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Βιοηθική σύµφωνα µε την Κοινωνιολογία
Περιοχές στην Κοινωνική Έρευνα που
χρήζουν βιοηθικής αξιολόγησης
Παραδείγµατα
Σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
στην ετοιµασία των προτάσεων, έτσι ώστε
να ενισχύουν τη θετική βιοηθική
αξιολόγηση
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Σύµφωνα µε τον de Vries, οι πολύ εµφανείς
καταχρήσεις της εµπιστοσύνης των υποκειµένων
των ερευνών, οι οποίες ήλθαν στο φως από
καταγγελίες δηµοσιογράφων, αποτέλεσαν τον άξονα
γύρω από τον οποίο οργανώθηκε αρχικά ο
διεπιστηµονικός χώρος της βιοηθικής
Κλινικοί ερευνητές και ακαδηµαϊκοί από
διαφορετικούς χώρους συνέβαλαν στην άθροιση των
αρχών, µε βάση τις οποίες διακήρυξαν τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς και σχεδίασαν οργανωτικές
δοµές και πολιτικές για την µεταµόρφωση αυτών
των αρχών και κανονισµών σε πρακτικές

de Vries et al «Social science and bioethics: the way forward» Sociology of Health & 
Illness Vol. 28 No. 6 2006 ISSN 0141–9889, pp. 665–677
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Έντυπο συγκατάθεσης µε πλήρεις
πληροφορίες (fully informed voluntary 
consent)
Αποδεκτή αναλογία επιπέδου οφέλους –
κινδύνου
Προστασία της ανωνυµίας και
εµπιστευτικότητα
∆ηµιουργία Επιτροπών Βιοηθικής
Ειδικά διαµορφωµένες εποπτικές υπηρεσίες
από τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά
ιδρύµατα
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Είναι πράγµατι δυνατή η πλήρως ενηµερωµένη
έντυπη συγκατάθεση; 
Πώς µπορούν οι κανονισµοί που αφορούν
ανθρώπινες οντότητες να εφαρµοστούν στην
περίπτωση εθνογραφικών µελετών που
αναλαµβάνονται από κοινωνιολόγους και
ανθρωπολόγους; 
Πράγµατι αυτοί οι κανονισµοί προστατεύουν
τους ανθρώπους;
Πώς µπορεί να γίνει µετρήσιµο το όφελος από
τέτοιες µελέτες;
Μπορούν οι ερευνητές να αποστασιοποιηθούν
επαρκώς ώστε να διεξάγουν έρευνα µε έγκυρα
αποτελέσµατα; 
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Επειδή οι κοινωνικές έρευνες έχουν σαν
αντικείµενο τον άνθρωπο, υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις που αυτές χρήζουν
βιοηθικής αξιολόγησης
Για να είστε σίγουροι, µπορείτε να
αποστείλετε επιστολή στην ΕΕΒΚ µε την
περιγραφή της έρευνας για να σας δοθεί
γνωµοδότηση κατά πόσο η έρευνα χρήζει
βιοηθικής αξιολόγησης
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Σε έρευνες που έχουν σχέση µε την υγεία
και τη δηµόσια υγεία. 
Παραδείγµατα:
Ψυχοκοινωνική διάσταση ασθενειών
Ευθανασία
Χρήση βλαστοκυττάρων
Μεταµοσχεύσεις
Επιδηµιολογικές έρευνες που εµπίπτουν στο
χώρο των κοινωνικών επιστηµών (π.χ. 
ποιότητα υγείας, κατάθλιψη, επίπεδα άγχους
κλπ.)
Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα κ.α.
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Παρένθετες µητέρες
Εξωσωµατική γονιµοποίηση
Παχυσαρκία – διατροφικές διαταραχές
Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
Χρήση ουσιών αύξησης επίδοσης στον
αθλητισµό
Βία και κακοποίηση
Καύση νεκρών
Σύµφωνο Συµβίωσης
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Παιδιά
Ανάπηροι – άτοµα µε χρόνιες παθήσεις
Άτοµα τρίτης ηλικίας
Μετανάστες – εθνικές µειονότητες –
πρόσφυγες – αιτητές ασύλου
Άτοµα µε διαφορετικό σεξουαλικό
προσανατολισµό
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Έρευνα µέσω συνεντεύξεων σε κακοποιηµένες γυναίκες
για συλλογή των δηµογραφικών τους στοιχείων, 
πληροφοριών για τις εµπειρίες τους (εµφάνιση, εξέλιξη
σχέσης κακοποίησης, µορφές, συνέπειες, ενέργειες στις
οποίες προέβηκαν, συναισθήµατα που βίωσαν) και για
ένταξη των γυναικών αυτών σε οµάδες εστίασης για
παρέµβαση.
Κρίθηκε ότι η έρευνα αυτή έχρηζε βιοηθικής αξιολόγησης
διότι απευθυνόταν σε ένα πολύ ευάλωτο πληθυσµό και
πολύ πιθανόν να προκαλούσε ψυχολογική αναστάτωση
στις συµµετέχουσες.
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Η διαδικασία της βιοηθικής αξιολόγησης θα
επικεντρωνόταν ανάµεσα σε άλλα:

