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Όρκος του Ιπποκράτη

1. Ὀμνύω Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν 
καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα 
ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν 
τήνδε. 

2. Ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν 
ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν 
ποιήσεσθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῠ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄρρεσι, 
καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ 
καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης 
μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ 
διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις 
νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.

3. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ 
κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.

4. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ 
ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε. ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν 
φθόριον δώσω. 

5. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.
6. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι 

πρήξιος τῆσδε. 
7. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, 

ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ 
ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, 
ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.

8. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ 
βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα 
ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. 

9. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ συγχέοντι, εἴη 
ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις 
ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία 
τουτέων.



Όρκος του Ιπποκράτη

1. Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό και στον Ασκληπιό και στην 
Υγεία και στην Πανάκεια και σε όλους τους θεούς και τις θεές που 
επικαλούμαι ως μάρτυρες, ότι θα εκτελέσω, κατά τις δυνάμεις μου και 
κατά την κρίση μου, αυτόν τον όρκο και αυτό το συμβόλαιο.

2. Εκείνον που μου δίδαξε αυτή την τέχνη θα τον θεωρώ ισο με τους 
γονείς μου, θα μοιράζομαι μαζί του την περιουσία μου και θα τον 
βοηθώ όποτε έχει ανάγκη, θα θεωρώ τους γιούς του ίσους με τους 
αδελφούς μου και θα τους διδάξω αυτή την τέχνη, αν επιθυμούν να 
την μάθουν, χωρίς αμοιβή και συμφωνία˙ θα διδάξω τους κανόνες 
δεοντολογίας και τα απόρρητα, καθώς και όλες τις υπόλοιπες γνώσεις 
στους γιούς μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους μαθητές 
μου που αποδέχθηκαν τη συμφωνία και ορκίσθηκαν κατά τη συνήθεια 
των ιατρών, και σε κανέναν άλλο.

3. Τη δίαιτα θα τη χρησιμοποιήσω, κατά τις δυνάμεις μου και κατά την 
κρίση μου, για την ωφέλεια των αρρώστων και θα αποφύγω κάθε 
βλάβη και αδικία. 

4. Το θανάσιμο φάρμακο, όταν μου ζητηθεί, δεν θα χορηγήσω σε 
κανέναν, ούτε θα δώσω παρόμοια συμβουλή˙ επίσης δεν θα χορηγήσω 
σε γυναίκα εκτρωτικό υπόθετο.

5. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου. 
6. Δεν θα χειρουργήσω αυτούς που πάσχουν από λιθίαση της ουροδόχου 

κύστης, θα παραχωρήσω δε αυτή την επέμβαση σε έμπειρους 
πρακτικούς.

7. Όποια σπίτια επισκέπτομαι, θα τα επισκέπτομαι για την ωφέλεια των 
αρρώστων, θα αποφύγω οποιαδήποτε εκούσια βλαπτική ενέργεια και 
κάθε λανθασμένο χειρισμό και θα απέχω από κάθε σαρκική επαφή, 
τόσο με τις γυναίκες όσο και με τους άνδρες, είτε ελεύθεροι είναι είτε 
δούλοι.

8. Όσα θα δω ή θα ακούσω, είτε κατά τη θεραπεία είτε και εκτός της 
θεραπείας, στη ζωή των ανθρώπων, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να 
κοινολογούνται, θα τα κρατώ μυστικά, πιστεύοντας ότι είναι απόρρητα.

9. Αν, λοιπόν, κρατήσω αυτόν τον όρκο και δεν τον παραβώ, είθε να 
χαρώ τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας πάντα την εκτίμηση όλων των 
ανθρώπων˙ αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα 
από εκείνα που εύχομαι να μου συμβούν.

(μτφρ Αποστολίδη1)



Ιπποκράτης: Παραγγελίαι

§6. ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη

§6. γιατί εκεί που υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο,  
υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη

(μτφρ. Αποστολίδη, 20052)
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΔΙΠ

Η Εταιρεία Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ), ιδρύθηκε με 

στόχο: α) τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών του Ιπποκρατικού πνεύματος, 

β) την ευαισθητοποίηση των γιατρών, στην υπηρέτηση αυτών των αρχών και 

γ) την επιβράβευση των βέλτιστων με απονομή διακρίσεων, ειδικών τιμών και 

μεταλλίων.

Η ΕΔΙΠ, εκτιμά ότι η διάθεση των γιατρών, ιδιαίτερα των νέων, για θυσίες και 

παραμερισμό των ωφελιμιστικών στόχων, για χάρη των υψηλών ανθρωπιστικών 

αξιών, αποτελεί στοιχείο-πρόκληση στη σχέση γιατρού-ασθενούς. Η σχέση 

αυτή έχει διαταραχθεί σήμερα, σε σημαντικό βαθμό, κάτω από το βάρος της 

κοινωνικής αγωνίας, την οποία επιτείνει, έτι περαιτέρω, η δυσφορία της κοινής 

γνώμης για την ποιότητα του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η ΕΔΙΠ, καλεί τους γιατρούς να υιοθετήσουν την πρωτοβουλία της και να 

πλαισιώσουν με ενθουσιασμό την πρότασή της, στηρίζοντάς τη δυναμικά με την 

πεποίθηση ότι προωθούν ένα θέμα, το οποίο αναγνωρίζεται από όλους ως κοινό 

και ότι συμμετέχουν στην αναγέννηση μιας παγκόσμιας ιατρικής υπόθεσης.

 Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

 Ευάγγελος Βογιατζάκης Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
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Αντί Προλόγου

Η προοδευτική εξέλιξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας στη σύγχρονη επο-
χή, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, 
έχουν διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον πνευματικό και τον υλικό πολιτισμό του γιατρού. 
Οι καταστάσεις αυτές έχουν διαταράξει, διαχρονικά, τις σχέσεις γιατρού-αρρώστου, ενώ 
παράλληλα οδήγησαν σε μια προοδευτική απαξίωση και της ανθρωπιστικής επιστήμης, 
με συνέπεια η προσφορά προς την κοινωνία, να μη στηρίζεται στις αξίες της ζωής.

Στην εποχή μας, η άρνηση των αρχών και των κανόνων θέτει υπό αμφισβήτηση, πολλές 
φορές, ακόμη και το σύνολο των ηθικών αξιών. Επιπλέον, όταν η επιστήμη και η τέχνη 
αποσυνδέονται από τις ανθρωπιστικές τους αρχές, πώς να μην περιφρονούνται οι ηθι-
κές αξίες; Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, ότι από τον 1ο αιώνα μ.Χ., οι γιατροί είχαν έναν 
καθοδηγητικό φάρο στην πορεία τους, που ήταν ο Όρκος του Ιπποκράτη.

Τις τελευταίες δεκαετίες ο γιατρός έχει χάσει την επαφή του με τις βασικές αρχές 
της Ιπποκρατικής διδασκαλίας. Ζει και εργάζεται σ’ έναν κόσμο αλλοτριωμένο από την 
ευμάρεια του χρήματος και την υπέρμετρη φιλοδοξία της επιτυχίας, καταστάσεις που τον 
απομακρύνουν από το καθ’ αυτό έργο του, που είναι η φροντίδα του αρρώστου.

Παρόλα αυτά, ο έντιμος γιατρός βρίσκει στον Όρκο του Ιπποκράτη, αν τον αναζητή-
σει, ένα διαχρονικό κανόνα με αναλλοίωτη ηθική αξία, αρκεί να θέλει να τον εφαρμόσει.

Προκύπτει έτσι, επιτακτικά η ανάγκη επαναφοράς της Ιπποκρατικής διδασκαλίας στα 
ενδιαφέροντα του γιατρού, την οποίαν καθιστά επίκαιρη η χαρακτηριστική επισήμανση 
του Αλέξανδρου Καββαδία (1884-1971), ο οποίος αναφερόμενος στο Νεοϊπποκρατισμό, 
σε ομιλία του στην Ακαδημία, είχε τονίσει:

Δεν θέλομε να υπάγομε οπίσω στον Ιπποκράτη,  
αλλά εμπρός με τον Ιπποκράτη

Ο Paul Valery (1871-1945) είπε κάποτε ότι:

Μόνο για τον άνθρωπο που έχει μέσα του  
το πάθος για το μέλλον,  

αποκτά περιεχόμενο και αξία  
η ιδέα του παρελθόντος
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Όμως η υιοθέτηση του Ιπποκρατισμού δεν σημαίνει ότι τάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ 

της Ιατρικής του Ιπποκράτη, αλλά ότι υπερασπίζομαι την ηθική του 

ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν.

στη θεραπεία των αρρώστων και τη σοφία του 1ου Αφορισμού

§ 1.1.  Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς,  
ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.

που συνιστούν την ουσία του Ιπποκρατισμού.

Η αναβίωση του Ιπποκρατισμού αφορά

στην ηθική και στη δεοντολογία της Ιατρικής  
και όχι στη θεραπευτική του Ιπποκράτους

η οποία συνιστά ρεαλιστική ουτοπία και ρομαντικό ετεροχρονισμό.

Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει σε κανέναν να ακολουθήσει 
τον Ιπποκρατισμό. Συνάμα, κανείς γιατρός δεν μπορεί 
να απορρίπτει τον Ιπποκράτη, επειδή η μεν Γνώση έχει 
παρελθόν, η δε Σοφία έχει και μέλλον.

Η ίδια βέβαια άποψη ισχύει και για τη θεραπευτική του Γαληνού, του οποίου όμως η 

δεοντολογία προς τους ομότεχνούς του υπολείπεται εκείνης του Ιπποκράτη. 

Η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ), στην προσπάθειά της να προ-

σεγγίσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους γιατρούς προχώρησε στην κυκλοφορία του 

κειμένου, που έχετε στα χέρια σας με θέμα:

Η θέση του γιατρού στην κοινωνία 
Προτρεπτικοί λόγοι προς νέους γιατρούς

το οποίο έρχεται να μεταδώσει τα μηνύματα της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής, και να 

καλύψει ένα κενό, στην ενημέρωση των νέων γιατρών, στο θέμα αυτό.

Στο έργο αυτό αναλύεται επιγραμματικά ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο γιατρός τον 

άρρωστο και τα προβλήματά του, αλλά και η θέση της κοινωνίας απέναντί του. Στο κείμε-

νο, περιελήφθησαν και Προτρεπτικοί Λόγοι, προς νέους γιατρούς, βγαλμένοι μέσα από 

τις πραγματείες της Ιπποκρατικής και της Γαληνικής Συλλογής, αλλά και με αντίστοιχες 

ρήσεις από τη δράση σύγχρονων γιατρών.

