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ΕΞΑΙΡΕΤ|rΆ ΕΠΕ1ΓΟΝ

Αξιότ1μοι  κ.  γπουργοί,

Αθήνα, 24.09.2021

Α.π. JQ&

Θέμα: «1ατρική Ευθύνη κατά την διαχείριση της Πανδημίας cονίd 19»

Με   την   παρούσα   επιστολή    μας,    επανερχόμαστε   στην    υποβληθείσα   πρόταση    νομοθέτησης

περιορισμένης και υπό όρους απαλλαγής από την πιΘανή ιατρική ευθύνη σε Θέματα διαχείρισης ασθενών

CΟνιD-19 κατά την δ1άρκε1α της πανδημίας.

Αφορά ένα σημαντικό πρόβλημα,  για το οποίο Θεωρούμε ότι αξίζει  και  επιβάλλεται να ληφθεί ιδιαίτερη

μέριμνα.   Είστε   και  εσείς   μάρτυρες  μιας  πρωτοφανούς  κοινωνικής  καταστάσεως  σε  σχέση   με  τον

εμβολιασμό αλλά και την εν γένει διαχείριση της πcινδημίας. Τα πάθη μιας κοινωνικής μερίδας βρίσκονται

σε έξαρση  και εκτιμούμε ότι  μπορεί δυνητικά να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ήδη  η  Κυβέρνηση σας

αντιμετωπίζει   το  ζήτημα  σε  εμφανέστερες  περιπτώσε1ς   δημοσίων  λειτουρΥών  (όπως  1τχ  διδακτικό

προσωπικό)   κατά   την   εφαρμοΥή   της   κείμενης   νομοθεσίας.    Σημαντική    μερίδα   ανθρώπων,    με

συγκεκριμένες αντ1επιστημονικές cιπόψε|ς,  έχε1  ως αποκλειστικό σκοπό της την πρόκληση της μέγιστης

αναcπάτωσης  σε  όσους  αφενός   τηρούν  το  νόμο,   αφετέρου  προσφέρουν  τις   υπηρεσίες  τους   με

αυταπάρνηση. Η αθέμιτη εργαλειοποίηση των μηνύσεων για αυτόφωρα αδικήματα, που προκάλεσε την

αντίδραση της Κυβέρνησης  και  της Δικαιοσύνης,  Cπτλά αποτελεί την κορυφή  του παγόβουνου.  Πλήθος

ιατρών που (όπως αναγνωρίζει η κοινή γνώμη) προσφέρουν με αυταττάρνηση τις υπηρεσίες τους,  ήδη

υφίστανται  τεράστια ταλαιπωρία από αΥωΥές και  μηνύσεις οι  οποίες πιΘανότατα  Θα στερούνται πάσης

βασιμότητας.
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Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε την λήψη εκτάκτων μέτρων και παρακαλούμε για την δική σας μέριμνα

στην προστασία των συναδέλφων μας.

Επισυνάπτουμε (ήδη γνωστή) πρόταση την νομοθετικής ρύθμισης,  η οποία Θυμίζουμε ότι  συντάχθηκε,

μετά από διαβούλευση, από κοινού από τον νομικό μας σύμβουλο κ. Ευάγγελο Κατσίκη και τον σύμβουλο
του Υπουργού Δικαιοσύνης Εφέτη  κο  Γεώργιο  Γρίβα και αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου  των

προδήλως  αβάσιμων  μηνύσεων  και  αγωγών.  Το  σχέδιο  αυτό  είχε  παρουσιαστεί  στον  αξιότιμο  κ.

γπουργό Επικρατείας τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και σας έχει αποσταλεί στο παρελθόν.

Τονίζουμε ότι η πρόταση μας καλύπτει και την περίπτωση εμβολιασμών από το υγειονομικό προσωπικό

και Θα βοηθήσει έτι περαιτέρω στην ανάπτυξη της εμβολιαστικής συνείδησης.

Προσδοκούμε στην αποδοχή των προτάσεων μας και είμαστε στην διάθεση σας για την παροχή  κάθε

συνδρομής.

Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΟΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΣ Γ1Α ΑΠΑΜΑΓΗ 1ΑΤΡΩΝ ΑΠΟ

ΕΥθγΝΗ ΛΟΓΩ cΟν|D

Αιτιολογική 'ΕκΘεση

Οι επισφαλείς συνθήκες της πανδημίας και η έλλειψη  στα αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση των

υγειονομικών επιπτώσεών της καθιστούν αναγκαία τη νομική διασφάλιση των ιατρών σχετικά με τις

ευθύνες  τους  κατά  την  άσκηση  των  ιατρικών  καθηκόντων  τους  που  αφορούν  την  περίθαλψη

ασθενών  από  CΟνιD-19.  Εξαιρούνται  ρητά  οι περιπτώσεις  δόλου  ή  βαρεία  αμέλειας.  Η  υιοθέτηση