1. Στον τρόπο στρατολόγησης συµµετεχόντων στην έρευνα
έτσι ώστε να προστατευθούν τα προσωπικά τους
δεδοµένα και αυστηρή τήρηση της εµπιστευτικότητας

2. Στην παροχή πλήρους ενηµέρωσης µέσω του εντύπου
συγκατάθεσης για τους σκοπούς και στόχους της έρευνας

3. Στη διασφάλιση ότι η ερευνητική οµάδα θα όριζε
προσοντούχο άτοµο (ψυχολόγο) για παροχή δωρεάν
στήριξης στα άτοµα τα οποία θα χρειάζονταν τέτοια
στήριξη κατά την διάρκεια της έρευνας, ιδιαίτερα µε την
ανάκληση των άσχηµων εµπειριών που βιώσαν.
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Έρευνα σε παιδιά ηλικίας 8-10 χρόνων για ορθή διατροφή
και υγιεινές στάσεις ζωής µε συµµετοχή των παιδιών σε
παιγνιώδεις δραστηριότητες (βηµατισµός, ήπιο τρέξιµο, 
άλµατα, κουτσό πλάγια ή προς τα πίσω, κλπ).
Κρίθηκε ότι η έρευνα έχριζε βιοηθικής αξιολόγησης διότι
απευθυνόταν σε παιδιά για τα οποία έπρεπε να
συναινέσουν οι γονείς ή ο έχων την γονική µέριµνα και
κυρίως αφού περιλάµβανε σωµατική άσκηση (παρέµβαση)  
χωρίς προηγούµενη κλινική αξιολόγηση των παιδιών. 
Η διαδικασία της βιοηθικής αξιολόγησης θα
επικεντρωνόταν κυρίως στην διασφάλιση της υγείας και
ασφάλειας των παιδιών για προστασία τόσο των ιδίων
των παιδιών, όσο και της ερευνητικής οµάδας στην
περίπτωση αδιάγνωστου ιατρικού προβλήµατος ή
ατυχήµατος κάποιου παιδιού κατά τη διάρκεια της
παρέµβασης.
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Έρευνα για τη Θαλασσαιµία στην Κύπρο και τη
Ψυχοκοινωνική της ∆ιάσταση, η οποία βασίζεται σε
συνεντεύξεις µε άτοµα που ζουν µε θαλασσαιµία και σε
παρεµβατικό πρόγραµµα ψυχολογίας
Πέρασε βιοηθική αξιολόγηση, αφού ο πληθυσµός στόχος
αφορά ευάλωτους ασθενείς, ευαίσθητες πληροφορίες και
παρέµβαση για την οποία το άτοµο πρέπει να είναι
πλήρως ενηµερωµένο και να έχει δώσει την γραπτή
συγκατάθεση του. 
Παρέχονται διαβεβαιώσεις για την προστασία της
ανωνυµίας του ατόµου και των προσωπικών του
δεδοµένων ακόµη και µετά το πέρας της έρευνας
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Τέτοια ζητήµατα είναι καλύτερα να
λαµβάνονται υπόψη από τα αρχικά στάδια
ετοιµασίας µιας πρότασης, έτσι ώστε να
διασφαλίζουν την όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη πιθανότητα θετικής βιοηθικής
αξιολόγησης
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Θα παρουσιαστούν 10 σηµεία για τα οποία
έχουν ζητηθεί από διαφορετικές Επιτροπές
Βιοηθικής Αξιολόγησης διευκρινιστικά
στοιχεία για να προχωρήσουν στη θετική
αξιολόγηση προτάσεων
Τα σηµεία αυτά προέκυψαν από µια
συνοπτική εξέταση των λόγων για τους
οποίους ζητήθηκαν πρόσθετες
πληροφορίες προτού προχωρήσει η
βιοηθική αξιολόγηση
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1. Προσόντα επιστηµονικού προσωπικού
2. Επιστηµονική µέθοδος συλλογής στοιχείων
3. Λεκτική διατύπωση ερωτηµατολογίων - χρήση έγκριτων