Αθήνα, 2016

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
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Ο Ιπποκράτης στο Βυζάντιο
Μικρογραφία από χειρόγραφο του Ακτουάριου Ιωάννη-Ζαχαρία, 13ος αιώνας. Ο Ιπποκράτης με 
αμφίεση και φωτοστέφανο αγίου. Στο βιβλίο που κρατάει αναγράφεται ο πρώτος Αφορισμός. Ο 
ζωγράφος τονίζει την καθοριστική επίδραση του Ιπποκράτη στη Βυζαντινή Ιατρική (Παρίσι, Εθνική 
Βιβλιοθήκη).

Αφορισμοί

§ 1.1.  Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, 
ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.

και σε μτφρ Αποστολίδη2:

§ 1.1.  Ἡ ζωὴ εἶναι σύντομη, ἡ δὲ ἰατρικὴ μακρόχρονη, ἡ εὐκαιρία φευγαλέα  
καὶ ἡ πείρα ἀπατηλή, ἡ ὀρθή κρίση τῶν πραγμάτων εἶναι δύσκολη.



12

CL AUDE GALIEN

Γαληνός (128-200 μ.Χ.)

Χαλεπόν μὲν ἄνθρωπον ὄντα μὴ διαμαρτάνειν ἐν 
πολλοῖς τὰ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα, τὰ δὲ κακώς 

κρίναντα, τὰ δὲ ἀμελὲστερον γρὰψαντα 

Γαληνός ΧΙΙ, σ. 535 Kühn

O Γαληνός υπήρξε πράγματι ένας μεγάλος γιατρός. και το παράδοξο για τη φήμη 
του είναι ότι υπερασπίστηκε με πάθος και συμπλήρωσε με καινούργια λάθη την 
Ιπποκρατική θεραπεία των τεσσάρων χυμών, η οποία ήταν μια εκ των προτέρων 
ανορθολογική θεραπεία. Έτσι, το μεγαλείο του μεν Ιπποκράτη προέκυψε από τη 
διατύπωση της πρωτότυπης θεωρίας των τεσσάρων χυμών, ενώ του Γαληνού από 
την ιδιοφυή υπεράσπισή της, την οποία ανήγαγε στη θεωρία των τέλειων λαθών. 
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Εισαγωγή

Ο νέος γιατρός, ξεκινώντας την ιατρική του σταδιοδρομία, μέσα σε ένα ασταθές 
και ομιχλώδες κοινωνικό περιβάλλον, σε έναν κόσμο αλλοτριωμένο από την ευμάρεια 
του χρήματος και την υπέρμετρη φιλοδοξία της επιτυχίας, βιώνει καταστάσεις, που τον 
απομακρύνουν από το κύριο έργο του, που είναι η φροντίδα του αρρώστου. 

Ισοκράτης (436-338 π.Χ.)
Αθηναίος ρήτορας από τους 

σημαντικότερους. Μαρμάρινη 
προτομή της Villa Albani.

	Ὅσοι μὲν οὖν τοὺς ἑαυτῶν φίλους τοὺς προτρεπτικούς λόγους 
συγγράφουσι, καλόν μὲν ἔργον ἐπιχειροῦσιν, οὐ μὴν περί γε  
τὸ κράτιστον τῆς φιλοσοφίας διατρίβουσιν

Ἰσοκράτους, Πρός Δημόνικον 33.

	Όσοι μεν, λοιπόν, γράφουν χάριν των φίλων τους προτρεπτικούς  
λόγους, πράττουν καλόν έργο, αλλά συνάμα καταγίνονται  
και με το άριστο μέρος της φιλοσοφίας.

(μτφρ. Αποστολίδη4)
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Τέλειός ἐστιν ἰατρὸς ὁ ἐν θεωρίᾳ και πράξει καταρτισμένος 
Γαληνός 19, 3555

Ἄριστος ἰατρὸς ἐστιν ὁ πάντα πράτων ἐν ἰατρικῇ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 
Γαληνός 19, 3555

Την άποψη αυτή είχε εκφράσει και ο Ηρόφιλος. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος γιατρός έχει 
ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης της ιατρικής του συνείδησης, ανάγκη που μπορεί 
να καλύψει προσφεύγοντας στις αιώνιες, σταθερές και αναλλοίωτες αρχές των ηθικών 
αξιών, που εμπεριέχονται στις πραγματείες της Ιπποκρατικής και Γαληνικής Συλλογής.

Απευθυνόμενος, προς μέλλοντες και νέους γιατρούς τονίζεται με έμφαση η προηγη-
θείσα χαρακτηριστική επισήμανση του Αλέξανδρου Καββαδία για το Νεοϊπποκρατισμό, 
η οποία έρχεται να συμπληρώσει αντίστοιχη του μεγάλου ιατροφιλόσοφου του 19ου 
αιώνα, του Sr William Osler* (1849-1919), ο οποίος είχε πει:

	Η Ιατρική  
Αρχίζει από τον άρρωστο 
Συνεχίζεται με τον άρρωστο  
και Τελειώνει στον άρρωστο

Ο ιατροφιλοσοφικός στοχασμός του Osler, παραδίδει πολλά μηνύματα στο νέο 
γιατρό, όπως:

	Όποιος μελετά ιατρική χωρίς βιβλία,  
ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά,  
αλλά όποιος μελετά ιατρική χωρίς ασθενείς  
δεν γνωρίζει ποτέ τη θάλασσα

Η σχέση γιατρού-αρρώστου
Είναι γνωστό ότι η σχέση γιατρού – αρρώστου, οικοδομείται στη βάση δημιουργίας 

μιας ειλικρινούς και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η Ιατρική, βρίσκει την εφαρμογή της στην 
κλινική πράξη και δικαιώνεται μέσα από την ιερή σχέση γιατρού-αρρώστου. Σημαντικό 
πυλώνα αυτής της σχέσης αποτελεί η ενημέρωση του αρρώστου, ο οποίος κατανοώ-

	 *	Ο	William	Osler,	υπήρξε	ο	μεγαλύτερος	Καναδός	κλινικός,	ο	οποίος	διέπρεψε	στις	ΗΠΑ.	Ήταν	από	τους	λίγους	
γιατρούς	ο	οποίος,	στα	αμφιθέατρα,	προκαλούσε	τις	ενθουσιώδεις	επευφημίες	των	φοιτητών	και	των	συνεργατών	
του.	Διακρινόταν	για	την	ευρεία	πνευματική	του	καλλιέργεια.	Ήταν	ένας	ιατροφιλόσοφος,	ένας	ακάματος	κλινικός	
και	μελετητής	της	ιατρικής	και	της	ιστορίας	της.	Το	1889,	πήγε	στη	Βαλτιμόρη,	όπου	ίδρυσε	με	τους	Κέλλυ,	Ουέλς	
και	Χάλστεντ,	την	περίφημη	Ιατρική	σχολή	του	John	Hopkin,	της	οποίας	έγινε	ο	πρώτος	καθηγητής.
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ντας το πρόβλημά του, βοηθά το γιατρό στην άσκηση του έργου του. Οι κοινωνικές 
και οι άλλες καταστάσεις επηρεάζουν, σε σημαντικό βαθμό, την ισορροπία της σχέσης 
γιατρού – αρρώστου. Σε κάθε περίπτωση, το έργο της ασφαλούς και αποτελεσματικής 
προσφοράς υπηρεσιών υγείας προς τον άρρωστο το επωμίζεται ο γιατρός, και η ορθή, ή 
μη εκτέλεσή του δοκιμάζει τα όρια των γνώσεών του και τις αντοχές της συνείδησής του.

	Μη λησμονείτε πως ό,τι δεν θεραπεύεται, παρηγορείται· και ό,τι 
παρηγορείται γαληνεύει την ενεδρεύουσα αγωνία του θανάτου.

Παρόλ’ αυτά, εκτιμούμε ότι η επιθυμία των νέων ιδιαίτερα γιατρών για τη διατήρηση 
ακέραιης αυτής της σχέσης αποτελεί πρόκληση, η οποία πρέπει να ξεπεράσει ακόμη και 
το βάρος της όποιας κοινωνικής κριτικής. Πρόσφατα, στη σχέση αυτή έχουν παρεμβληθεί 
και άλλου επιπέδου, πλην δυσδιάκριτης κλίμακας αντιθέσεις, όπως η βιοηθική, που τις 
δημιούργησε ο αμφισβητούμενος ιδεολογικός πλουραλισμός, της σύγχρονης ιατρικής.

Πάμπλο Πικάσο, “Η μελαγχολία της φθισικής γυναίκας”. Επιστήμη και Ευσπλαχνία, 1897 (Μουσείο 
Πικάσο, Βαρκελώνη).
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	Η Ιατρική, θα συνεχίσει να είναι η επιφανεστάτη των επιστημών, εφόσον 
εξακολουθεί να εφαρμόζει τη φιλάνθρωπη Ιπποκρατική Ηθική. Αυτό, 
σημαίνει ότι η μελλοντική ευδοξία της εξαρτάται από την ικανότητα  
των γιατρών να επιλύουν τα διλήμματα και τις προκλήσεις  
των μελλοντικών ανακαλύψεων με κριτήρια ηθικά, προς το συμφέρον 
των αρρώστων.

Η πορεία του γιατρού, με οδηγό την ηθική των κειμένων της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
εξασφαλίζει επαρκώς τη σχέση του με τον άρρωστο, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν 
την υγεία του.

	Να θυμάστε: καμία γνώση δεν πηγαίνει χαμένη, ούτε κι αυτή  
την οποία ενδεχομένως θα χρειασθείτε, επειδή το ενδεχόμενο  
στην ιατρική είναι πάντα πιθανόν.

Να θυμάστε ακόμη ότι ο άρρωστος σε καμία περίπτωση δεν επιζητεί τον οίκτο, 
αλλά μόνο το ενδιαφέρον και την προσοχή σας, και ότι πάντοτε εκτιμά την ειλικρινή 
συμπαράστασή σας.

