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Α1' Πνιηηηθό Σκήκα 

 

H Α, ζύδπγνο ηνπ Β, δηαπίζησζε όηη ήηαλ έγθπνο. Αθνύ ππνβιήζεθε ζε 

ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε, δηαπηζηώζεθε όηη ην έκβξπν παξνπζίαδε 

ππεξερνγελέο έληεξν, έλδεημε όηη απηό ελδέρεηαη λα πάζρεη από ζύλδξνκν 

Down ή από θπζηηθή ίλσζε, ε νπνία αζζέλεηα νδεγεί ην ηέθλν ζην ζάλαην. 

Σόζν νη γνλείο όζν θαη ην έκβξπν ππνβιήζεθαλ ζε εμεηάζεηο κνξηαθνύ 

ειέγρνπ ηεο ελ ιόγσ λόζνπ θαη απνθάζηζαλ όηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ ζεηηθά θαη απηνί ήηαλ θνξείο ηεο λόζνπ, ε 

Α ζα πξνέβαηλε ζε ηερλεηή δηαθνπή ηεο θύεζεο γηα ιόγνπο επγνληθνύο. Σα 

ζρεηηθά δείγκαηα αίκαηνο εζηάιεζαλ ζην ηδησηηθό δηαγλσζηηθό εξγαζηήξην ηεο 

πξώηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο πνπ απνηειεί Δξγαζηήξην Γελεηηθήο. Ο Γ, 

κνξηαθόο βηνιόγνο θαη ν Γ, ηαηξόο (πξνζηεζέληεο ηεο Α.Δ.) δηελήξγεζαλ ηνπο 

κνξηαθνύο ειέγρνπο θαη δηέγλσζαλ, εζθαικέλα από ακέιεηα ηνπο, όηη νύηε νη 

γνλείο νύηε ην έκβξπν δελ είλαη θνξείο ηεο λόζνπ έηζη ώζηε νη γνλείο 

απνθάζηζαλ λα κελ πξνβνύλ ζε δηαθνπή ηεο θύεζεο. Όηαλ γελλήζεθε ην 

ηέθλν δηαπηζηώζεθε όηη έπαζρε από ηλώδε θπζηηθή λόζν έηζη ώζηε νη 

ελάγνληεο εδώ θαη 5 ρξόληα βξίζθνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε ηα ζπλερή 

θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ παξνπζηάδεη ην ηέθλν ηνπο. 

Οη ελαγόκελνη, Γ θαη Γ, πξνέβεζαλ από ακέιεηα ηνπο ζε εζθαικέλν ηαηξηθό 

πξνγελλεηηθό έιεγρν θαζώο δελ δηαπίζησζαλ όηη ην έκβξπν είλαη θνξέαο ηεο 

ηλώδνπο θπζηηθήο λόζνπ. Από ην ηαηξηθό απηό ζθάικα ησλ ελαγνκέλσλ νη 

γνλείο εκπνδίζηεθαλ λα αζθήζνπλ αθώιπηα ην ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηα δηθαίσκα ηνπο λα επηιέμνπλ ηε δηαθνπή ηεο θύεζεο (ζηελ 

νπνία κπνξνύζαλ θαηά λόκν λα πξνβνύλ ππό ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο), 

ράξηλ ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ ζπκθέξνληνο ηνπο λα θέξνπλ ζην θόζκν πγηέο 

ηέθλν, ην νπνίν λα κελ πάζρεη από αλίαηε θαη κε αλαηάμηκε γελεηηθή 

αζζέλεηα. Δπνκέλσο, ε εζθαικέλε δηάγλσζε ησλ ελαγνκέλσλ είρε σο 

απνηέιεζκα λα πξνζβιεζεί βάλαπζα ε πξνζσπηθόηεηα ηνπο θαη λα 

ππνζηνύλ θαη εζηθή δεκία, ζπληζηακέλε ζην όηη εκπνδίζηεθαλ λα θαηεπζύλνπλ 



ειεύζεξα ηε βνύιεζε ηνπο θαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο λα θέξνπλ ζην 

θόζκν έλα πγηέο ηέθλν, γεγνλόο πνπ έρεη αλαηξέςεη ζπληξηπηηθά ηελ ςπρηθή, 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ηνπο, ε νπνία έρεη εληειώο απνξξπζκηζηεί 

ζηηο αλσηέξσ εθθάλζεηο ηεο. Δπνκέλσο, ηόζν νη Γ θαη Γ όζν θαη ε Α.Δ. σο 

πξνζηήζαζα απηώλ επζύλνληαη εηο νιόθιεξνλ ζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

γνλέσλ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ. 

 

 