εργαλείων
4. Μέθοδος δειγµατοληψίας – στρατολόγησης δείγµατος
5. Πλήρως ενηµερωµένο έντυπο συγκατάθεσης
6. Μέθοδος ανάλυσης στοιχείων
7. Προστασία προσωπικών δεδοµένων και

εµπιστευτικότητα
8. Χώρος διεξαγωγής της έρευνας
9. Υπηρεσία παραπόνων
10. Κοινωνικό Όφελος
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Το προσωπικό που θα διεξάγει την έρευνα θα πρέπει
να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τη
συγκεκριµένη έρευνα
Βιοηθικό ζήτηµα: Σε αντίθετη περίπτωση
ενδεχοµένως να δηµιουργηθούν προβλήµατα στα
διάφορα στάδια της έρευνας και κυρίως κατά τη
διάρκεια της συλλογής των στοιχείων – ιδίως στην
περίπτωση που συλλέγουµε ευαίσθητες για το άτοµο
πληροφορίες
Εποµένως θα πρέπει στην πρόταση να
αποδεικνύουµε την καταλληλότητα των προσόντων
των ερευνητών
Στην περίπτωση που θα πρέπει οι ερευνητές να
εκπαιδευτούν αυτό πρέπει να αναφέρεται
λεπτοµερώς
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Η µέθοδος συλλογής στοιχείων (π.χ. 
ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, οµάδες εστίασης, 
συµµετοχική παρατήρηση κλπ.) θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις διεθνώς αποδεκτές
ερευνητικές µεθόδους των κοινωνικών επιστηµών
Θα πρέπει να περιγράφεται µε λεπτοµέρεια τόσο η
µέθοδος διεξαγωγής της συλλογής στοιχείων, όσο
και από ποιους θα γίνει η συλλογή στοιχείων
Βιοηθικό ζήτηµα: Στην περίπτωση που στο δείγµα
περιλαµβάνονται άτοµα από ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού, καλό είναι να περιγράφεται το πώς η
µέθοδος διασφαλίζει την προστασία του ατόµου από
τυχόν έκθεση του σε κινδύνους από την εφαρµογή
της ερευνητικής µεθόδου
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Α) Η λεκτική διατύπωση των ερωτηµατολογίων έχει
ιδιαίτερη σηµασία, ιδίως στην περίπτωση που
συλλέγουµε ευαίσθητες πληροφορίες
Βιοηθικό ζήτηµα: Ένα προβληµατικό λεκτικό, ενδεχόµενα
να προκαλέσει αναστάτωση ή αµηχανία στο άτοµο που
συµµετέχει στην έρευνα