μέτρων  απαλλαγής  ή  περιορισμού  της  ιcπρικής  ευθύνης  από  αμέλεια  στην  περίπτωση  παροχής

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης προς αντιμετώπιση  των  έκτακτων  συνθηκών  της πανδημίας

αποτελεί  παράδειγμα  πολλών  εννόμων  τάξεων  διεθνώς  και  αποτελεί  έμτ[ρακτη  αναγνώριση  της

καταcπάσεως ειπάιπου ανάγκης υπό την οποία λειτουργούσαν τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα

του  Ε.Σ.γ. τα οποία αντιμετώπισαν τα περιστατικά κατά τις εξάρσεις της πανδημίας.  Η  σφοδρότητα

του κύματος των ασθενών, η άγνωστη φύση του ιού, καθώς και η αδυναμία πρόβλεψης υποδομών

για  την  αντιμετώπιση  του  τεράστιου  αριθμού  νοσηλευτικών  αναγκών  μπορεί  να  έχει  καταστήσει

αδύνατο στους επαγγελματίες υγείας ή τα νοσηλευτικά ιδρύματα να παράσχουν το επίπεδο νοσηλείας

και φροντίδας που διαφορετικά  Θα παρείχαν  ή  Θα απαιτούταν  εν  τη  απουσία των  εξάρσεων της

πανδημίας  του  CΟνιD-19.  Επειδή,  όμως,  η  εξακρίβωση  των  πραγματικών  συνθηκών  της  κάθε

περίπτωσης και η υπαγωγή των συγκεκριμένων περιστατικών κάθε ασθενούς στους γενικούς κανόνες

περί ιατρικής ευθύνης (οι οποίοι φυσικά και λαμβάνουν υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργεί

η πανδημία) συνιστά αθέμιτο διαδικαστικό βάρος στους ιατρούς (π.χ. ανάγκη παροχής εξηγήσεων σε

προκαταρκτική  έρευνα, υπεράσπιση  σε ποινικό  δικαστήριο  και επίκληση  και  απόδειξη  των  ειδικών
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συνθηκών  της πανδημίας  κτλ.)  κρίνεται  σκόπιμο  να  Θεσπιστεί τεκμήριο  υπάρξεως των  έκτακτων__

συνθη κών και να καλυφθούν ως προς την τυχόν ευθύνη τους συνολικά οι εμπλεκόμενοι ιατροί για τις

ειδικές συνθήκες παροχής των  υπηρεσιών  τους,  χωρίς να  Θεσπίζετα` "οριζόντια"  ιατρική  ασυλία.   Η

Θέσπιση  αντίστοιχης διατάξεως Cπην  Ελληνική  έννομη τάξη  με περιορισμένο χρόνο  και στοχευμένη

πρόβλεψη  αποτελεί ανα\;νώριση  των  ιδιαίτερα δύσκολων  συνθηκών που  αντιμετώπισαν  οι ιατροί

εκτελώντας με αυταπάρνηση τα ιατρικά τους καθήκοντα.

Προτεινόμενη διάταξη

«Ανεξάρτητα  από  τυχόν  αντίθετη  διάταξη  οττοιουδήποτε  άλλου  νόμσυ,  οι  ιατροί  και  οι  μονάδες

υγειονομικής  περίθαλψης  στις  οποίες  αυτοί  ασκούν  το  λειτούργημα  τους  απαλλάσσονται  από

οποιαδήτ[οτε αστική ή ποινική ευθύνη για τυχόν ιατρικά σφάλματα που προκαλού\rΓαι από ενέργειες

ή παραλείψεις τους κατά την  άσκηση  των  καθηκόντων τους  καθ'  όλη τη  διάρκεια των  έκτακτων

συνθηκών α\rrιμετώπισης ιατρικών περιστατικών της πανδημίας του CΟνιD-Ί9, υπό την προυπόθεση,

ωστόσο, ότι (ί) οι πράξεις ή παραλείψεις τους αφορούν την περίθαλψη ασθενούς από CΟνιD-Ι 9, ηιί) οι

πράξεις ή παραλειψεις τους δεν αwίκεινται CΓτα εφαρμοστέα στην Ελληνική Επιιφάτεια μέτρα για την

διαχεψιση και αντιμετώπιση της πανδημίας του CΟνιD-Ί9, (ίίί) Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

παρέχσ\rται καλόπιστα και οι τυχόν ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις δεν οφείλο\rΓαι σε δόλο ή βαρεία

αμέλεια.  Σε  κάθε  περίτττωση  το  μέτρο  ευθύνης  τους  κατά  την  παροχή  υπηρεσιών  υγειονομικής

περίθαλψης σε πάσχοντες από  CΟνιD-19  κρίνεται πραγματικά  βάσει των  έκτακτων  συνθηι<ών της

πανδημίας».
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