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Ετυµολογία - Ορισµός
• Η βιοηθική είναι κλάδος της ηθικής.

• Ετυµολογικά η βιοηθική προέρχεται από τις λέξεις
«βίος» και «ηθική».

• Βιοηθική σηµαίνει τη µελέτη των ηθικών, δεοντολογικών, 
κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νοµικών προβληµάτων
που πηγάζουν από την χρήση της σύγχρονης
βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γενετικής και
φαρµακευτικής αλλά κυρίως προκαλούνται από την
ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία και
στον ανθρώπινο γονότυπο µε βάση την αρχή της
συνετής αποφυγής και την προαγωγή της υγείας.



Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
Κύπρου (ΕΕΒΚ)

• Αποστολή της ΕΕΒΚ σύµφωνα µε το άρθρο 3 (1) του
Νόµου 150 (Ι)/2001 είναι: η διαρκής παρακολούθηση, 
έρευνα, συστηµατική ανάλυση και αξιολόγηση των
θεµάτων και προβληµάτων που σχετίζονται µε την
επιστηµονική έρευνα, πρόοδο και εφαρµογή των
επιστηµών της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της
ιατρικής, της γενετικής και της φαρµακευτικής καθώς
επίσης την ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική
διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο και τη
διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, 
ανθρωπιστικών και νοµικών διαστάσεων τους.



Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
Κύπρου (ΕΕΒΚ)

• Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) είναι
ανεξάρτητο σώµα, αποτελείται από 13 µέλη τα οποία
διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο για τετραετή
θητεία.

• Επίσης είναι πολυθεµατική επιτροπή καθότι σύµφωνα µε
τον Ν.150 (Ι)/2001   αποτελείται από άτοµα που
προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών, νοµικών
και κοινωνικών επιστηµών (4 άτοµα), ιατρικών και
βιολογικών επιστηµών (4 άτοµα). Επίσης, από
οποιαδήποτε άλλη επιστήµη ή επάγγελµα ή που έχουν
διακριθεί σε οποιοδήποτε τοµέα ή δραστηριότητα για την
προσφορά τους (4 άτοµα). Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ
επιλέγεται από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες
επιστηµόνων που αναφέρονται πιο πάνω.



Νοµοθεσία Κύπρος

• Ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία της Εθνικής
Επιτροπής Βιοηθικής) Νόµος Ν.150 (Ι)/2001 και
τροποποιητικός Νόµος του 2010.

• Κύρωση της Σύµβασης του Οβιέδο από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία µε τον Κυρωτικό Νόµο 31 (ΙΙΙ) του 2001 «
Νόµος που προνοεί για την κύρωση της σύµβασης για
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου αναφορικά µε την
εφαρµογή της βιολογίας και ιατρικής και για την κύρωση
του πρωτοκόλλου και για διάφορα θέµατα συναφή µε την
εφαρµογή της σύµβασης και του πρωτοκόλλου».



Νοµοθεσία Κύπρος (συνέχεια)

• Κ.∆.Π 452/2004 Οι Περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή
Κλινική Πρακτική) Κανονισµοί του 2004 που αποτελεί την
Εναρµόνιση της Κυπριακής Νοµοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2001/20/ΕΚ που αφορά την εφαρµογή ορθής κλινικής πρακτικής
κατά τις κλινικές δοκιµές φαρµάκων προοριζοµένων για τον
άνθρωπο.

• Νόµος για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Ασθενών
[Ν.1(Ι)2005]

• Στις 31/5/2005 τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις
(Κ.∆.Π. 175/2005) που αφορούν «το ∆ιάταγµα περί Κωδίκων
Πρακτικής (Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπής Βιοηθικής για τον
Έλεγχο της Βιοϊατρικής στην Κύπρο)».



Σύµβαση του Οβιέδο
• Η Σύµβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τις

αξιοπρέπειες του ανθρώπου αναφορικά µε την εφαρµογή της
βιολογίας και της ιατρικώς (συνοπτικά αναφέρεται στο εξής σαν
«Σύµβαση του Οβιέδο») αποτελεί Σύµβαση για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα σε σχέση µε την φύση του ανθρώπου ως σώµατος και
ως υγεία που κινδυνεύει να υποστεί βλάβες από το αναπόφευκτα
αυτονόητο, δηλαδή από την παροχή υπηρεσιών υγείας. 

• Η σύµβαση αυτή θέτει τις βάσεις βιοηθικών αρχών σε σχέση µε την
παροχή υπηρεσιών υγείας είτε υπό την µορφή της εφαρµοσµένης
κλινικής θεραπείας είτε υπό την µορφή της κλινικής έρευνας.