(π.χ. σε περιπτώσεις κατάθλιψης καλύτερα είναι να
ρωτούµε «νιώθετε χρήσιµος;» παρά «νιώθετε άχρηστος;)
Το ερωτηµατολόγιο είναι καλό να περιλαµβάνεται στην
πρόταση, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους
αξιολογητές να κρίνουν κατά πόσο το λεκτικό παραβαίνει
κανονισµούς βιοηθικής
Πρέπει να συµπεριλαµβάνεται πιλοτική δοκιµασία του
ερωτηµατολογίου έτσι ώστε να καταδεικνύονται τυχόν
αδυναµίες και να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του
Σηµειώνεται ότι η πιλοτική δοκιµασία θα πρέπει να
γίνεται µετά την ολοκλήρωση της βιοηθικής αξιολόγησης
(Υπήρξε περίπτωση απόρριψης της έρευνας γιατί έγινε το
πιλοτικό πριν) 
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Β) Στην περίπτωση χρήσης εργαλείων που είναι διεθνώς
αναγνωρισµένα, αυτά θα πρέπει να µεταφράζονται και
να προσαρµόζονται στα κυπριακά δεδοµένα. 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σχετική άδεια από τους
κατόχους Πνευµατικής Ιδιοκτησίας των συγκεκριµένων
εργαλείων.
Βιοηθικό ζήτηµα: Η µη προσαρµογή διεθνών εργαλείων
στα κυπριακά δεδοµένα, ενδεχοµένως να προκαλέσει
προβλήµατα κατανόησης και δυσκολία στη διεξαγωγή της
έρευνας
Βιοηθικό ζήτηµα: Η προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων
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Είναι απαραίτητο να περιγράφεται πλήρως η µέθοδος
δειγµατοληψίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η
προστασία προσωπικών δεδοµένων
Π.χ. στην περίπτωση ασθενών, τα ονόµατα πρέπει να
παρέχονται από το/ την θεράποντα ιατρό ή από τους
σχετικούς Συνδέσµους – µετά από συνεννόηση τους και τη
συγκατάθεση του ίδιου του ατόµου
Βιοηθικό ζήτηµα: σε αντίθετη περίπτωση θα συνιστά
παραβίαση προσωπικών δεδοµένων.
Άλλο βιοηθικό ζήτηµα: το ίδιο το άτοµο µπορεί να µην
γνωρίζει ότι πάσχει από τη συγκεκριµένη πάθηση
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Τα έντυπα συγκατάθεσης υπάρχουν στην
ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ

http://www.bioethics.gov.cy/Law/cnbc/cnbc.nsf/DM
Lapplform_gr/DMLapplform_gr?OpenDocument
Στα έντυπα πρέπει να δίνονται όλες οι
πληροφορίες που αφορούν το ερευνητικό
πρόγραµµα και πρέπει να υποβληθούν µαζί µε
την πρόταση προς αξιολόγηση.
Βιοηθικό ζήτηµα: Η επαρκής πληροφόρηση είναι
ανθρώπινο δικαίωµα του συµµετέχοντος και
υποχρέωση του ερευνητή. Η µη επαρκής
πληροφόρηση συνιστά παραπλάνηση
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Η ανάλυση στοιχείων πρέπει να γίνεται µε
πλήρη σεβασµό της ανωνυµίας και των
προσωπικών δεδοµένων
Βιοηθικό ζήτηµα: σε αντίθετη περίπτωση
ενδέχεται οι συµµετέχοντες είτε να
εκτεθούν, είτε να φωτογραφίζονται, είτε
ακόµη και να στιγµατίζονται (π.χ. ασθενείς
µε AIDS)
Η µέθοδος ανάλυσης των στοιχείων πρέπει
να περιγράφεται µε τρόπο που να δείχνει
ότι αυτά διασφαλίζονται
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Ο σεβασµός και η προστασία προσωπικών
δεδοµένων αποτελεί τον θεµέλιο λίθο στη
διεξαγωγή της έρευνας, από τη διεξαγωγή της
έρευνας µέχρι τη φύλαξη των δεδοµένων
Σε όλα τα στάδια της έρευνας, ακόµη και µετά
το πέρας της, θα πρέπει να διασφαλίζονται τα
προσωπικά δεδοµένα και αυτό θα πρέπει να
περιγράφεται στην πρόταση
Βιοηθικό ζήτηµα: σε αντίθετη περίπτωση
δυνατόν να εκθέσουµε ή να στιγµατίσουµε
άτοµα, ενώ τίθεται σε αµφιβολία η συγκατάθεση
των ατόµων που συµµετείχαν, σε οποιαδήποτε
µελλοντική έρευνα. 
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Είναι καλό - όπου αυτό είναι δυνατόν - να γίνεται
περιγραφή του χώρου και των συνθηκών κάτω από τις
οποίες θα γίνεται η συλλογή στοιχείων
Βιοηθικό ζήτηµα: Η συλλογή στοιχείων πρέπει να σέβεται
απόλυτα το άτοµο που συµµετέχει. 
◦ Στην περίπτωση που λαµβάνουµε ευαίσθητες
πληροφορίες, το άτοµο πρέπει να είναι µόνο του, τόσο
για να µην ακούν άλλοι, όσο και για να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερη η πιθανότητα ψεύδους