Ικέτες φέρουν προς τον Ασκληπιό, που κάθεται και την Υγεία που στέκεται όρθια μπροστά του, 
βόδι για θυσία. Οι εύποροι ασθενείς προσέφεραν βόδι, ενώ οι μη έχοντες οικονομική ευρωστία 
προσέφεραν μικρότερης αξίας αγαθά.
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Ιπποκρατική Ιατρική

	Μελετάτε Ιπποκράτη και Αρεταίο, Γαληνό και Ρούφο Εφέσιο  
και Ορειβάσιο και Αέτιο και Παύλο τον Αιγινίτη. Το παρελθόν  
της Ιατρικής είναι εξίσου σημαντικό με το παρόν  
και με το επερχόμενο γενναιότερο μέλλον.

Ο Ιπποκράτης, αντιπροσωπευτικό πρότυπο των γιατρών όλων των εποχών, προσδιόρισε 
διά παντός τους στοιχειώδεις κανόνες του ιατρικού επαγγέλματος. Για τούτο πρέπει:

	Να σέβεσθε τους δασκάλους σας, όπως τους γονείς σας  
και τους αρρώστους σας ν’ αγαπάτε, όπως τους συγγενείς σας.

Ο ορθολογισμός του Ιπποκράτη συνδυαζόμενος με την εξαιρετική ευφυΐα του 
δημιούργησαν ένα πρωτότυπο μίγμα αυξημένης παρατηρητικότητας και πνευματικής 

Οι επιφανέστεροι ιατροί της αρχαιότητας.

Γαληνός

Αρεταίος ο Καππαδόκης

Παύλος ο Αιγινίτης

Ιπποκράτης
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καθαρότητας, το οποίο τον βοήθησε να θέσει τις βάσεις για τα αίτια και τη θεραπεία 
των βαριών και ανίατων νοσημάτων.

Η αρμονική σύζευξη της επιστημονικής αναζήτησης και γνώσης και του ανεπίληπτου 
ιατρικού ήθους συνιστά δικό του επίτευγμα. Αναμφισβήτητα, η άσκηση της ιατρικής στη 
σύγχρονη κοινωνία, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, επειδή και οι γνώσεις πληθαίνουν 
και οι ηθικές αξίες αμφισβητούνται και μεταλλάσσονται. Για τούτο: 

	Αν στην ιατρική σας καριέρα έχετε σώσει τη ζωή και ενός μόνον 
αρρώστου, θα έχετε διασώσει το κύρος της επιστήμης σας.

Ιπποκρατική ηθική
Η εποχή μας εμφανίζει τη μεγαλύτερη ίσως διαφθορά από όλες σχεδόν τις περιόδους 

της ιστορίας. Αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι η άρνηση των αρχών και των κανόνων, 
γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση πολλές φορές ακόμη και το σύνολο των ηθικών 
αξιών.1,6 Επιπλέον, όταν η επιστήμη και η τέχνη αποσυνδέονται από τις ανθρωπιστικές 
τους αρχές, πώς να μην περιφρονούνται οι ηθικές αξίες;

Σήμερα, η ιατρική έφθασε στο σημείο να ταυτίζεται με τη φιλοχρηματία. Ελάχιστοι, 
παρόλα αυτά, θέλω να πιστεύω είναι οι γιατροί που εξαγοράζονται από το χρήμα. Τις 
θέσεις αυτές περιγράφει με χαρακτηριστική ενάργεια η παρακάτω αποφθεγματική γνώμη.

 Από τον αχρημάτιστο και κακό, απείρως προτιμότερος,  
είναι ο φιλοχρήματος και καλός γιατρός.

Το ερώτημα που θα παραμείνει αναπάντητο είναι: Είμαστε σίγουροι ότι ο σημερινός 
καλός γιατρός θα είναι και αύριο καλός;

Ακόμη πιο αιχμηρή απηχεί η ρήση:

 Ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του για τη νιότη,  
ενώ εσύ εκποιείς την ηθική σου για λίγα χρήματα.

Η ηθική, στο χώρο της υγείας κατέχει κυρίαρχη θέση, η οποία, σε καμία περίπτωση 
δε μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες έκπτωσης ή συμβιβασμών. Με άλλα λόγια, δεν 
πρέπει να επηρεάζεται με διάφορα προσχήματα από κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, 
θρησκευτικές ή άλλες καταστάσεις. 

Θα πρέπει, συνεπώς, ο γιατρός να είναι εφοδιασμένος με ισχυρά ηθικά “αντίδοτα”, 
ή Προτρεπτικούς λόγους, με τα ηθικά δηλαδή και δεοντολογικά εκείνα εφόδια, τα οποία 
θα τον καταστήσουν ικανό να κατανοεί και να αντιμετωπίζει επιτυχώς, τα όποια εμπόδια 
δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, στις σχέσεις του με τον άρρωστο και 
κατ’ επέκταση με την κοινωνία, ως αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας. 
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	Μη στερείτε την ελπίδα από τον άρρωστο, εσείς όμως πρέπει να 
προσβλέπετε μόνον στα θετικά αποτελέσματα της επιστήμης σας, 
υπολογίζοντας με ακρίβεια και την ισχύ των αρνητικών.

Αυτές οι ηθικές αρχές αναδύονται μέσα από τις γραμμές των Προτρεπτικών λόγων, 
τους οποίους ο γιατρός πρέπει να έχει κατά νου, σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης του 
αρρώστου, για να αντλεί δύναμη. Οι Προτρεπτικοί λόγοι παρέχουν στο γιατρό, σε κάθε 
στάδιο της εφαρμογής της Ιατρικής την ηθική υποστήριξη που απαιτεί η εκτέλεση του 
έργου του.

Ο Ιπποκρατικός γιατρός απέναντι στο σύγχρονο γιατρό

	Όπως ο Σωκράτης, υπήρξε ο ευρέτης της πρακτικής ηθικής φιλοσοφίας, 
έτσι και ο Ιπποκράτης, υπήρξε ο αρχηγέτης της επιστημονικής ιατρικής.  
Και θα πρέπει να θυμάστε τα βασικά δόγματά του: 

	 α)  Να παρέχετε βοήθεια ή, τουλάχιστον να μην προξενείτε βλάβη.

	 β)  Η δύναμη των νοσημάτων είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από τις 
δυνατότητες της ιατρικής και των θεραπευτικών μέσων.

Ο Πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω.
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Ο Ιπποκρατικός Όρκος χαραγμένος σε σχήμα σταυρού (Βυζαντινό χειρόγραφο του 12ου αιώνα, 
Βατικανική Αποστολική Βιβλιοθήκη, Ρώμη).
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Ο Αχιλλέας ξύνει με το μαχαίρι του τη σκουριά (ρινίσματα χαλκού) της λόγχης στο πληγωμένο πόδι 
του Τηλέφου, Βασιλιά της Μυσίας. Σύμφωνα με το χρησμό, ὁ τρῶσας καὶ ἰάσεται, μόνο ο Αχιλλέας 
που τον τραυμάτισε σε μάχη θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Ανάγλυφο 1ου αιώνα μ.Χ. (Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Νεαπόλεως).

Η τήρηση των δύο δογμάτων, προϋποθέτει την ορθή γνώση και την επαρκή εμπειρία 
των ιατρικών δεδομένων, χωρίς την αυθαίρετη υπερίσχυση της πρώτης επί της δεύτερης.

	Η γνώση δεν υπερέχει της εμπειρίας και η εμπειρία δεν υποκαθιστά  
τη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι η αγαθή συνύπαρξη των δύο απαρτίζει  
τον πλήρη γιατρό.

Όσον αφορά την ηθική και τη δεοντολογία του επαγγέλματος, μπορεί να τις αναζη-
τήσει ο γιατρός στις γραμμές του Ιπποκράτειου Όρκου1, όπου μεταξύ άλλων γράφεται 
και το ανεπανάληπτο:

	§5. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου.

 (μτφρ Αποστολίδη1)
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Εξ' όσων γνωρίζουμε, η απαίτηση του συντάκτη του Όρκου προς το θεράποντα της 
ιατρικής να ταυτίζει την ηθική του βίου του με την ηθική της τέχνης του, δεν απαιτείται 
από κανέναν άλλο επιτηδευματία ή μη, ούτε στην αρχαιότητα ούτε και στους επόμε-
νους αιώνες, μέχρι των ημερών μας. Όμως η καθαρότητα και η αγνότητα της ζωής 
παραπέμπει στο φιλόσοφο βίο, ο οποίος μεταφερόμενος στη ζωή προάγει την ιατρική 
τέχνη σε λειτούργημα. 

Για τούτο και ο Ιπποκράτης στην πραγματεία, Περί Ευσχημοσύνης7 (§5) γράφει:

§5 Πρέπει... να μεταβιβάζεις τη σοφία στην ιατρική  
και την ιατρική στη σοφία

§5 Διὸ δεῑ … μετάγειν τὴν σοφίην ἐς τὴν ἰητρικὴν  
καὶ τὴν ἰητρικὴν ἐς τὴν σοφίην.

και ως σοφία εννοεί

την ορθή σκέψη και παρατήρηση, τη φιλοσοφική διάθεση  
και παιδεία, αλλά και την ψυχική και ηθική καλλιέργεια.

Η λήψη του ιστορικού του αρρώστου και η εξέτασή του από το γιατρό. Στις παστέλ και θερμές 
αποχρώσεις του πίνακα αποτυπώνεται η κατανυκτική ατμόσφαιρα στον περιβάλλοντα χώρο του 
εξεταστηρίου.
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Και συνεχίζει 

ἰητρὸς γὰρ φιλόσοφος ἰσόθεος

Προφανώς, ο συντάκτης του έργου εννοεί ότι ο γιατρός πρέπει να έχει ευρύτερη 
εποπτεία των προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία και τη νόσηση των ατόμων.

Ο Γαληνός, στο έργο του, ὅτι ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος, γράφει ότι η δημιουργία 
“σωστής” ιατρικής προσωπικότητας, προϋποθέτει σύνδεση φιλοσοφίας και ιατρικής. 

ὅστις ἂν ἰατρός, ἦ, πάντως οὗτος ἔστι και φιλόσοφος

Έτσι, από την εποχή του Διαφωτισμού, προέκυψε η έννοια του ιατροφιλόσοφου, η 
οποία εκάλυπτε πλήρως τα προσόντα του ιατρικού λειτουργού. Κατόπιν αυτού μπορού-
με να πούμε ότι: Ο Διαφωτισμός, με την ανθρωπιστική προσφορά που τον συνόδευε, 
διαμόρφωσε μια νέα διάσταση στην ηθική του ιατρικού λειτουργήματος, κύριο χαρα-
κτηριστικό της οποίας ήταν η απομάκρυνση από τον άκρατο επαγγελματισμό και την 
απροκάλυπτη εκμετάλλευση του πάσχοντα, είτε από ελαφρά είτε από βαριά νοσήματα.

