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Αξηζκόο 157/2017 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

 

Ο Α, γεληθόο ρεηξνπξγόο ζε Ν.Π.Γ.Γ., πξαγκαηνπνίεζε επέκβαζε αθαίξεζεο 

εθθνιπώκαηνο ηνπ νηζνθάγνπ κε ηε κέζνδν ηεο δηαθνηιηαθήο πξνζπέιαζεο 

ζηνλ 64ρξνν Β θαη ζηε ζπλέρεηα είρε ηελ επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο 

κεηεγρεηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ελ ιόγσ αζζελνύο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθιεηζηεί ην ελδερόκελν κεζνζσξαθίηηδαο. Πιελ όκσο θαηά ηελ παξνρή 

ησλ αλσηέξσ ηαηξηθώλ ηνπ ππεξεζηώλ ζηνλ Β, ν θαηεγνξνύκελνο έπξαμε 

αληίζεηα κε ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο ηνπ έηζη ώζηε, 

ζπλεπεία ησλ ηαηξηθώλ ζθαικάησλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

(δελ πξαγκαηνπνίεζε ηηο απαηηνύκελεο ηαηξηθέο πξάμεηο εγθαίξσο), επήιζε 

ξαγδαία επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλσηέξσ ρεηξνπξγεζέληνο 

αζζελνύο. Σειηθώο, ν αζζελήο, αθνύ ππεβιήζε ζε δύν ρεηξνπξγεία από 

άιινπο γηαηξνύο, θαηέιεμε. 

Πνηληθή επζύλε γηαηξνύ γηα αλζξσπνθηνλία από ακέιεηα αζζελνύο 

ζηνηρεηνζεηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν γηαηξόο παξέιεηςε, 

παξαβηάδνληαο ηνπο θνηλώο αλαγλσξηζκέλνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο, από ακέιεηα λα απνηξέςεη ην ζάλαην ηνπ αζζελνύο θαζώο έρεη 

ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε απνηξνπήο ηνπ σο άλσ απνηειέζκαηνο. Η 

ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνύ απνξξέεη από ην λόκν, από ηνλ 

θώδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη από ηελ εγγπεηηθή ζέζε απηνύ απέλαληη 

ζηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο. Πεξεηαίξσ, ε ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε 

ηνπ ηαηξνύ λα απνηξέςεη ην ζάλαην ηνπ αζζελνύο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηε 

εθηέιεζε ηεο θύξηαο ηαηξηθήο πξάμεο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην κεηέπεηηα 

ζηάδην ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνύο έηζη ώζηε 

ππνρξενύηαη λα δηελεξγήζεη θάζε επεκβαηηθή ηαηξηθή πξάμε πξνο 

αληηκεηώπηζε παξελεξγεηώλ ή επηπινθώλ πνπ ζα απνηεινύζαλ θίλδπλν γηα 

πξόθιεζε  βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο. 

Δλ πξνθεηκέλσ ν Α θαηά παξάβαζε ηεο ηδηαίηεξεο λνκηθήο ππνρξέσζεο ηνπ  

παξέιεηςε, ελώ όθεηιε θαη κπνξνύζε, λα παξαθνινπζεί ηε κεηεγρεηξεηηθή 

πνξεία ηνπ Β έηζη ώζηε απνζηέξεζε από απηόλ ηε δπλαηόηεηα 



απνθαηάζηαζεο ηεο πξνθιεζείζεο επηπινθήο ε νπνία ηειηθώο νδήγεζε ζην 

ζάλαην ηνπ. Σν ελ ιόγσ ζαλαηεθόξν απνηέιεζκα επήιζε ιόγσ ηεο 

δηαδνρηθώο επηδεηρζείζαο ακειείαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ σο επηιεθζέληνο 

ηαηξνύ, νθείιεηαη δε απνθιεηζηηθώο ζηελ ελάληηα ζηνπο θαλόλεο θαη ζηηο 

γεληθέο επηζηεκνληθέο αξρέο ηεο ηαηξηθήο δξάζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Η 

παξεκβνιή ησλ άιισλ δύν ρεηξνύξγσλ ζε κεηέπεηηα ζηάδην δελ απνθιείνπλ 

ηελ επζύλε ηνπ Α γηαηί απηόο είρε ηελ επζύλε ηνπ αζζελνύο κέρξη ηέινπο θαη 

εθόζνλ είρε αληίζεηε άπνςε από απηνύο σο πξνο ηελ ηαηξηθή κέζνδν πνπ 

έπξεπε λα αθνινπζεζεί όθεηιε λα ηελ εθθξάζεη, γεγνλόο σζηόζν πνπ δε 

ζπλέβε. 

 


