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βιοηδική

Ένας νέος διεπιστημονικός κλάδος
με τη δική του ιστορία και μεθοδολογία

Ν.Γ. Κόϊος
Θεολόγος Καθηγητής Μ.Ε.
Msc και Δρ του Τομέα Ηθικής και
Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ειδικευθείς σε θέματα βιοηθικής στη
Θεολογική Σχολή του L.M.U. στο Μόναχο
της Γερμανίας και στο Hastings Center
στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.

Περίληψη Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια οχετικά με τα βιοηθικά ζητή

ματα. Ο όρος «βιοηθική» χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν
ότι ο ρόλος της δεν περιορίζεται στη διατύπωση ηθικού προβληματισμού αναφο
ρικά με τα ηθικά προβλήματα, που δημιουργούν οι εφαρμογές της σύγχρονης
ιατρικής τεχνολογίας. £δώ και μισό σχεδόν αιώνα η βιοηθική αποτελεί συγκεκρι
μένο επιστημονικό πεδίο με τη δική του επιστημολογία. Στη βαθύτερη κατανόηση
των βιοηθικών ζητημάτων συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό η γνώση της ιστορίας
αυτού του νέου κλάδου.
A bstract A new scientific field with its own history and methodology. N.G. Koios.

Λέξεις κλειδιά: Bio-ιατρική ηθική, βιοιατρική τεχνολογία, βιοηθικός προβλη
ματισμός, επιτροπές βιοηθικής, ηθική
της ιατρικής, ινστιτούτα βιοηθικής. κρι
τήρια βιοηθικής.

Key words: Bio-medical ethics, bio
m edical technology, bioethical engros

Theologist, Msc PhD, Professor, Theology Department, Thessaloniki, Greece. Verna o f A sklipios
2003, 2(3): 164-166 In the last years, so much is said in reference to bioethical

matters. The term "bioethics", is widely used. However few know that its role is
not restricted in the formulation of engrossment in reference with ethical prob
lems, which arise by the application of modern medical technology. For half a
century, bioethics constitutes a special scientific field with its own epistemolo
gy. The knowledge of the history of this new field contributes greatly to the
deeper approach of the bioethical matters.

sm ent, bioethical com m ittees, m edical
ethics, institutes o f bioethics, bioethi
cal criteria.

£ττικαιρότητα της βιο η θ ική ς
Τα Βιοηθικά ζητήματα εδώ και αρκετά χρόνια ελκύουν
την προσοχή και το ενδιαφέρον ενός μεγάλου μέρους
τόσο του παγκόσμιου επιστημονικού δυναμικού, όσο
και του δημόσιου διαλόγου. Η εποχή στην οποία ελάχι
στοι, προερχόμενοι κυρίως από τους κύκλους των ιατρι
κών επιστημών, ήταν «μυημένοι» στο μυστικό κόσμο της
Βιοτεχνολογίας, των προσδοκιών που δημιουργεί, αλλά
και των κινδύνων που εγκυμονεί παρήλθε ανεπιστρεπτί.
Πολλά άρθρα είδαν το φως της δημοσιότητας όχι μόνον
στα ειδικά επιστημονικά έντυπα, αλλά και σε εκείνα της
ευρύτερης κυκλοφορίας όπως οι εφημερίδες, τα περιο-

Αλληλογραφία: Ν.Γ. Κόϊος, Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας
του Τμήματος Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Α.Π .Θ ., Θεσσαλο
νίκη

