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ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Α1' Πνιηηηθό Σκήκα 

 

Ο ελάγσλ Α επηζθέθζεθε ην ελαγόκελν νθζαικνινγηθό θέληξν, ηνπ νπνίνπ 

λόκηκνο εθπξόζσπνο ήηαλ ν επίζεο ελαγόκελνο Β, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζεη ηελ δπλαηόηεηα ππνβνιήο ηνπ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

δηόξζσζεο ηεο κπσπίαο ηνπ. Η ελαγόκελε Γ, νθζαικίαηξνο, αθνύ ηνλ 

εμέηαζε ηνπ πξόηεηλε επέκβαζε κε Laser γηα ηελ δηόξζσζε ηεο κπσπίαο ηνπ. 

Ο Α πξνέβε ζηελ σο άλσ επέκβαζε θαηόπηλ δηαβεβαίσζεο ηεο Γ γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε απηήο θαη κεηά από ελεκέξσζε από ην ελεκεξσηηθό-

δηαθεκηζηηθό θπιιάδην ην νπνίν δηέλεηκε ην ηαηξηθό θέληξν θαη ην νπνίν 

απνδείρζεθε ειιηπέο σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο σο άλσ 

επέκβαζεο. Η πξώηε επέκβαζε απνδείρζεθε αλεπηηπρήο έηζη ώζηε 

αθνινύζεζαλ λέεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο νη νπνίεο ηειηθώο δελ κπόξεζαλ 

λα δηνξζώζνπλ ηε κπσπία ηνπ Α, αληηζέησο ηνπ πξνθάιεζαλ πεξεηαίξσ 

βιαβή ζηελ όξαζε ηνπ. 

Δπέκβαζε ζε ζέκαηα πγείαο κπνξεί λα ππάξμεη κόλνλ εθόζνλ ην 

ελδηαθεξόκελν πξόζσπν δώζεη ηελ ειεύζεξε ζπλαίλεζή ηνπ, θαηόπηλ 

ζρεηηθήο εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκέξσζήο ηνπ σο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ησλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ θαη πξαθηηθώλ, ην ζθνπό θαη ηε 

θύζε ηεο επέκβαζεο θαζώο θαη σο πξνο ηα επαθόινπζα θαη ηνπο θηλδύλνπο 

πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Η σο άλσ ελεκέξσζε ηνπ αζζελνύο από ηνλ ηαηξό 

ζπληζηά δηθαίσκα απηνύ θαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνύ, ώζηε λα 

κπνξεί ν αζζελήο λα ιακβάλεη ειεύζεξα ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Παξαβίαζε 

δε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ηνπ ηαηξνύ, 

ζπληζηά λόκηκν ιόγν επζύλεο πξνο απνδεκίσζε ηνπ αζζελνύο ζε πεξίπησζε 

επέιεπζεο βιάβεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αζζελνύο από 

επηπινθέο, ζρεηηδόκελεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεξαπεπηηθώλ θαη ηαηξηθώλ 

κεζόδσλ θαη πξαθηηθώλ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ν Β σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ νθζαικνινγηθνύ θέληξνπ 

θαη ε Γ σο πξνζηεζείζα απ' απηό παξέιεηςαλ, παξ’ όηη όθεηιαλ, λα 



ελεκεξώζνπλ ηνλ ελάγνληα, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζε δηόξζσζε 

ηεο κπσπίαο ηνπ κε Laser, γηα όιεο ηηο ελδερόκελεο επηπινθέο πνπ ηπρόλ ζα 

ζπλεπαγόηαλ ε επέκβαζε κε αθηίλεο Laser, νη νπνίεο ήηαλ γλσζηέο ζ' απηνύο 

θαη ηηο νπνίεο εάλ ν Α γλώξηδε ζα απνθάζηδε, ζπλεθηηκώληαο όιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαη όινπο ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο, εάλ ζα ππνβαιιόηαλ ή 

όρη ζε κηα ηέηνηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξνο απνθπγή κεγαιύηεξεο βιάβεο 

ηεο νξάζεώο ηνπ. Δπνκέλσο, ε σο άλσ παξάιεηςε ελεκέξσζεο από ηνπο Β 

θαη Γ ζπληζηά παξάλνκε θαη ππαίηηα πξάμε ε νπνία ηειεί ζε αηηηώδε ζύλδεζκν 

κε ηελ επειζνύζα δεκία ηνπ Α. Καη’ επέθηαζε νη Β, Γ θαη ην Οθζαικνινγηθό 

Κέληξν επζύλνληαη εηο νιόθιεξνλ ζε απνδεκίσζε θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ιόγσ εζηθήο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ Α από ηηο επηπινθέο πνπ 

πξνήιζαλ από ηελ πξνηεηλόκελε ηαηξηθή κέζνδν θαη γηα ηηο νπνίεο δελ είρε 

ελεκεξσζεί. 

 

 

 


