
 

 

  
 

 

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αν. Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου: «Το χάδι του γιατρού δεν μπορεί  

να το αντικαταστήσει καμία τεχνολογία» 

 
Ενδιαφέρουσα διάλεξη μεταδόθηκε την Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 από το Ραδιόφωνο του ΡΙΚ, η οποία  
αφορούσε τη Βιοηθική, τον κλάδο της εφαρμοσμένης ηθικής περί ορθού και λάθους για τα βιολογικά 
θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη ζωή και η οποία έχει ως βάση τη φιλοσοφία. 
 
Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Νευρολογίας Γεώργιος Χατζηγεωργίου, προέβη σε ειδικές αναφορές για την προστασία των 
δικαιωμάτων των ασθενών που χρονολογούνται από την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων, Περσών, 
Βαβυλώνιων και Ελλήνων εδώ και πολλές χιλιετίες. Η πρώτη κλινική μελέτη, ανέφερε ο κ. 
Χατζηγεωργίου, καθώς και η πρώτη συγκριτική μελέτη, ανάγονται στον 18ο αιώνα. Έκτοτε, πρόσθεσε, 
οι κλινικές μελέτες έχουν εξελιχθεί τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας, όσο και σε κανονιστικό πλαίσιο 
εφαρμογής. Στη διάλεξη έγινε αναφορά σε μερικά παραδείγματα κλινικών μελετών μέσα από 
καταστροφικές εμπειρίες και πως το σημερινό νομικό και επιστημονικό πλαίσιο έχουν την ασφάλεια 
των ασθενών στο επίκεντρο των κλινικών μελετών και όλων των ρυθμιστικών οργανισμών. 
 
Συντονιστής της διάλεξης ήταν ο Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Ιωάννης Πνευματικός, ο οποίος 
έκανε ιδιαίτερη μνεία στον πατερναλιστικό ρόλο του ιατρού που κάποτε καθοδηγούσε τον ασθενή. 
Χαρακτηρίστηκε θετικό το γεγονός, ότι σήμερα έχει καταρρεύσει ο μύθος του παντογνώστη γιατρού, 
καθώς οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε τόσες πληροφορίες που διακινούνται μέσω της προχωρημένης 
τεχνολογίας των μέσων επικοινωνίας. Υποχρέωση όμως των γιατρών, όπως λέχθηκε, είναι να γίνεται 
όσο το δυνατό καλύτερη και σωστή πληροφόρηση.   
 
Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, ανέφερε ότι ο γιατρός οφείλει να πρεσβεύει αυτό 
που όριζε ο Ιπποκράτης. Δεν πρέπει δηλαδή, να βλέπει τον ασθενή ως «νόσημα», αλλά να του δίνει 
περισσότερο χρόνο για να τον κατανοήσει και να μάθει τις ανάγκες του. Το χάδι του γιατρού, είπε 
χαρακτηριστικά ο Καθηγητής Χατζηγεωργίου, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει καμία τεχνολογία. 
Πρόσθεσε δε πως ο γιατρός θα έχει πάντα ρόλο, μπορεί να είναι διαφορετικός από ό,τι ίσχυε τις 
προηγούμενες δεκαετίες, αλλά πρέπει να είναι αυτός που θα πάει κοντά στον ασθενή και θα επιδείξει 
πραγματικό ενδιαφέρον. 
 
Η διάλεξη διοργανώθηκε από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο πλαίσιο του θεσμού του Ελεύθερου Ζηνώνειου Πανεπιστημίου.  Απαντήθηκαν ερωτήματα 
ακροατών, μεταξύ άλλων και για τις κλινικές μελέτες που γίνονται αυτή την περίοδο αναφορικά με 
τον νέο κορωνοϊό (SARs-CoV-2). 
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