• Παράλληλα καλεί τα Κράτη Μέλη να δηµιουργήσουν µε κατάλληλη
νοµοθεσία την απαιτούµενη θεσµική και κανονιστική υποδοµή έτσι
ώστε να υπάρχει εφαρµογή και περαιτέρω ανάπτυξη των βιοηθικών
αρχών που θα στοχεύουν στην αποτελεσµατική προστασία του
ανθρώπου.



Σύµβαση Οβιέδο

• Βασικές αρχές περιλαµβάνουν:
-ελεύθερη και ενηµερωµένη συγκατάθεση του
συµµετέχοντα στην έρευνα
- προστασία προσώπων που δεν δύνανται να
δώσουν συγκατάθεση και ατόµων µε νοητική
διαταραχή
- σεβασµός ιδιωτικής ζωής
- η ερευνητική µελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από
το αρµόδιο σώµα µετά από ανεξάρτητη εξέταση
της επιστηµονικής της αξίας



Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης
(ΕΒΑ)

Σύµφωνα µε τους Κώδικες Πρακτικής και µε βάση την εξουσία που
χορηγείται στην ΕΕΒΚ από τον Νόµο 150 (Ι)/2001 η ΕΕΒΚ
προχώρησε στην σύσταση τριών Επιτροπών Βιοηθικής
Αξιολόγησης:

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας,
• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε

Σχέση µε την Κλινική Έρευνα στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης, 
και

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας και
Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε Σχέση µε την Κλινική Έρευνα στα
Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης.

Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από 9 µέλη έκαστη τα οποία
διορίζονται από την ΕΕΒΚ για διετή θητεία. Ρόλος των ΕΒΑ είναι η
αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων



• Σύµφωνα µε τους Κώδικες Πρακτικής (Κ.∆.Π
175/2005) οι επιτροπές βιοηθικής θα πρέπει να
περιλαµβάνουν 4 πρόσωπα από τον χώρο των
ιατρικών και βιολογικών επιστηµών, 2 πρόσωπα
από τον χώρο των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστηµών, 1 πρόσωπο από την
νοµική επιστήµη και 2 πρόσωπα από
οποιαδήποτε άλλη επιστήµη ή επάγγελµα ή το
κοινωνικό σύνολο. 

• Η σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης είναι
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ, στο
www.bioethics.gov.cy. 

Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης
(ΕΒΑ)



Γνώµες ΕΕΒΚ
• Η ΕΕΒΚ έχει προβεί στην έκδοση των ακόλουθων

γνωµών οι οποίες είναι όλες διαθέσιµες στην
ιστοσελίδα της, στο www.bioethics.gov.cy : 

1. Γνώµη σε σχέση µε τους βιοηθικούς προβληµατισµούς για τον
χηµικό (φαρµακευτικό) και χειρουργικό ευνουχισµό σεξουαλικά
αδικοπραγούντων ατόµων (06/07/2010).

2. Γνώµη σε σχέση µε τους βιοηθικούς προβληµατισµούς και
προεκτάσεις από την λήψη συνειδητής συγκατάθεσης από
ανηλίκους για συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
(25/05/2010).

3. Γνώµη σε σχέση µε την λήψη συνειδητής συγκατάθεσης από
ενήλικες (01/12/2009).



Γνώµες ΕΕΒΚ (συνέχεια)
1. Γνώµη σε σχέση µε την δηµιουργία και

χρήση βιοτραπεζών και αρχείων βιολογικών
δειγµάτων ανθρώπινης προέλευσης για
σκοπούς έρευνας (23/06/2009).

2. Γνώµη σε σχέση µε τη χρήση της
ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην ιατρική
πράξη (12/05/2009).

3. Γνώµη σε σχέση µε την Ανακουφιστική
Φροντίδα ως Μια σύνθετη προσφορά του
ιατροκοινωνικού συστήµατος προς τον
Άνθρωπο (01/07/2008).



Γνώµες ΕΕΒΚ (συνέχεια)
4. Γνώµη σε σχέση µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς

(03/04/2008).
5. Γνώµη σε σχέση µε την υιοθέτηση των προγαµιαίων

πιστοποιητικών για το στίγµα της Μεσογειακής Αναιµίας για
σκοπούς πολιτικού γάµου (24/03/2008).

6. Γνώµη σε σχέση µε τις «Προγνωστικές ιατρικές πληροφορίες
υγείας σχετικά µε τη σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστικών συµβολαίων
ζωής και υγείας» (22/01/2008).

7. Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη
Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (ΙΥΑΑ) (5 Μαρτίου 2007).

8. Επιλογή φύλου µε την µέθοδο Προεµφυτευτικής Γενετικής
∆ιάγνωσης (Π.Γ.∆) (01 Νοεµβρίου 2006).



Γνώµες ΕΕΒΚ (συνέχεια)
9. Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε την Ανθρώπινη Κλωνοποίηση

(12/09/2006). 
10. Γνώµη σε σχέση µε την συνεργασία των διαφόρων αρχείων δοτών

που υπάρχουν στην Κύπρο (19/07/2006).
11. Γνώµη Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής σε σχέση µε βιοηθικά

ερωτήµατα που προκύπτουν από την φύλαξη αίµατος οµφάλιου
λώρου σε ιδιωτικές-κερδοσκοπικές τράπεζες (Νοέµβριος 2004).

12. Χρήση ΠΓ∆ για επιλογή ιστοσυµβατού εµβρύου µε ασθενές αδελφό
(20 Οκτωβρίου 2003).

13. Γνώµη σε σχέση µε την πρόταση νόµου που κατατέθηκε από
βουλευτές στην βουλή των αντιπροσώπων για τροποποίηση του
άρθρου 9 του βασικού νόµου περί Αφαιρέσεων και
Μεταµοσχεύσεων Βιολογικών ουσιών Ανθρώπινης Προέλευσης
από πτωµατικούς δότες (14 Απριλίου 2003).



Γνωµοδοτήσεις

• Η ΕΕΒΚ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για παροχή συµβουλών και
έκδοση γνωµατεύσεων σ` οποιοδήποτε αρµόδιο πρόσωπο ή όργανο τόσο
του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα καθώς επίσης και στο ευρύτερο
κοινό επί βιοηθικών θεµάτων και προβληµάτων, ανταποκρίθηκε άµεσα σε
ερωτήµατα που τέθηκαν τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από µέλη της
επιστηµονικής ερευνητικής κοινότητας. 

• Τα περισσότερα ερωτήµατα αφορούσαν την παροχή πληροφοριών για την
ΕΕΒΚ και την διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για βιοηθική
αξιολόγηση καθώς και την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε: 

• Αναφορά ανεπιθύµητων µη αναµενόµενων ενεργειών σε κλινικές δοκιµές
• Πληροφόρηση για την ισχύουσα νοµοθεσία σε σχέση µε την υποβολή

ερευνητικών προτάσεων κλινικών δοκιµών στα φάρµακα ανθρώπινης
χρήσης στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία

• Πληροφόρηση για την ισχύουσα νοµοθεσία σε σχέση µε τις βιοτράπεζες
ανθρώπινου βιολογικού υλικού

• Πληροφόρηση σε σχέση µε τις προηγουµένως εκφρασθείσες επιθυµίες
• Πληροφόρηση σε σχέση µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις µη παρεµβατικές

κλινικές δοκιµές.



Γνωµοδοτήσεις επί ερευνητικών
προγραµµάτων

• Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην ΕΕΒΚ από την
νοµοθεσία, ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ, κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης από την ολοµέλεια της ΕΕΒΚ εξετάζει το αίτηµα
ερευνητών, κατά πόσον εκ πρώτης όψεως οι ερευνητικές τους
προτάσεις χρήζουν ή όχι βιοηθικής αξιολόγησης. 

• Οι ερευνητικές αυτές προτάσεις αφορούν την χρήση
ερωτηµατολογίων που στις πλείστες περιπτώσεις δεν επεµβαίνουν
στην ψυχολογία ευάλωτων οµάδων ή/και δεν συνιστούν επέµβαση
στον άνθρωπο για λήψη βιολογικού δείγµατος ή χορήγηση
φαρµακευτικού σκευάσµατος.

• Ο αριθµός των αιτήσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο
παρουσιάζει σηµαντική αυξητική τάση:
το 2006 υποβλήθηκαν στην ΕΕΒΚ 7 αιτήσεις, το 2007 9 αιτήσεις, 
το 2008 18 αιτήσεις, το 2009 21 αιτήσεις, το 2010 57 αιτήσεις, το
2011 υποβλήθηκαν 51 αιτήσεις για γνωµοδότηση και από τον
Ιανουάριο του 2012 µέχρι σήµερα υποβλήθηκαν 100 ερευνητικές
προτάσεις για γνωµοδότηση.