δικά ποικίλης ύλης, ακόμη και στο ραδιόφωνο και την
τηλεόραση. Ωστόσο, αν και κανείς δεν αμφισβητεί τη
σημασία του βιοηθικού προβληματισμού καθεαυτού,
όποιος έχει ασχοληθεί σε βάθος με το εν λόγω θέμα
μπορεί να διακρίνει ένα επιστημολογικό έλλειμμα. Το
έλλειμμα αυτό εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι, ενώ
πολύς λόγος γίνεται για τα βιοηθικά προβλήματα, ελάχι
στα αναφέρονται σχετικά με τον κλάδο που τα εντόπισε
και τα ανέδειξε, την βιοηθική. Όπως θα φανεί στη συνέ
χεια, η βιοηθική αποτελεί ένα διακριτό επιστημονικό
πεδίο, με τη δική του ιστορία, με ιδιαίτερες επιστημολο
γικές προϋποθέσεις, με τις δικές του αρχές και την ιδιάζουσα μεθοδολογία του.
Οι ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στους τομείς της
ιατρικής επιστήμης και της βιολογίας, καθώς και οι
εφαρμογές που προέκυψαν, θέτουν νέα δεδομένα στο
ιατρικό πεδίο. Εκτός από τις σχέσεις μεταξύ ιατρών και
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ασθενών, αλλάζει ολόκληρη η θεώρηση της υγείας, της
ζωής και της λειτουργίας των έμβιων όντων. Ιδιαίτερα οι
πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι επισημαίνονται κατά την
χρήση της 6ιο-ιατρικής τεχνολογίας, κατέστησαν το
αίτημα δημιουργίας ενός ηθικού πλαισίου για την αντι
μετώπιση των νέων διλημμάτων, ιδιαίτερα επιτακτικό.
Θέματα όπως η γονιδιακή θεραπεία και παρέμβαση σε
όλες της μορφές της, ο γενετικός έλεγχος, η κλωνοποί
ηση, η εξωσωματική γονιμοποίηση, οι μεταμοσχεύσεις,
η ευθανασία και άλλα συναφή, στα οποία μπορούν να
διακριθούν ευεργετήματα και κίνδυνοι ταυτόχρονα,
ήταν αδύνατον να τα αντιμετωπίσει η «κλασική» ηθική
της ιατρικής. Η τελευταία περιορίζεται στις ηθικές υπο
χρεώσεις των ιατρών κατά την εξάσκηση του επαγγέλ
ματος τους, καθώς και στη σχέση των ιατρών με τους
ασθενείς. Ως εκ τούτου εμφανίστηκε στον ορίζοντα ένα
νέο πεδίο έρευνας και προβληματισμού, το οποίο έμελ
λε, να εξελιχθεί σε αυτόνομο επιστημονικό κλάδο. Το
νέο αυτό πεδίο ονομάστηκε βιοηθική.

