
άρθρ. 3 § 3 Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005). Όταν η παροχή των ιατρικών
υπηρεσιών γίνεται από δημόσιο φορέα, έχει επικρατήσει η άποψη ότι δεν υπάρχει
συμβατική σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Επί ιατρικού σφάλματος, ιδρύεται
αστική ευθύνη του ΝΠΔΔ στο οποίο εργάζεται ο γιατρός, με βάση τις διατάξεις για
την αστική ευθύνη του Δημοσίου. Οι γιατροί που είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ. δεν ευ-
θύνονται ατομικά σε αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν με πράξεις ή παρα-
λείψεις τους. 
4. Η φύση των υποχρεώσεων του γιατρού. Η έννοια του ιατρικού σφάλματος είναι
προσανατολισμένη στη συμπεριφορά του γιατρού και όχι στο αποτέλεσμά της. Οι υπο-
χρεώσεις του γιατρού εκτείνονται μόνον ως την άσκηση του επαγγέλματός του σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες κανόνες επιμέλειας. Σχετικά υπάρχουν διάφορα κριτήρια: Ο
μέσος συνετός γιατρός της συγκεκριμένης ειδικότητας· το ιατρικό standard, όπως προ-
κύπτει από την evidence based medicine· το συμφέρον του ασθενούς· η στάθμιση κιν-
δύνων και αναμενόμενου οφέλους από μια ιατρική πράξη ή θεραπεία. Οι
υποχρεώσεις του γιατρού δεν φτάνουν μέχρι την ανάληψη ευθύνης για ένα «γυμνό»
αποτέλεσμα. Ο γιατρός οφείλει να επιδείξει μια συμπεριφορά σύμφωνη προς ορι-
σμένα πρότυπα και όχι να επιτύχει ένα αποτέλεσμα.
5. Η απόδειξη του ιατρικού σφάλματος. Εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία
των καταναλωτών.
ΙΙ. Ειδικά θέματα που αφορούν τους παθολογοανατόμους.
1.  Σφάλματα ενέργειας και σφάλματα εκτίμησης
2. Διαγνωστικό σφάλμα: ευθύνεται ο γιατρός για κάθε εσφαλμένη διάγνωση; Ανα-

φορά σε ελληνικές δικαστικές αποφάσεις.
3.  Οργανωτικό σφάλμα του φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και σφάλμα περί

την ανάληψη του ασθενούς- αντικειμενικές συνθήκες παροχής της ιατρικής υπη-
ρεσίας και το πρόβλημα του γιατρού αυξημένων προσόντων.

4.  Υλικό που προέρχεται από το ανθρώπινο σώμα. Πώς αφαιρείται, ποιος έχει ευ-
θύνη για τη διατήρησή του, σε ποιον ανήκει και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό, πώς
διακινείται, ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση θανάτου του προσώπου από
το οποίο προέρχεται, βλάβης ή καταστροφής του υλικού.
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