	Η ιατρική αντιμετωπίζει με την ίδια σοβαρότητα και τα ελαφρά  
και τα βαριά νοσήματα, διότι βαριά άρρωστοι μπορεί να είναι  
και όσοι πάσχουν από ελαφρά νοσήματα.

Ιατρική φιλανθρωπία 
Η ιατρική, που ασκείται με τους κανόνες του ανθρωπισμού, περιγράφεται και στις 

γραμμές της πραγματείας, Παραγγελίαι8 (§§ 1, 6), από τις οποίες αναδύεται το διττό 
μήνυμα, το οποίο υπογραμμίζει ο θαυμαστός Ιπποκρατικός λόγος, και αφορά στη φι-
λαλληλία του γιατρού (μτφρ. Αποστολίδη9).

	§1.  γιατί εκεί που υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο,  
υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη.

Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει:

ας δαπανά κανείς τα αγαθά του, αν δεν έχει αγάπη "οὐδέν ὠφελεῖται".

Στην §6 της πραγματείας, ο συγγραφέας προσδιορίζει με αυστηρό και σαφή τρόπο 
την αμφίδρομη σχέση, που διέπει τη φιλανθρωπία και τη φιλαλληλία.

	§6.  Εάν δε παρουσιαστεί ευκαιρία να βοηθήσετε κάποιον άρρωστο ξένο 
και φτωχό βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους με ιδιαίτερη προθυμία 
γιατί ...
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Η ιατρική φροντίδα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια θεωρητική προσφορά 
υπηρεσιών υγείας στον άρρωστο. Αυτό γιατί εμπεριέχει το βαθύτερο νόημα της φι-
λανθρωπίας, που εκφράζεται από την αγάπη προς τον πάσχοντα, μια έννοια που είναι 
συνυφασμένη με εκείνη της ανθρωπιάς, η οποία περικλείει τα υψηλότερα δυνατά και 
αγνότερα αισθήματα του ανθρώπου, που συνιστούν τον ανθρωπισμό. 

Ο Γαληνός, στο έργο του, ὅτι ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος,10 γράφει (μτφρ φιλο-
λογική ομάδα Κάκτου11):

 σελ. 59-60.  Έχει αποδειχθεί, ότι ο πραγματικός γιατρός είναι φίλος  
της σωφροσύνης, όπως και σύντροφος της αλήθειας.

Στην πραγματεία, Περί φυσῶν (§1) ο Ιπποκράτης γράφει12:

	 §1. 	Ὁ μὲν γὰρ ἰητρὸς ὁρῇ τε δεινά, θιγγάνει τε ἀηδέων, ἐπ’ ἀλλοτρίῃσί τε 
ξυμφορῇσιν ἰδίας καρποῦται λύπας.

και σε μτφρ. Αποστολίδη2

	§1.  Ο ιατρός βλέπει τα δεινά· έρχεται σε επαφή με τα δυσάρεστα  
και εισπράττει τις λύπες από τις συμφορές των ασθενών.

Ο γιατρός, καλείται να ερευνήσει τη φύση του σώματος, αλλά και της ψυχής, καθώς 
επίσης και τα διάφορα νοσήματα και το είδος της θεραπείας. Όλα αυτά γίνονται με τη 
βοήθεια του λόγου, της λογικής, ενώ ο γιατρός θα πρέπει να επιδεικνύει σύνεση, σω-
φροσύνη και αρετή. Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιο, η συμπεριφορά του γιατρού αντί της 
σωφροσύνης να εκφράζεται με εκδηλώσεις υπερφίαλου εγωκεντρισμού.

Συχνά οι γιατροί δεν στέκονται στο ύψος των ηθικών απαιτήσεων, που οι ίδιοι υπό-
σχονται μέσω του Όρκου τους, με συνέπεια να ολισθαίνουν, αργά αλλά σταθερά, όπως 
και οι άλλες κοινωνικές ομάδες προς τη φιλοχρηματία, τον αριβισμό, το φθόνο, και τελικά 
τον άτεγκτο εγωκεντρισμό και την αλαζονεία.

Η αφιέρωση στην ιατρική, δεν σημαίνει απλώς μια επιλογή ενός τομέα 
της επιστήμης, σημαίνει μια συνολική στάση ζωής.

Αυτά τα στοιχεία συγκροτούν την αληθινή φύση του ιατρικού λειτουργήματος, το 
οποίο υπηρέτησε με πάθος και αυταπάρνηση ο οικογενειακός γιατρός στις αρχές του 
20ου αιώνα, αλλά και πολλοί μύστες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης.

Η εικόνα αυτή αλλάζει σταδιακά με την εμφάνιση και λειτουργία του δημόσιου 
νοσοκομείου, του δημόσιου συστήματος υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι 
η εποχή, που τη σχέση γιατρού-αρρώστου διεμβολίζει η εξάρτηση, η εκμετάλλευση 
και η κατάχρηση της εξουσίας του γιατρού, η οποία εμφορείται από τις αρχές του πα-
τερναλιστικού συστήματος. Οδηγούμαστε έτσι, σε μια συρρίκνωση της καθιερωμένης 
προσωπικής και ταυτόχρονα ιερής σχέσης γιατρού-ασθενούς.
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Sir Luke Fildes, "Ο γιατρός", (1891): Tate Gallery, Λονδίνο. Ο πίνακας απεικονίζει ένα γιατρό να 
παρατηρεί, σαν ανήμπορος θεατής, ένα ετοιμοθάνατο κορίτσι.

Η εποχή των καινοτόμων απόψεων

	Σε ποιους οφείλουμε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη; στους ευρέτες των 
παθογόνων μικροοργανισμών ή των φαρμάκων; Οι πρώτοι, βρήκαν τις 
αιτίες των νοσημάτων και οι δεύτεροι, τη θεραπεία τους. Προφανώς, το 
ερώτημα καθίσταται δυσκολότερο αν προσπαθήσουμε να κατατάξουμε 
τους μεν και τους δε σε μια δίκαιη κλίμακα αξιολόγησης.

Ο 19ος αιώνας, συνιστά την εποχή των καινοτόμων ανακαλύψεων, οι οποίες σημειώνο-
νται σ’ όλους τους κλάδους της ιατρικής, με επικρατέστερους εκείνους της βιοχημείας 
και της ψυχιατρικής, των οποίων οι επιδόσεις έχουν άμεση επίδραση στην κατανόηση 
και θεραπεία των νόσων. 

Ο γιατρός την εποχή της υψηλής τεχνολογίας
Η τεχνολογία, έδωσε στο γιατρό πολλά εφόδια, ενώ παράλληλα προσέθεσε και νέες 

ειδικότητες. Όλες όμως αυτές οι καινοτομίες του δημιούργησαν νέες υποχρεώσεις και 
επιδιώξεις, οι οποίες προκάλεσαν ανατροπές στη σχέση του με τον άρρωστο. Η ισχύς, 
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για παράδειγμα, της βιο-ιατρικής έρευνας, με τον άκαμπτο δογματισμό της, είχε ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εφαρμοσμένης τεχνολογίας, η οποία έδωσε στο γιατρό 
την αίσθηση ότι λειτουργεί κατ’ εντολήν της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την παλαιά και 
ιερή σχέση της ψυχικής επαφής με τον άρρωστο.

	Μην ελπίζετε στην ελπίδα ούτε στης τύχης την εύνοια·  
εμπιστευτείτε την επιστήμη σας προσαρμόζοντας τα δόγματά της  
στην ιδιαιτερότητα της εκάστοτε περίπτωσης.

Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, συσσωρεύονται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό 
στοιχεία13, που υποδηλώνουν ότι το Ιπποκρατικό λειτούργημα διέρχεται βαθειά κρίση. 
Μια κρίση στην οποία ο Παυλάτος14, έδωσε το χαρακτηρισμό, Σύνδρομο Ιπποκρατικής 
Ανεπάρκειας. Η έγκαιρη ή μη αναγνώριση αυτού του Συνδρόμου, μπορεί να αποβεί 
μοιραία, όσον αφορά την ταυτότητα της ηθικής του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και 
βλαπτική για την κοινωνία, ως αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας. 

	Η επιβεβαίωση της διάγνωσης από το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι 
θεμιτή, όταν οι εξετάσεις αδυνατούν να θέσουν τη διάγνωση και όταν 
-τότε κυρίως- κινδυνεύει η ζωή του αρρώστου.

	Η υπευθυνότητα βοηθά το γιατρό να θέτει τη διάγνωση  
και στα δυσδιάγνωστα περιστατικά.

Ο Ασκληπιός, θεός της ιατρικής, ίσως εξετάζει τον ώμο μιας ξαπλωμένης γυναίκας. Πιθανότερο, 
όμως, φαίνεται το μασάζ ή η εντριβή με κάποια αλοιφή. Πίσω από τον Ασκληπιό, στέκεται πιθανότατα 
η θεά Υγεία. Αττικό αναθηματικό ανάγλυφο. (Αρχές 4ου αιώνα π.Χ.).
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Στις μέρες μας, ο γιατρός ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα των διαγνωστικών 
εξετάσεων μόνο, και για το θαυμασμό των συναδέλφων του και της κοινωνίας. Ούτε 
λόγος να ακούσει τον άρρωστό του, να του μιλήσει για την αγωνία του, να συμμεριστεί 
το φόβο του, το άγχος που νιώθει για την υγεία του και τη ζωή του. Ο Γαρδίκας15, στο 
έργο του: Σχίζοντας τα χαρτιά μου, κάνει μια πολύ συγ κροτημένη και διορατική περι-
γραφή του σύγχρονου γιατρού, όταν γράφει:

... Γιατί να ασχοληθεί με την ψυχή; ...
Είναι ταπεινωτικό γι’ αυτόν. Του αρκούν τα χειροκροτήματα  
στα συνέδρια. ... Ο θρίαμβος της Ιατρικής! Ο γιατρός, από ένας 
φιλάνθρωπος, αποστολικός Σαμαρείτης γίνεται ένας στυγνός 
επιστημονικός τεχνοκράτης, ή μάλλον χειρώνακτας.