Γέννηση κα ι ορισμός της β ιο η θ ικ ή ς
Η βιοηθική με τη σημερινή της μορφή εμφανίστηκε
για πρώτη φορά στις δυτικές «ανεπτυγμένες» κοινωνίες.
Ο βιοηθικός προβληματισμός παρουσιάστηκε έντονος
στο διεθνές προσκήνιο ήδη από τη δίκη της Νυρεμ
βέργης και τα γεγονότα που την ακολούθησαν.1 Την
ιστορική όμως γέννησή της, ως επιστημονικού κλάδου,
καθώς και την ονοματοδοσία της διεκδικούν, ίσως
δίκαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χώρα
πρωτοπόρος στην εφαρμογή της προηγμένης τεχνολο
γίας γενικά, και της βιο-ιατρικής τεχνολογίας, ειδικότε
ρα. Η χρονική περίοδος, που θα μπορούσε να τοποθε
τηθεί η εμφάνιση της βιοηθικής, είναι η δεκαετία του
60. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας πραγματο
ποιήθηκαν σημαντικές εξελίξεις στο επίπεδο της επι
στημονικής και της πολιτισμικής ανάπτυξης. Από τη μια
ήλθαν στο φως τα επιτεύγματα της Βιο-ιατρικής: χρονία
αιμοδιάλυση, μεταμόσχευση οργάνων, κλινικά ασφα
λείς εκτρώσεις, αντισυλληπτικά χάπια, προγεννητική
διάγνωση, ευρεία χρήση του τεχνητού αναπνευστήρα
και οι πρώτες αναλαμπές της γενετικής μηχανικής.2
Από την άλλη, η ίδια χρονική περίοδος αποτέλεσε το
κατάλληλο περιβάλλον για έντονες αναδιαρθρωτικές
προσπάθειες σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Για τη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας σχετι
κά με την γέννηση και εξέλιξη κρίνεται απαραίτητη η
παράθεση ορισμένων ιστορικών γεγονότων. Ως συμβα
τική ημερομηνία ίδρυσης της νέας αυτής επιστήμης
θεωρείται ο Σεπτέμβριος του 1962 στο Seattle των
ΗΠΑ. Ο καθορισμός αυτής της ημερομηνίας γίνεται
υπο την έννοια οτι τότε λαμβάνει χώρα η πρώτη σύγκλι
ση επιτροπής που θα εξέταζε βιοηθικά προβλήματα και
όχι ότ. εμφανίζετα. ο βιοηθικός προβληματ.σμός για
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πρώτη φορά. Σκοπός της νεοπαγούς εκείνης επιτροπής
ήταν να θέσει τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα επιλέ
γονταν οι ασθενείς που θα έπαιρναν μέρος για πρώτη
φορά σε «χρονία αιμοδιάλυση». Η χρονία αιμοδιάλυση,
μέθοδος καθαρισμού του αίματος για τους νεφροπα
θείς, εφαρμόστηκε επίσημα από τον Dr. Belding
Scribner μόλις το 1961. Δεδομένου ότι ο αριθμός των
ασθενών ξεπερνούσε κατά πολύ τις δυνατότητες περί
θαλψης, κλήθηκε μια μικρή ομάδα -στην πλειοψηφία
της μη ιατρικών επιστημόνων- για να απαντήσει στο
ερώτημα, με ποια κριτήρια θα επιλέγονταν οι ασθενείς
που θα συμμετείχαν στο νέο αυτό πρωτόκολλο θερα
πείας. Τα κριτήρια θα ήταν η προσωπικότητα του ασθε
νούς, η οικονομική του κατάσταση, η κοινωνική του
αποδοχή ή η οικογενειακή του εξάρτιση; Χωρίς βέβαια
να σημαίνει ότι αυτό το γεγονός είναι το μοναδικό που
συνετέλεσε στην γέννηση της βιοηθικής, είναι κάτι που
τη σηματοδότησε μετά από τη δημοσιότητα που πήρε.
Από τότε άρχισαν να εμφανίζονται επιτροπές βιοηθικής,
να συντάσσονται συναφή άρθρα στα επιστημονικά
περιοδικά και να ιδρύονται τμήματα σπουδών περιεχο
μένου βιοηθικού προβληματισμού, πρώτα στις ιατρικές
σχολές και έπειτα σε εκείνες που ασχολούνταν με την
ηθική και τον άνθρωπο, όπως οι φιλοσοφικές, οι θεολογικές και οι κοινωνιολογικές.3
Ο νέος αυτός κλάδος οφείλει την ονομασία του σε
δύο πρόσωπα του ιατρικού επιστημονικού κόσμου.
Στον Van Renssealer Potter, ερευνητή ογκολόγο του
Πανεπιστημίου Madison του Wisconsin και τον Andre
Hellegers μαιευτήρα ογκολόγο, ιδρυτή του Ινστιτούτου
Βιοηθικής Kennedy στο Πανεπιστήμιο της Georgetown.
Ο πρώτος είναι αυτός που διάλεξε το όνομά της. Ό πως
ο ίδιος λέει, επέλεξε το πρώτο συνθετικό της λέξης (bio
ελλ. Βίος) ως αντιπροσωπευτικότερο της βιολογικής
γνώσης, της επιστήμης δηλαδή των ζωντανών συστημά
των, και το δεύτερο συνθετικό (ethics, ελλ. ηθική) ως
αντιπροσωπευτικό του ανθρώπινου συστήματος αξιών.
Ο δεύτερος είναι εκείνος που για πρώτη φορά χρησι
μοποίησε τον όρο αυτό σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Έκτοτε η βιοηθική καθιερώθηκε στους επιστημονικούς
' κύκλους ως η επιστήμη, που ασχολείται με την ηθική
διάσταση των ιατρικών και βιολογικών επιστημών,
καθώς και των εφαρμογών τους. Είναι, πιο εξειδικευμένα, ο κλάδος που εξετάζει τα ηθικά προβλήματα που
ανακύπτουν από τις νέες ανακαλύψεις και τις τεχνικές
παρεμβάσεις σε όλη την φύση και ιδιαίτερα στον
άνθρωπο, όπως οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, η ευθα
νασία, η τεχνητή γονιμοποίηση, η γονιδιακή παρέμβα
ση και θεραπεία, η κλωνοποίηση, η χαρτογράφηση του
ανθρωπίνου γονιδιώματος κ.ά.4