◦ Στην περίπτωση παιδιών πρέπει να είµαστε βέβαιοι ότι
είναι σε γνώση των γονέων
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Ενώ υπάρχει νοµοθεσία που να αφορά τα κρατικά
νοσηλευτήρια, αυτή δυστυχώς δεν καλύπτει άλλους
χώρους και ιδρύµατα
Καλό θα ήταν στις προτάσεις και κυρίως στα έντυπα
συγκατάθεσης, να παρέχεται όνοµα και στοιχεία
επικοινωνίας ενός ατόµου ανεξάρτητου από την
ερευνητική οµάδα, που να είναι σε θέση να χειριστεί
οποιαδήποτε παράπονα εκ µέρους των συµµετεχόντων
στην έρευνα
Βιοηθικό ζήτηµα: σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από
τους συµµετέχοντες το δικαίωµα να διαµαρτυρηθούν σε
περίπτωση παραπόνου, ενώ η ερευνητική οµάδα
στερείται του δικαιώµατος να προβεί σε κατάλληλες
διορθωτικές κινήσεις, τόσο στην ίδια την έρευνα, όσο και
σε µελλοντικές έρευνες
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Στην πρόταση είναι θεµιτό να
καταδεικνύεται το όφελος που θα
προκύπτει για την κοινωνία
Βιοηθικό ζήτηµα: οι έρευνες δε διεξάγονται
µόνο για το όφελος του ερευνητή (π.χ. για
τη διατριβή του, ή για την αποκόµιση
οικονοµικού οφέλους), αλλά και για το
καλώς νοούµενο συµφέρον της κοινωνίας
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Η βιοηθική διάσταση µιας έρευνας ξεκινά από τη στιγµή
που ετοιµάζεται µια πρόταση
Έρευνες που αγγίζουν ευαίσθητα θέµατα ή έχουν σαν
πληθυσµό – στόχο άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού, χρήζουν βιοηθικής αξιολόγησης
Έρευνες που περιλαµβάνουν τη συλλογή ευαίσθητων
δεδοµένων χρήζουν βιοηθικής αξιολόγησης
Η λεπτοµερής περιγραφή των µεθόδων που θα
ακολουθηθούν στην έρευνα, η περιγραφή της διαδικασίας
προστασίας της ανωνυµίας και των προσωπικών
δεδοµένων των ατόµων και του σεβασµού των
προσωπικών του δικαιωµάτων, ενισχύουν την πιθανότητα
θετικής βιοηθικής αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων
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Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου
επιθυµεί να δώσει το µήνυµα ότι είναι
υπέρµαχος της διεξαγωγής έρευνας για το
καλώς νοούµενο συµφέρον της κοινωνίας, 
αλλά µε κύριο γνώµονα την προστασία του
κοινωνικού συνόλου (ιδιαίτερα των
συµµετεχόντων όταν πρόκειται για
ασθενείς, οι οποίοι λόγω της κατάστασης
της υγείας τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι), 
και το σεβασµό στα ανθρώπινα
δικαιώµατα
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