Βιοηθική Αξιολογηση Ερευνητικών
Προτάσεων

• Με βάση τους Κώδικες Πρακτικής (Κ.∆.Π 175/2005),από
την ηµέρα καταχώρησης µιας αίτησης, δίδεται χρονικό
περιθώριο 40 ηµερών στην Επιτροπή Βιοϊατρικής και 60 
ηµερών στην Επιτροπή Κλινικής Έρευνας στα Φάρµακα
για αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοκόλλων.

• Το 2006 υποβλήθηκαν στην ΕΕΒΚ 43 ερευνητικές
προτάσεις, το 2007 46 ερευνητικές προτάσεις, το 2008 
33 ερευνητικές προτάσεις, το 2009  29 ερευνητικές
προτάσεις, το 2010 23 ερευνητικές προτάσεις, το 2011 
25 ερευνητικές προτάσεις και από τον Ιανουάριο του
2012 µέχρι σήµερα υποβλήθηκαν 32 ερευνητικές
προτάσεις για ολοκληρωµένη βιοηθική αξιολόγηση.



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

• Περίπτωση 1: Αφαίρεση οργάνου από ανήλικο
∆ύο 5χρονά κορίτσια είναι δίδυµα. Μια εκ των
δύο υποφέρει από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια
και χρειάζεται µεταµόσχευση νεφρού. 
∆εδοµένου ότι είναι πολύ επείγουσα η
κατάσταση για την υγεία της και δεν υπάρχει
διαθέσιµος νεφρός από πτωµατικό δότη, οι
γονείς οι οποίοι δεν είναι ιστοσυµβατοί δότες, 
επιθυµούν να µεταµοσχευθεί νεφρό από την
αδελφή που δεν έχει την ασθένεια και είναι
απόλυτα ιστοσυµβατή.



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 1 (συνέχεια):
•Έχουν οι γονείς το δικαίωµα να δώσουν τη
συγκατάθεση τους εκ µέρους του ανήλικου παιδιού
τους;
•Μπορεί κάποιος να αφαιρέσει όργανο από
ανήλικο ο οποίος δεν έχει τη νοµική δυνατότητα να
δώσει τη συγκατάθεση του;
•Τι στάση πρέπει να τηρήσει κάποιος ανάµεσα στο
δικαίωµα να ζήσει το ένα µικρό κορίτσι που είναι
άρρωστο και το δικαίωµα της υγιούς αδελφής να
έχει σωµατική ακεραιότητα και µελλοντική καλή
υγεία; 



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 2: Άρνηση λήψης θεραπείας
Μια 45χρονη γυναίκα µε τρία παιδιά (10, 14 
και 18 ετών) έχει διαγνωστεί µε καρκίνο
µαστού στο τελικό στάδιο και αποφασίζει να
µην λάβει καµία θεραπεία αφού θεωρεί ότι
αυτό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα.
Ο σύζυγος και τα παιδιά της ζητούν από
τους γιατρούς να αρχίσουν αµέσως την
όποια διαθέσιµη θεραπεία.



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 2 (συνέχεια):
•Πρέπει η επιθυµία της ασθενούς να ληφθεί υπόψη
από τους θεράποντες ιατρούς;
•Έχουν τα παιδιά ή/και ο σύζυγος της δικαίωµα να
αποφασίσουν για εκείνη;
•Η απόφαση της ασθενούς λαµβάνεται µε πλήρη
συνείδηση ή είναι αποτέλεσµα φόβου και πανικού;
•Η άρνηση για λήψη θεραπείας ισοδυναµεί µε
αυτοκτονία;



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 3: Εξωσωµατική γονιµοποίηση
Ένα ζευγάρι προσφεύγει στην διαδικασία εξωσωµατικής
γονιµοποίησης, όπου γονιµοποιούνται περισσότερα του
ενός ωαρίου και δηµιουργούνται περισσότερα έµβρυα από
όσα τελικά εµφυτεύονται στην µήτρα της γυναίκας. 
Ο σύζυγος επιθυµεί να φυλαχθούν τα έµβρυα για πιθανή
µελλοντική προσπάθεια.
Η σύζυγος δεν θέλει να λάβει καµία απόφαση.
Οι επιλογές που τους δίδονται από το Κέντρο
Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης είναι να τα φυλάξουν για
κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µετά να
αποφασίσει το ζευγάρι εάν θα τα δώσουν σε άλλο ζευγάρι
για χρήση είτε εάν θα καταστραφούν είτε εάν θα δοθούν για
έρευνα.