Το βασικό πρόβλημα, δεν είναι η ενασχόληση του γιατρού με την ψυχή του αρρώστου, 
αλλά η απολογία του ίδιου, στην ανάκριση της δικής του ψυχής.

Ανάγλυφη πλάκα στην οποία απεικονίζεται ο Ασκληπιός, με τα μέλη της οικογένειάς του, τους 
δύο γιούς του το Μαχάωνα και τον Ποδαλείριο και τις κόρες του (πίσω), ενώ υποδέχεται ικέτες.  
Ο δεύτερος γιος του ο Μαχάων, κρατά στο αριστερό του χέρι χειρουργικό εργαλείο. (Πρώτο μισό 
4ου αιώνα π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).



28

Π.Ν. ΖηρογιαΝΝησ

Απεικόνιση της πρώτης χειρουργικής επέμβασης με αιθέρα, στο νοσοκομείο της Μασσαχουσέτης, 
το 1846 από το χειρουργό John Collins Warren (Ελαιογραφία του Robert Hinckley, Ιατρική Βιβλιο-
θήκη Βοστώνης). 

Το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ των γιατρών

	Με τους συναδέλφους σας να είστε επιεικείς και γενναιόδωροι, φιλικοί 
και συνεργάσιμοι· η ιατρική δεν είναι η επιστήμη του ενός.  
Η προηγούμενη προτροπή μπορεί να διατυπωθεί και διαφορετικά.  
Προς τους συναδέλφους σας να είστε τουλάχιστον δίκαιοι.

Η απεραντοσύνη και η πολυπλοκότητα της γνώσης και η εκτίμηση της ωφελιμότητας 
και της χρήσης αυτών στην ιατρική, καθιστά αναγκαία τη συνεργασία του γιατρού με τους 
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συναδέλφους του των άλλων ειδικοτήτων. Βέβαια, όσο το περιεχόμενο της εξειδίκευσης 
αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο, τόσο βαθαίνει και το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ 
των ειδικοτήτων, με συνέπεια η επικοινωνία τους να καθίσταται έως και δυσχερής, με 
σημαντικές ενίοτε επιπτώσεις για την υγεία του αρρώστου.

	Η εξειδίκευση είναι βλαπτική, επειδή οδηγεί στη μονομέρεια.  
Αντίθετα, η ανεπάρκεια είναι παραγωγική, επειδή προσπαθεί  
να καλύψει την κενότητά της.

Ο γιατρός αντιμέτωπος με τα ανίατα και επείγοντα νοσήματα

	Στα κακοήθη νοσήματα δεν υπάρχουν γενναίοι, αλλά μόνον αξιοπρεπείς 
ασθενείς και η πρόρρηση του προσδόκιμου της επιβίωσης με βάση τα 
στατιστικά δεδομένα συνιστά ιατρικό ολίσθημα διότι, αφενός 
επιβεβαιώνεται σπανίως και αφετέρου το ίδιο το νόσημα -ένεκα της 
κακοήθειάς του- αρνείται να εγκαταλείψει τον ξενιστή του.

André Brouillet. Μάθημα για την υστερία από τον Ζαν Μαρτέ Σαρκό 1887. Μουσείο Γαλλικής Ιατρικής 
Σχολής, Παρίσι.
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Στη διαχρονική εξέλιξη της σχέσης γιατρού-αρρώστου, μπορούμε να μιλάμε για 
συμπόρευση, στη διάρκεια της οποίας ο γιατρός βιώνει το μέγεθος και την ένταση του 
προβλήματος, αλλά και τις μεταβολές των συναισθημάτων του αρρώστου. Στην πορεία 
αυτή ο άρρωστος προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία με τον εαυτό του και να διατη-
ρήσει την ανεξαρτησία του, δεδομένου ότι η νόσος ενδέχεται να προκαλεί διαταραχές 
στο συναίσθημα, στο νου και στη συμπεριφορά. Για τούτο ο γιατρός απαιτείται να είναι 
ενημερωμένος και κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει κάθε δυνατή εξέ-
λιξη στον ασθενή με οξύ ή χρόνιο νόσημα.

	Στα επείγοντα περιστατικά η βοήθεια πρέπει να δίδεται στην κατάλληλη 
ώρα· και κατάλληλη ώρα είναι εκείνος ο χρόνος που διαρκεί όσο μια στιγμή.

Η εποχή του οικογενειακού γιατρού

	Να θυμάστε: Ο άρρωστος φοβάται πάντα την αρρώστια  
και η αρρώστια φοβάται μόνον τον γιατρό. Αυτό σημαίνει  
ότι η γενναιότητα του γιατρού απαιτεί σωφροσύνη και καρτερία.

Η Ιατρική μέχρι το 19ο αιώνα, ομοιάζει με εκείνη της αρχαιότητας, ως προς τη θε-
ραπευτική της πλευρά. Η άποψη αυτή, ενισχύεται από το γεγονός ότι οι προηγούμενοι 
είκοσι πέντε αιώνες, ελάχιστα έχουν προσθέσει στη θεραπευτική, ενώ αύξησαν τη χρήση 
των εμετικών, των καθαρτικών χυμών, των βοτάνων και της βδέλλας. 

Ο 20ος αιώνας παρουσιάζει δυο βασικά χαρακτηριστικά16 τα οποία τον διαφοροποι-
ούν από τους προηγούμενους. Αυτά είναι τα ιατρικά και τα ιστορικά γεγονότα που τον 
σηματοδοτούν τα οποία είναι πολύ πρόσφατα, και επιπλέον είναι τόσο πολλά με τις 
εξελίξεις που τα συνοδεύουν σ’ όλα τα πεδία της ιατρικής, να είναι ταχύτατες και σε 
πολλές περιπτώσεις εκρηκτικές. Συνεπώς, δύσκολα, ο γιατρός μπορεί να τις παρακο-
λουθήσει σε όλες τους τις λεπτομέρειες.

Σ’ αυτήν την επιστημονικά ομιχλώδη ατμόσφαιρα συναντάμε το γενικό γιατρό να 
στέκεται αμήχανος, μπροστά σ’ ένα μεγάλο όγκο αταξινόμητων γνώσεων να προσπαθεί 
να τις κατανοήσει. Παράλληλα, η ανάγκη για ενημέρωση γίνεται μέρα με τη μέρα όλο 
και πιο επιτακτική, όσον αφορά τη δυνατότητά του να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες 
υγείας. Και όλα αυτά, τη στιγμή που είναι υποχρεωμένος να επισκέπτεται νυχθημερόν, 
τον έναν άρρωστο μετά τον άλλο, κουβαλώντας στο μικρό τσαντάκι του τα απαραίτητη 
υλικά για άμεση χρήση.

	Η διαγνωστική σπανιοπληξία είναι πρωτεύον σύμπτωμα  
των εξειδικευμένων. Θλιβερή απόδειξη συνιστούν και οι εσχάτως 
αυτοαποκαλούμενοι «ειδικοί» παθολόγοι.
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Αναθηματική πλάκα, η οποία ανακαλύφθηκε στο Αμφιαράειο στον Ωρωπό, στην οποίαν υπάρχει η 
επιγραφή (που δεν είναι ευανάγνωστη στην εικόνα) «Αρχίνοος Αμφιαράω Ανέθηκεν». Η σκηνή, πα-
ριστά εγκοίμηση στο ναό σε τρεις παραστάσεις. Δεξιά, ο Αρχίνoος εισέρχεται στο ναό. Στο μέσον, 
εγκοιμάται, ενώ ο ιερός όφις του δαγκώνει τον ώμο. Αριστερά, ο ιερέας Αμφιάραος, επαλείφει το 
πάσχον σημείο του ώμου με φαρμακευτική ουσία, ή κρατά νυστέρι και εκτελεί χειρουργική επέμβαση. 
(4ος αιώνας π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

Έτσι το ερώτημα που τίθεται είναι αν ανακαλύπτονται όντως καινούργια νοσήματα, 
ή αν διαγιγνώσκονται ακριβέστερα τα παλαιά, τα οποία ένεκα της ποικιλομορφίας τους 
διέλαθαν την προσοχή μας.

	Ένα νόσημα, ούτε εμφανίζεται, ούτε ακολουθεί επακριβώς την ίδια 
πορεία στον κάθε άρρωστο. Αυτή η συνηθισμένη παραδοξότητα συνιστά 
τη δυσκολία και το μεγαλείο της Προγνωστικής και της Θεραπευτικής 
και καθιστά την Ιατρική την επιφανεστάτη των Επιστημών.

Τα τελευταία χρόνια ο γιατρός, έχει πάψει να παρακολουθεί την ασθένεια του πά-
σχοντα και έχει στραφεί στην τήρηση της αγωγής που του έδωσε.
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Ιατρικά λάθη

	Και τα λάθη είναι ανθρώπινα· παρά ταύτα δεν μπορεί να υπάρχουν 
καλοί και κακοί γιατροί· οι γιατροί πρέπει να είναι μόνον καλοί.  
Αυτό σημαίνει ότι καλοί είναι αυτοί που θα κάνουν τα λιγότερα  
και τα μικρότερα λάθη.

Τις τελευταίες δεκαετίες άρρωστοι και μη εκφράζουν προβληματισμό και δυσπιστία 
απέναντι στους γιατρούς, λόγω της ανησυχίας που καλλιεργείται από τα ΜΜΕ, γύρω 
από το θέμα των ιατρικών λαθών, τα οποία φαίνεται ότι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος 
της εφαρμοσμένης ιατρικής. Στο, Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς17 (§24), έργο της Ιπποκρατι-
κής Συλλογής, ο Ιπποκράτης, δηλώνει ότι θα επαινούσε πολύ το γιατρό που κάνει τα 
λιγότερα λάθη:

§24. Τοῦτον τὸν ἰητρὸν ἐπαινέοιμι τὸν σμικρὰ ἁμαρτάνοντα

Τα τελευταία χρόνια ο ιατρικός τύπος διεθνώς18 παρουσίασε πολλά άρθρα τα οποία 
προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα, γιατί τόσα πολλά λάθη και γιατί δεν έχουν 

Francisco de Goya. Αυτοπροσωπογραφία με το γιατρό Αριέτα, 1820. Ινστιτούτο Τεχνών Μιννεάπολης.  
The Ethel Morrison van Derlip Fund.
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γίνει προσπάθειες περιορισμού τους19. Η άποψη ότι τα ιατρικά λάθη είναι μη αποδε-
κτά20 και ότι στην ιατρική δεν υπάρχει λάθος που να μην οφείλεται στην αμέλεια του 
γιατρού δεν φαίνεται ισχυρή για όλες τις περιπτώσεις, επειδή τόσο ο ορισμός όσο και 
ο επιμερισμός του λάθους στο γιατρό ή στην επιστήμη του είναι ιδιαίτερα δυσχερής. 
Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ειδικοί είναι ότι στην πλειοψηφία τα λάθη τους 
οφείλονται σε αδυναμίες της σκέψης του γιατρού και όχι σε τεχνητά λάθη. Μελέτη, 
εκατό εσφαλμένων διαγνώσεων, διαπίστωσε ότι οι ανεπαρκείς ιατρικές γνώσεις ήταν 
αιτία του σφάλματος μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις21. Για όλα τα παραπάνω φαίνεται 
να ισχύει η ρήση22: 

	Αν καλύτερος γιατρός είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη,  
όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, τότε καλός είναι αυτός που δεν κάνει 
περισσότερα από τα λίγα.

Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός. 
Ο Κοσμάς εκτελεί ουροσκοπία, ενώ ο Δα-
μιανός κρατάει δοχείο με φάρμακα.



34

Π.Ν. ΖηρογιαΝΝησ

Ασφαλώς η άποψη ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη φθάνει μέχρι το στάδιο της ει-
σαγωγής του αρρώστου στο νοσοκομείο, δεν φαίνεται ορθή. Η διαγνωστική ευστοχία 
του γιατρού για τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα του νοσήματος συνεχίζει να αποτελεί 
κριτήριο της ιατρικής δεινότητας:

	Ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι το να γνωρίζεις τι δεν γνωρίζεις  
απαιτεί μεγάλη ωριμότητα.

O Cassel23, στο βιβλίο του, με τίτλο Doctoring: The nature of Primary Care Medicine 
γράφει: 

	Πολλές από τις κατευθυντήριες οδηγίες, είναι σχεδιασμένες να προωθούν 
τον έλεγχο του κόστους και όχι το συμφέρον των αρρώστων.

Απ’ αυτήν την άποψη οι γιατροί δεν πρέπει να θεωρούνται ανταλλάξιμα προϊόντα στην  
αγορά των αγαθών. Παρόλο που η ιατρική δεν κρίνεται μόνο από τα ΜΜΕ, ή από τους 
γιατρούς, αλλά κυρίως από τους αρρώστους, που αναζητούν τη βοήθειά της, εν τούτοις 
τα λάθη των γιατρών δεν προσδιορίζονται εύκολα όπως γράφει ο Αποστολίδης2 και

Ο Ντύρερ έγραψε στο γιατρό του εσωκλείοντας 
αυτό το σχέδιο προσθέτοντας: "Έχω έναν όγκο 
εδώ και πονάει. Τι έχω;". Οι ειδικοί κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι επρόκειτο για φλεγμονή της σπλη-
νός, συνέπεια του ελώδους πυρετού από τον οποίο 
προσβλήθηκε στην Ιταλία (Αίθουσα τέχνης Βρέμης).
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	Οπωσδήποτε δεν «πεθαίνουν»  πάντα μαζί με τους ασθενείς

Για να προσθέσει ότι «ένα λάθος αναγνωρίζεται ευκολότερα από τα πολλά λάθη και 
πάντως δυσκολότερα από το σωστό»

Γιατροί και Φαρμακευτικές Εταιρείες 

	Η εμπιστοσύνη των γιατρών στη θεραπευτική δράση των φαρμάκων  
δεν πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη. Αν «η φύση είναι γιατρός  
των νοσημάτων»24, όπως αποφαίνεται ο Ιπποκράτης, τότε πρέπει  
τα χορηγούμενα φάρμακα να υπερασπίζονται με την ίδια συνέπεια  
και προθυμία την ίαση του ασθενούς.

Ας δούμε όμως το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία με τεράστια κοινωνική διάστα-
ση, της οποίας η σημασία είτε παραγνωρίζεται είτε υποτιμάται εσκεμμένα από τους 
γιατρούς. Αναφερόμεθα, προφανώς, στη σπατάλη της κερδοφόρου και χωρίς αυστηρά 
επιστημονικά κριτήρια συνταγογράφησης. Σε ποιο βαθμό επηρεάζει το μάρκετινγκ των 
φαρμακευτικών εταιρειών, τη λήψη αποφάσεων από το γιατρό, συνειδητά, ή μη; Με το 

Εξέταση αρρώστου από τον Ιπποκράτη.
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πέρασμα του χρόνου όλα αλλάζουν: Οι αλλαγές, δεν αφήνουν ανεπηρέαστες ούτε τις 
ηθικές αξίες, αν δεν ευθύνονται γι’ αυτές. Αυτή η αλλαγή γίνεται εμφανής από τα μέσα 
του 19ου αιώνα, όταν η επιστημονική γνώση άρχισε να αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς.

Ιπποκρατικοί κατά το ήθος γιατροί
Στη σύγχρονη κοινωνία η Ιατρική πάσχει στο σύνολό της, σχεδόν, από έλλειψη προ-

τύπων, τα οποία θα ήταν άξια προς μίμηση από τους νεότερους γιατρούς. Για το νέο 
γιατρό όταν, στην απουσία προτύπων προσθέσουμε και τις άλλες κοινωνικοπολιτικές 
και οικονομικές δυσκολίες, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μίγμα αποπροσανατολισμού 
από το καθ’ εαυτό ιατρικό λειτούργημα.

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, οι γιατροί αντιμετώπισαν με επιτυχία πολλές και σοβαρές 
δυσκολίες, οι οποίες έθεσαν σε δοκιμασία και την ευθυκρισία, αλλά και το μέλλον της 
επιστήμης τους. Σε καμία όμως περίπτωση, αυτές δεν στάθηκαν εμπόδια στους στόχους 
τους, αλλά συνέχισαν τις προσπάθειές τους με πείσμα, οραματιζόμενοι μια καλύτερη 
Ιατρική για το μέλλον. Όταν κρίθηκε αναγκαίο στερήθηκαν ακόμη και τους πενιχρούς 
μισθούς τους, ή πούλησαν και τα υπάρχοντά τους.

Ελλέβορος μέλας. Στα φυτά 
και τα βότανα ο Θεόφραστος 
και ο Διοσκουρίδης απέδιδαν 
θεραπευτικές ιδιότητες (Εθνική 
Βιβλιοθήκη Νάπολης, Ιταλία).
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Διαχρονικότητα της Ιπποκρατικής ηθικής
Η σύγχρονη ιατρική πράξη στην εφαρμογή της αντιμετωπίζει, συχνά, το ερώτημα 

της σχέσης

της αρχαίας με τη σύγχρονη ηθική, σε αντιστοιχία  
της αρχαίας προς τη σύγχρονη ιατρική.

Την απάντηση μπορούμε να αναζητήσουμε στις γραμμές των κειμένων της Ιπποκρα-
τικής Συλλογής και στη σύγχρονη ιατρική και κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό, γιατί η 
μεγαλοφυΐα του Ιπποκράτη δημιούργησε τις προϋποθέσεις που ένωσαν την τέχνη με 
την επιστήμη. Ο Αποστολίδης2 διατύπωσε την άποψη ότι:

Ο νους του Ιπποκράτη εκβίασε την άγνοια  
με την παρατήρηση και την οξύνοια,  
αλλά και τη γνώση με τη μεγαλοφυΐα  

και το πάθος του πρωτοπόρου.

Είναι αυτός, που προσδιόρισε τον αιώνα του. Πέρα όμως απ’ αυτά, μένει μια πλευρά 
του έργου του, που αρκεί από μόνο του, να αφήσει ανεξίτηλο το πέρασμά του στην 
ιστορία της ιατρικής. Αυτό δεν είναι άλλο από

την ηθική του ιατρικού επαγγέλματος  
η οποία ταυτίζεται με την ηθική του ατόμου.

Η πλευρά αυτή της διδασκαλίας είναι εκείνη στην οποία ο Ιπποκράτης έδωσε την 
εικόνα του γιατρού, όμοια της οποίας καμία εποχή πριν ή μετά απ’ αυτόν δεν ήταν 
σε θέση να αλλάξει. Παρά τις όποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις που σημειώνονται 
στο χώρο της ιατρικής επιστήμης διαχρονικά, όπως και στις θέσεις του γιατρού στην 
κοινωνία, αυτές αφορούν μόνο τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ η ηθική στη συνείδηση 
του γιατρού, εξακολουθεί να παραμένει προσηλωμένη σταθερά δίπλα στον άρρωστο 
με τη σκέψη στο:

ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν

	Η τελική διάγνωση του αρρώστου, από ηθική άποψη, παραμένει ευθύνη 
του θεράποντος γιατρού. αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση λάθους  
οι συνεπίκουρες ειδικότητες έχουν μόνο νομική ευθύνη.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν ότι το υψηλό ηθικό περιεχόμενο με το οποίο προσπάθησε 
ο Ιπποκράτης να καλύψει το γιατρό, δεν άφησε ασυγκίνητη καμία εποχή. Πώς θα μπο-
ρούσε να γίνει άλλωστε, όταν κανείς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να προσθέσει, έστω 
και μια λέξη, στις γραμμές του Ιπποκράτειου Όρκου1 ο οποίος στις §§ 5 και 9 γράφει 
(μτφρ. Αποστολίδη1):
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Ο ιατρός Ιάπυξ αφαιρεί αιχμή βέλους 
από τον μηρό του Αινεία (Τοιχογραφία 
1ος αιώνας μ.Χ.). (Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Νάπολη, Ιταλία).

§ 5. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου.

§ 9.  Αν κρατήσω αυτόν τον όρκο και δεν τον παραβώ, είθε να χαρώ  
τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας πάντα την εκτίμηση όλων  
των ανθρώπων.
Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα  
από εκείνα που εύχομαι να μου συμβούν.

Έχουν περάσει πολλοί αιώνες, στη διάρκεια των οποίων ο γιατρός και ο άρρωστος 
έζησαν δύσκολες στιγμές, ήταν όμως πάντα στο ίδιο μικρό καράβι της ιατρικής φροντί-
δας. Σήμερα η ιατρική ζει τη δική της εποχή, αύξησε τις γνώσεις και τις δυνατότητές 
της και πορεύεται με ένα μεγάλο καράβι. Οι γιατροί, έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα, 
χρησιμοποιούν πολλά νέα μέσα, πλην όμως παραμένουν οι ίδιοι3.