Π εριεχόμενο της β ιο η θ ικ ή ς
Ακριβέστερα, σύμφωνα με την άποψη όσων ασχο
λούνται με την επιστημολογία της βιοηθικής, τα προ-
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Βλήματα αυτά τα εξετάζει η Βιο-ιατρική ηθική. Οι ίδιοι
προσδίδουν στη Βιοηθική ένα περισσότερο ευρύ περιε
χόμενο. Θεωρουν ότι δεν περιορίζει την ερευνά της
μόνον στα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρ
μογή της Βιο-ιατρικής τεχνολογίας, αλλά επεκτείνεται
σε όλον τον έμβιο κόσμο και εξετάζει τις σχέσεις του
ανθρώπου με αυτόν. Οι ορίζοντες ενασχόλησης της
νέας αυτής επιστήμης εκτείνονται από τον αρχαίο κλα
σικό προβληματισμό για την ηθική της ιατρικής ως τις
εφαρμογές της σύγχρονης βιο-ιατρικής τεχνολογίας,
χωρίς να αφήσει απ' έξω τα κλασικά και νεότερα ηθικά
διλήμματα που ανακύπτουν από τα οικολογικά προβλή
ματα.5 Ωστόσο η εντύπωση που επικράτησε είναι ότι η
βιοηθική αποτελεί προέκταση της ιατρικής ηθικής, η
οποία ασχολείται περισσότερο με τις νεότερες εξελίξεις
στην ιατρική έρευνα, τεχνολογία και εφαρμογές. Απο
τέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν η δημόσια
προβολή της βιοηθικής σε μεγάλο βαθμό. Η προβολή
αυτή της έδωσε την δυνατότητα να εισχωρήσει στους
ιατρικούς κύκλους τόσο, ώστε να γίνεται λόγος για
θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα δια
μορφώνονταν στο εξής οι ιατρικές αποφάσεις.6
Η σημαντική θέση της βιοηθικής στην δημοσιογρα
φική επικαιρότητα και στους κύκλους των επιστημό
νων, δημιούργησε την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο
απλώς για την εμφάνιση ενός νέου φιλοσοφικο-επιστημονικού κλάδου, αλλά ενός ολόκληρου κινήματος.
Φυσικό επακόλουθο ήταν να δημιουργηθεί ευρύτατος
δημόσιος διάλογος σχετικά με τα θέματα που έθετε η
βιοηθική. Τα ερωτήματα που προέκυπταν ήταν πολλά.
Και οι πολίτες, ιδιαίτερα των προηγμένων τεχνολογικά
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Σ π ο υ δ ές Β ιο η θ ική ς
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η κίνηση που εκδηλώθηκε
για εξειδικευμένες σπουδές στην επιστήμη της βιοη
θικής. Στις Η.Π.Α. ιδρύθηκαν τα πρώτα ινστιτούτα με
σκοπό την προαγωγή της Βιοηθικής έρευνας. Αξιομνη
μόνευτα είναι το «THE HASTINGS CENTER», το οποίο
ιδρύθηκε από τους Daniel Callahan και Will Gaylin στη
Νέα Υόρκη το1969 και το «KENNEDY INSITUTE OF
BIOETHICS» με ιδρυτή τον Andre Hellegers στη
Geoergetown την ίδια χρονιά. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να
συμπληρώσουμε, ότι οι επιστήμονες και ειδικοί που
ασχολήθηκαν με τα θέματα της βιοηθικής προέρχονται
κυρίως από τους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστη
μών (φιλοσοφία, κοινωνιολογία, θεολογία, νομική
κ.ά.) και δευτερευόντως από το πεδίο της βιο-ιατρικής
έρευνας (ιατρική, βιολογία κ.ά.). Η συνεργασία ωστόσο
διαφορετικών επιστημονικών κλάδων για τον ίδιο σκο
πό, προσέδωσε στη βιοηθική τον ιδιαίτερο διεπιστημο
νικό χαρακτήρα της. Για τον λόγο αυτό, από πολλούς οι
οποίοι εξειδικεύονται στο πεδίο της βιοηθικής, προτιμάται ο όρος «διεπιστημονικός» από τον όρο «επιστημονι
κός» προκειμένου να εκφράσουν πληρέστερα το χαρα
κτήρα και το περιεχόμενο του νέου πεδίου.
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