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 3: Εξωσωµατική γονιµοποίηση (συνέχεια)
•Το γονιµοποιηµένο ωάριο είναι έµβρυο;
•Είναι ηθικό να καταστραφεί ένα ανθρώπινο έµβρυο ή να
διεξαχθεί έρευνα σε αυτό;
•Ποιο είναι προτιµότερο: η έρευνα σε γονιµοποιηµένα
ωάρια-έµβρυα ή η καταστροφή τους;
•Το έµβρυο που παραµένει in-vitro (στον σωλήνα) θα
πρέπει να αντιµετωπίζεται διαφορετικά από αυτό που έχει
εµφυτευθεί στην µήτρα; Θα έπρεπε να υπάρχει ο ίδιος
βαθµός προστασίας;



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 4: Εξωσωµατική γονιµοποίηση
Η Βερόνικα έπρεπε να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία για λευχαιµία
στην ηλικία των 25 ετών που θα την άφηνε στείρα.
Ως εκ τούτου αποφάσισε µε τον τότε σύντροφο της να προχωρήσει
στην κρυοσυντήρηση ωαρίων της αφού πρώτα αυτά γονιµοποιηθούν
µε σπέρµα του συντρόφου της έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί η
θεραπεία να της εµφυτευτούν τα γονιµοποιηµένα έµβρυα για να φέρει
στον κόσµο τα παιδιά τους. 
Με το πέρας της θεραπείας η Βερόνικα αφού ξεπέρασε την ασθένεια
της, επιθυµεί να της εµφυτευθούν τα γονιµοποιηµένα ωάρια, όµως ο
σύντροφος της µε τον οποίο πλέον έχει χωρίσει, αρνείται να επιτρέψει
την χρήση των γονιµοποιηµένων µε το σπέρµα του ωαρίων για
µεταφορά στην µήτρα της Βερόνικας. 



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 4: Εξωσωµατική γονιµοποίηση
(συνέχεια)
•Έχει ο σύντροφος της Βερόνικας το δικαίωµα να
αποσύρει την συγκατάθεση του για χρήση των
γονιµοποιηµένων ωαρίων;
•Πρέπει να αρνηθούµε στην Βερόνικα να
αποκτήσει βιολογικά δικά της παιδιά αφού πλέον
δεν µπορεί να παράξει δικά της ωάρια;
•Ποια θα πρέπει να είναι η τύχη των
γονιµοποιηµένων ωαρίων;



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 5: Γενετικά τεστ
Η Άννα ηλικίας 18 ετών, φοβάται ότι µπορεί να πάθει καρκίνο του
µαστού όπως η µητέρα και η αδελφή της. Ως εκ τούτου, αποφασίζει να
κάνει το γενετικό τέστ που της συστήνει η γιατρός της. Αν φέρει
µετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 έχει 40% κίνδυνο να εµφανίσει καρκίνο
του µαστού πριν την ηλικία των 50 ετών.  Αν το αποτέλεσµα του τεστ
είναι θετικό, τότε προληπτικά θα πρέπει να υποβάλλεται σε ακτινοβολία
µε ακτίνες Χ ώστε οποιοσδήποτε όγκος να εντοπιστεί όσον το δυνατόν
πιο γρήγορα. Ένας φίλος της, της µίλησε επίσης για χώρες όπου
προτείνεται χειρουργική αφαίρεση των µαστών όπου ο κίνδυνος
εµφάνισης καρκίνου µειώνεται µόλις στο 3%. Ανεξάρτητα από το
αποτέλεσµα δεν θέλει να µιλήσει µε την οικογένεια της για να µην τους
πανικοβάλει, ιδιαίτερα την 10χρονη αδελφή της.



Περιπτώσεις που εγείρουν σοβαρά
βιοηθικά διλήµµατα

Περίπτωση 5: Γενετικά τεστ (συνέχεια) 
• Θα κάνατε την ίδια επιλογή µε την Άννα; Θα
θέλατε να γνωρίζετε εάν έχετε προδιάθεση;
•Αν το τεστ είναι θετικό τι λύση θα επιλέγατε; Η
ριζική λύση της χειρουργικής αφαίρεσης των
µαστών µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο, αλλά
συνεπάγεται µόνιµο ακρωτηριασµό.
•Θα πρέπει να ενηµερώσει την οικογένεια της, 
ιδιαίτερα την µικρή της αδελφή εάν το τέστ είναι
θετικό;
•Μπορεί η γιατρός να µιλήσει µε την αδελφή της
Άννας; Αυτό θα παραβίαζε το ιατρικό απόρρητο;



Συζήτηση



• Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!