	Άλλοι υπηρέτες της τέχνης τους και άλλοι των αδυναμιών τους.

Στην πραγματεία, Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς25 (§ 4), διαβάζουμε ότι από την παλαιά εποχή 
αλλά και μέχρι τη σημερινή

	Οι καλοί καπεταναίοι δεν ναυαγούν εύκολα στον άσχημο καιρό,  
ακόμα και όταν δοκιμάζεται η ηθική τους.
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Αγνώς και οσίως. Οι δύο αυτές λέξεις περικλείουν ένα θησαυρό σκέψης, στον οποίον 
εμπεριέχεται η εντιμότητα, η ευσέβεια, καθώς και η ηθική. Τα δυο ισοδύναμα αλλά και 
συνώνυμα επιρρήματα, εκφράζουν τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς των γιατρών 
διαχρονικά, αλλά και των ανθρώπων, γενικότερα. Το εξαίρετο περιεχόμενό τους, έχει 
προβληματίσει πολλούς σοφούς, οι οποίοι υποστηρίζουν παρόμοιες θέσεις:

Ο Πλάτων στην Πολιτεία26 τονίζει

Δικαίως και οσίως τον βίον διάγειν

ενώ ο Απόστολος Παύλος27 κηρύττει:

Σωφρόνως και δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν

Ο Ιπποκράτης, θέλει το γιατρό

	Αγνό στις πράξεις και καθαρό στις σκέψεις του.

γιατί η καθαρή σκέψη οδηγεί στην ορθή πράξη. Όποιος σκέπτεται καθαρά (ὁσίως), 
ενεργεί τίμια και ηθικά, κατά το φυσικό δίκαιο (ἁγνῶς). Εδώ φαίνεται ότι ο συνδυασμός 
των λέξεων εκφράζει την επιθυμία του Ιπποκρατικού συγγραφέα να ενισχύσει περισσό-
τερο, απ’ όσο θα το επιτύγχανε μια λέξη μόνη της, την ανάγκη για εντιμότητα προς τον 
άρρωστο και υπογραμμίζει, παράλληλα, την ευσέβεια προς τη θεότητα.

Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι η γνώση δεν παράγεται για να είναι επικίνδυ-
νη, ανεξάρτητα από το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Ο J. Rostand (1894-1977), είχε πει την 
περίφημη ρήση:

	Η υψηλή τεχνολογία μας έκανε θεούς προτού γίνουμε άνθρωποι.

και εξέφρασε, στη συνέχεια και τις αμφιβολίες του:

Το Ασκληπιείο της Κω.
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Για το πόσο πέραν ενός ορίου θα είναι η επιστήμη 
περισσότερο επικίνδυνη, παρά ωφέλιμη!

Ο βαθμός της επικινδυνότητας της υψηλής τεχνολογίας μένει να προσδιοριστεί. Στη 
σημερινή εποχή οι γιατροί θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες28. Σ’ αυτούς 
που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την περαιτέρω εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας 
στα εργαστήρια, στα οποία η ηθική δεν έχει πάντα την καλύτερη δυνατή πρόσβαση.

Στην άλλη κατηγορία, ανήκουν οι κλινικοί γιατροί οι οποίοι παίρνουν τον άρρωστο 
"από το χέρι" για να τον περάσουν μέσα από τους χώρους των ειδικών μηχανημάτων, 
από τα οποία περιμένει να δώσουν στοιχεία για την ορθή διάγνωση της νόσου του.

Για να έλθει, στη συνέχεια ο Παπανικολάου, να προσθέσει την περίφημη φράση:

	Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής,  
αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι αντάξιο,  
ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού.

Που σημαίνει, να σέβομαι τον εαυτό μου περισσότερο απ’ όσο τον σέβονται οι αντί-
παλοί μου και κυρίως οι φίλοι μου!

Επίλογος
O γιατρός οφείλει και πρέπει να αναζητά και να επιτυγχάνει την ισορροπία, ανάμεσα 

στη θυσία για το έργο του και τα νόμιμα και ηθικά ενδιαφέροντά του για την προσωπική-
οικογενειακή ζωή του. Αυτά, παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που 
απαντούν σε μια σύγχρονη κοινωνία να παραβεί τον όρκο του χάριν του χρήματος, ή 
της προσωπικής-κοινωνικής του ανέλιξης είναι πάρα πολλές. Η βοήθεια που μπορεί να 
προσφέρει στο σημείο αυτό η ιστορία της ιατρικής, είναι δυνατόν να προέλθει από τη 
γνώση της ιστορικής διαδρομής της επιστήμης του. Αυτό το διαπιστώνει ο γιατρός αν 
έλθει σε επαφή με τη διδασκαλία του Ιπποκράτη, καθώς και με την επιστημονική διαδρομή 
και το βίο των μεγάλων γιατρών-κλινικών και ερευνητών, όπως του Lister, του Pasteur, 
του Osler, του Sydenham, του Boorhave, στους οποίους θα βρει, αν αναζητήσει, μια 
σταθερή πηγή ηθικής δύναμης. Το επόμενο ερώτημα είναι το ακόλουθο:

Είναι δύσκολο να είναι κάποιος ικανός γιατρός,  
χωρίς να γνωρίζει την ιστορία της επιστήμης του;

Η απάντηση, σε θεωρητικό επίπεδο κλείνει να είναι θετική. Αυτό, όμως, που αποκτά 
ιδιαίτερη αξία, είναι ότι η γνώση της ιστορίας της ιατρικής, θα συμβάλει σε μεγάλο 
βαθμό να γίνει καλύτερος και ικανότερος γιατρός. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλοι οι 
μεγάλοι γιατροί ως κλινικοί, ή ερευνητές, όπως ο Osler, ο Virchow, ο Cushing, ο Bernard, 
ο Pasteur, ο Flemming, εξέφρασαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την ιστορία της 
ιατρικής, ενώ παράλληλα της προσέθεσαν πολύτιμες γνώσεις16. Η ιστορία της επιστήμης 
του θα του αποκαλύψει από νωρίς, σε κάποια φάση στη διάρκεια της καριέρας του, 
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πόσο βραχεία διάρκεια ζωής έχει η χρήσιμη λεπτομέρεια του χθες, η οποία σήμερα 
ξεπερνιέται, από μια νέα καλύτερη και πιο χρήσιμη. 

Το παρελθόν είναι χρήσιμο αν παραπέμπει στο παρόν·  
και το παρόν είναι ωφέλιμο αν προσβλέπει στο μέλλον.

Η αξία του εκάστοτε παρόντος τεκμαίρεται από τη διάρκειά του. Η αξία της οιασ-
δήποτε μεθόδου εξαρτάται από τη διαχρονικότητά της. Επιπλέον η θετική γνώση έχει 
αποκτηθεί από περιπτώσεις, οι οποίες σε πρώτη φάση φαίνονται να μην είναι παρά μισές 
αλήθειες. Αν κατανοήσουμε ότι:

Η αλήθεια του σήμερα μπορεί να είναι το αυριανό λάθος,  
θα υιοθετήσουμε μια πιο ανεξάρτητη και πιο κριτική στάση  
και θα είμαστε καλύτερα εφοδιασμένοι ώστε να μπορούμε  

να αφομοιώσουμε αλήθειες.

Και ακόμη ότι:

Αυτό τονίζεται, καθώς πολλά μέλη του ιατρικού επαγγέλματος έχουν 
δείξει, κατά καιρούς, ένα αλλόκοτο μίγμα παράλογου συντηρητισμού 
από τη μια και ανορθολογικής εξάρτησης από τις τελευταίες 

Ερυθρόμορφος στά-
μνος (τέλη του 6ου αι. 
π.Χ.), που φυλάσσεται 
στο Μουσείο του Λού-
βρου στο Παρίσι. Ει-
κονίζεται ο Κένταυρος 
Χείρωνας, να διδάσκει 
τον νεαρό Αχιλλέα.
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Ο Γαληνός θεραπεύει νεαρό ασθενή. Ήταν ο τελευταίος σημαντικός πυλώνας της χιλιετίας της 
ελληνικής κυριαρχίας στον ιατρικό κόσμο. Γιατρός αυτοκρατόρων, αλλά και πληβείων στη Ρωμαϊ-
κή Αυτοκρατορία, ταξίδεψε, έκανε διαλέξεις και έγραψε πολλά έργα. Ή φαρμακευτική καθώς και 
η ιατρική επωφελήθηκαν από τις συνταγές του, που ονομάστηκαν "γαληνικά σκευάσματα". Ήταν 
ηγέτης στον τομέα των επιστημών υγείας της εποχής του. Διδασκαλίες του Γαληνού έγιναν δεκτές 
ως δόγμα από δασκάλους και ιατρούς για 1500 χρόνια.

καινοτομίες, από την άλλη. Μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει  
την αργή και οδυνηρή ανάπτυξη της τέχνης και της επιστήμης  
της ιατρικής και έχουν κατανοήσει πόσα έχουν κατορθώσει και πόσα 
ακόμη απομένουν να γίνουν, μόνο όσοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσοι 
αιώνες –ή και χιλιετίες ακόμη– χρειάστηκαν για να συσσωρευτεί  
η γνώση, την οποία θεωρούμε τώρα δεδομένη, μπορούν να δουν  
την επιστήμη αυτή στις σωστές της διαστάσεις και να αποκτήσουν την 
ταπεινότητα την τόσο απαραίτητη για κάθε άνθρωπο, μέσα,  
ή έξω από την ιατρική ειδικότητα.

Ο Ιπποκράτης, καθόρισε τη Δεοντολογία της Ιατρικής, που σημαίνει την Ηθική του 
γιατρού, στην άσκηση της επιστήμης του.
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Ο Σωκράτης, προσπάθησε να καθορίσει την ηθική του ατόμου θέτοντας ερωτήσεις. 
Η διαιώνιση της ηθικής του Ιπποκράτη αποδεικνύει το μεγαλείο του ανδρός.

Ο σύγχρονος γιατρός, υποκλίνεται στον Ιπποκράτη, όχι μόνο για τις γνώσεις του, οι 
οποίες σήμερα θεωρούνται, και ορθώς, παρωχημένες, αλλά για την ηθική του επειδή 
προείπε αυτό που έγραψε κατόπιν ο Πλάτων στο Μενέξενο29:

Πᾶσα τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς 
πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται.

Gerard Don. "Η υδρωπική γυναίκα", 1662 (Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι).
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Ο ορθολογισμός του Ιπποκράτη καθοδηγούμενος από την ανυπέρβλητης αξίας ευφυΐα 
του δημιούργησαν ένα πρωτότυπο μίγμα αυξημένης παρατηρητικότητας και πνευματικής 
καθαρότητας το οποίο εξανάγκασε τις δυνάμεις της φύσης να του απαντήσουν στα ερω-
τήματα που τους έθεσε για τις αιτίες και τη θεραπεία των βαριών και ανιάτων νοσημάτων. 
Νομίζω ότι η ευφυΐα του Ιπποκράτη ήταν ότι δεν σκέφτηκε να ρωτήσει ούτε τον Ασκληπιό, 
ούτε και τον Απόλλωνα, όπως έκαναν πολλοί άλλοι πριν και μετά απ' αυτόν. "Οι Θεοί", 
είπε ο Ιπποκράτης "όντας αθάνατοι δεν ξέρουν από αρρώστιες" και συμπέρανε, με τον 
ανεπανάληπτο ορθολογισμό του ότι οι αρρώστιες έχουν φυσικά αίτια και τα ιάματά τους 
πρέπει να προέρχονται από την ίδια τη φύση5.

Η επιστήμη στηρίζεται στην ηθική και η ηθική είναι ενιαία αφού δεν υπάρχει σύγ-
χρονη και παλαιά. Υπ' αυτήν την έννοια ο Ιπποκράτης, θα είναι ως "σύγχρονός μας" όχι 
ενώπιον μας , αλλά απέναντί μας.

Συμπεράσματα

Το ιατρικό επάγγελμα έχει ανάγκη κανόνων ανθρωπισμού και ηθικής;

	Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με τις ανεπάρκειες στην παροχή ιατρικής 
φροντίδας, και την ανάγκη του αρρώστου πρώτα να αναζητήσει  
την τροφή του και μετά να επισκεφθεί το γιατρό, το ιατρικό επάγγελμα 
έχει ανάγκη στοιχείων ανθρωπισμού και ηθικής σε μεγαλύτερο βαθμό,  
σε σχέση με την επιστημονικότητα. Ο καλός γιατρός πρέπει να είναι  
και επιστήμων και άνθρωπος. Αν είναι μόνο επιστήμων τότε δεν είναι 
ούτε το μισό, σύμφωνα με μια λαϊκή ρήση.

	Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή, που ο γιατρός πρέπει να εκφράσει  
και το φιλόσοφο, που πάντα κρύβει μέσα του. Να σταθεί σε απόσταση 
από την επιστήμη και να αφήσει το νου να κατανοήσει και να συλλάβει 
το βαθύτερο νόημα, που αγγίζει την ανθρώπινη φύση στην ουσία της.

	Στον όρο δεοντολογία περιλαμβάνονται όλοι οι γραπτοί και άγραφοι 
κανόνες, που έχουν τεθεί και ισχύουν από την εποχή του Ιπποκράτη, 
κατά την άσκηση της Ιατρικής και εμπεριέχουν δύο υπέρτατα αξιώματα: 
το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ετοιμότητα για βοήθεια προς 
τον πάσχοντα στη βάση της αρχής: 

                                    ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν.
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Ο Γαληνός και ο Ιπποκράτης, σε φανταστική διαλογική συζήτηση, παρά τη χρονική απόσταση που 
τους χωρίζει. Νωπογραφία του 13ου αιώνα. (Καθεδρικός ναός (Duomo) του Anagni, Ιταλία).

Το Ασκληπιείο της Κω 
στους Ελληνιστικούς 
Χρόνους (Αναπαράστα-
ση κατά τον R. Herzog).
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Η προσευχή του γιατρού*

Από την άγνοια των ορίων,

Από τον πλεονάζοντα ζήλο για το καινούργιο

και την περιφρόνηση για το παλιό,

Aπό τον υπερθεματισμό της γνώσης

έναντι της σοφίας,

της επιστήμης έναντι της τέχνης

και της ευφυΐας έναντι της κοινής λογικής,

Aπό τον υποβιβασμό του ασθενή 

σε περιστατικό και

Aπό τη χορήγηση θεραπείας, πιο επώδυνης

Aπό την ίδια την ασθένεια

Κύριε, σώσε μας

Sir Robert Hutchison (1871-1960)
Σκοτσέζος παιδίατρος. Έγινε γνωστός από τα έργα του: Clinical Methods, και Food and 

principles of Dietetics, από τα οποία το πρώτο, γνώρισε πολλές και επανειλημμένες εκδόσεις. 
Διετέλεσε πρόεδρος της Royal School of Medicine και του Royal College of Physicians. Το 
εκπαιδευτικό του έργο ήταν σημαντικό, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι οι φοιτητές 
του τον θυμούνται από την ικανότητά του να εκφράζεται λακωνικά και πειστικά. Ταυτό-
χρονα, απέδιδε σημασία στις λεπτομέρειες, μέσα από την ικανότητα αυξημένης κλινικής 
παρατήρησης που διέθετε.

*Sir Robert Hutchison, Από το έργο του Όουεν Ντέιβιντ31, και τη μελέτη του Shankar32.



47

η Θέση του γιατρου στηΝ ΚοιΝωΝια - ΠροτρέΠτιΚοι Λογοι Προσ Νέουσ γιατρουσ

Βιβλιογραφία   
	1.	 Αποστολίδης	ΠΔ. Ιπποκράτειος Όρκος (Κώδικας ηθικής, η λίβελος εναντίον των γιατρών).	Εκδό-

σεις	Στιγμή,	Αθήνα	2000.	Το	βιβλίο	αυτό	του	Πάνου	Αποστολίδη	αποτελεί,	από	ελληνικής	πλευ-
ράς,	την	πλέον	ουσιαστική,	εμπεριστατωμένη	και	σε	βάθος	ανάλυση	του	Ιπποκράτειου	Όρκου,	
όπως	άλλωστε	αναδεικνύεται	και	από	τις	697	υποσημειώσεις	που	παραθέτει.

	2.	 Αποστολίδης	ΠΔ.	Ο Ιπποκράτης στην ιατρική της εποχής μας. Εκδόσεις	Στιγμή,	Αθήνα	2005.
	3.	 Ισοκράτης.	Πρός Δημόνικον	3.
	4.	 Αποστολίδης	ΔΠ	Προσωπική επικοινωνία,	2015
	5.	 Γαληνός	19,355
	6.	 Κιαπόκας	ΜΣ.	Ιπποκράτης ο Κώος και Ιπποκρατικός Όρκος. Έκδοση	Πνευματικού	Κέντρου	του	

Δήμου	Κω.	Αθήνα	1996.	Ανατύπωση	Εταιρείας	Διάδοσης	Ιπποκρατείου	Πνεύματος,	2012,	σελ.	
130.

	7.	 Περί εὐσχημοσύνης	§5.
	8.	 Παραγγελίαι	§§	1,	6.
	9.	 Αποστολίδης	ΠΔ	(1)	Σελ.	25.
	10.	Γαληνός, Άπαντα, Τόμος 3, ὅτι ἄριστος ἰατρός και φιλόσοφος. Εκδόσεις	Κάκτος.	Αθήνα	1η	

έκδοση	2000.
	11.	Γαληνός	(11),	σ.	149
	12.	Περί φυσῶν	§1.
	13.	Παυλάτος	Φ.	Η κρίση στο Ιπποκρατικό Λειτούργημα. Η Ιπποκρατική Ηθική στις σύγχρονες εξελί-

ξεις. Πρακτικά	ΕΔΙΠ	Τόμος	1ος,	Επιμέλεια	Έκδοσης,	Ζηρογιάννης	ΝΠ,	Κοσμίδης	Π,	Αθήνα	2006.
	14.	Παυλάτος	Φ.	Η κρίση της ιατρικής αξιοπιστίας.	Ιατρική	1992,	61:319-326.
	15.	Γαρδίκας	ΔΚ.	Σχίζοντας τα χαρτιά μου.	Εκδόσεις	Φιλιππότη	Αθήνα	1987.
	16.	Ackerknecht	HE,	Murken	HA.	Ιστορία της Ιατρικής.	Εκδόσεις	Μαραθιά.	Αθήνα	1998.
	17.	Περί Ἀρχαίης Ἰητρικής §24.
	18.	Blendon	RJ,	Des	Roches	CM,	Brodie	M,	et	al.	Views of practicing physicians and the public of 

medical error. N	Engl	J	Med	2002;	347:1933-1940.
	19.	Μουντοκαλάκης	Θ.	Η νέα Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις επικεντρωμένη στον άρρωστο.	Γιάννης	

Β.	Παρισιάνος,	Αθήνα	2006.
	20.	Bates	DW,	Gawande	AA.	Error in Medicine: What have we learned.	An	Intern	Med	2000;	132:763-

67.
	21.	Groopman	J.	How doctors think. Houghton	Mifflin	company.	Boston,	New	York	2007.
	22.	Αποστολίδης	ΠΔ.	Γνώμαι. Περί Ιατρικής, Ιατρών και νοσημάτων. Εκδόσεις	Στιγμή,	Αθήνα	2002.
	23.	Cassel	E.	Doctoring: The nature of primary Care medicine. Oxford	University	press	2nd	Edition,	

2004.
24.	Αποστολίδης	ΠΔ	(1),	σ.	465.
	25.	Περί Ἀρχαίης Ἰητρικής §4.
	26. Πλάτων Πολιτεία Α331α.
	27.	Απόστολος	Παύλος	Προς Τίτον,	Β12.
	28.	Διαμαντόπουλος	ΑΘ.	History of the laboratory diagnosis of renal diseases.	Από	ομιλία	στο	Inter-

nanational	Congress	ERA-EDTA,	London,	May	2015.
	29.	Πλάτων,	Μενέξενος,	247α.
	30.	Αριστοτέλης	Προτρεπτικός	απόσ.	850.61
	31.	Όουεν	Ντέιβιντ.	Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία. μτφρ.	Κοκολιού	Ρούλα.	Εκδόσεις	Καστανιώτη.	

Αθήνα	2009.
	32.	Shankar	RP. Sir Robert Hutchison's Petition and the medical humanities.	Ιnt	J	Med	Educ	2010;	

1:2-4.




