Ένας κλάδος που αφορά την ιατρική ευθύνη, πέραν της αστικής και της
ποινικής είναι η πειθαρχική ευθύνη.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: όταν ένας ιατρός παραβιάζει τις διατάξεις του
κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/2005), καθώς και ειδικότερες διατάξεις
που ορίζουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος (α.ν. 1565/1939, ν.δ.
336/1955 κλπ). Σύμφωνα δε με το άρθρο 64 ως πειθαρχικό παράπτωμα
εκτός από τις ανωτέρω παραβάσεις συνιστά και η αναξιοπρεπής διαγωγή ή
ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του ιατρού, καθώς και η αποδεδειγμένη
αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Η άσκηση της ιατρικής είναι λειτούργημα που αποσκοπεί στη
διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής, πνευματικής και
ψυχικής υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην ανακούφιση του από τον πόνο
(άρθρο 2 παρ. 1- κ.ι.δ.)
Σε κάθε Ιατρικό Σύλλογο υπάρχει ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο
ως συλλογικό όργανο, το οποίο αναδεικνύεται κάθε 3 χρόνια με αρχαιρεσίες,
όπως και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από το σύνολο των
μελών του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου, είναι αρμόδιο να εκδικάσει τα
πειθαρχικά παραπτώματα των ιατρών. Σύμφωνα δε με την διάταξη του
άρθρου 99 του Ν. 4172/2013, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο
63 του Β..Δ. του 1957, στην περίπτωση καταγγελίας για πειθαρχικό
παράπτωμα, το οποίο έλαβε χώρα σε διαφορετικό Σύλλογο από το Σύλλογο
εγγραφής, αρμόδιο για την εκδίκαση και την τιμωρία είναι το Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Συλλόγου όπου τελέστηκε το παράπτωμα.
Δικαίωμα καταγγελίας προς τους Ιατρικούς Συλλόγους έχει κάθε
πολίτης, αλλά και ιατρός, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει μία αναφορά στον
Ιατρικό Σύλλογο σε βάρος του ιατρού, για κάθε τί το οποίο θεωρεί ότι είναι
πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε ο ιατρός. Σημειωτέον ότι επίσης
με το άρθρο 99 του Ν. 4172/2013, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 68 του
Β..Δ. του 1957, πλέον με την υποβολή κάθε καταγγελίας υποβάλλεται υπέρ
του οικείου Ιατρικού Συλλόγου παράβολο πενήντα (50) ευρώ, ποσό που
δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Επίσης,
υπάρχει η δυνατότητα αλλά και η υποχρέωση του Προέδρου εκάστου Ιατρικού
Συλλόγου εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του οποιοδήποτε παράπτωμα να

κινήσει την πειθαρχική διαδικασία. Του δίνεται μάλιστα η αρμοδιότητα ο ίδιος
οίκοθεν να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης ή και την ποινή του προστίμου
μέχρι 5.000,00 ευρώ, αφού βέβαια πρώτα ακούσει τον ιατρό - μέλος.
Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ (βλ. σχετ. 3764/1994 σκέψη 7
και 8), η έννοια του άρθρου 58 του ΒΔ ότι τα πειθαρχικά παραπτώματα των
ιατρών παραγράφονται μετά από τρία χρόνια από την τέλεσή τους και ότι η
προς οριστική παραγραφή προθεσμία ουδέποτε δύναται να υπερβεί την
πενταετία, είναι ότι μέσα στην πενταετία από την τέλεση του πειθαρχικού
παραπτώματος πρέπει να έχει εκδοθεί η πρωτοβάθμια καταδικαστική
απόφαση.
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε
παράβαση καθήκοντος και υποχρέωση του ιατρού που επιβάλλεται είτε από
τις διατάξεις του Β.Δ. του 1957 είτε από τον Κώδικα ιατρικής δεοντολογίας είτε
από οποιονδήποτε άλλο νόμο. Από τα ανωτέρω θα μπορούσαμε να πούμε
ότι συνάγεται η βούληση του νομοθέτη να προβάλλει τον ιατρό ως υπόδειγμα
ορθής, νόμιμης και ηθικής συμπεριφοράς και όχι ένα απλό μέλος της
κοινωνίας.
Τα συνήθη πειθαρχικά αδικήματα που ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
αντιμετωπίζει είναι:
1) ζητήματα ιατρικής αμέλειας
2) πράξεις του ιατρού που έχουν να κάνουν με τον αθέμιτο
ανταγωνισμό στις μεταξύ τους σχέσεις,
3)
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συμπεριφορά ιατρών προς ασθενείς,
4) προβολή του ιατρού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την
διαφήμιση,
5) μη τήρηση ιατρικού απορρήτου,
6) αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας καθώς και
7) λήψη αμοιβής από ιατρό, ενώ εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο.

Οι πειθαρχικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν στο γιατρό είναι
η επίπληξη, το χρηματικό πρόστιμο. Το κατώτατο χρηματικό πρόστιμο
ορίζεται στο 1/3 του βασικού μισθού του Διευθυντή του ΕΣΥ και το ανώτατο

είναι το 20πλάσιο του βασικού μισθού. Καθώς και στη στέρηση άδειας του
ιατρικού επαγγέλματος που μπορεί να είναι από 1 μήνα έως και 3 χρόνια.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα πειθαρχικών υποθέσεων του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών:
1) Καταγγελία συζύγου θανόντος, σύμφωνα με την οποία προσήλθαν
με τον σύζυγό της στο ιατρείο καρδιολόγου, λόγω συνεχούς
έντονου πόνου στον θώρακα που ένιωθε ο εν ζωή τότε σύζυγος της
καταγγέλλουσας, και αφού προηγουμένως είχε εξετασθεί και
διενεργήσει καρδιογράφημα σε Κέντρο Υγείας. Σύμφωνα με την
καταγγελία ο ιατρός περιορίσθηκε στο να ακροαστεί απλά τον
ασθενή και να δει το καρδιογράφημα που είχε πραγματοποιηθεί στο
Κ.Υ., αποφάνθηκε δε ότι επρόκειτο για μυϊκό πόνο. Κάποιες ώρες
αργότερα, ο σύζυγος της καταγγέλλουσας κατέρρευσε, στο δε
νοσοκομείο που μεταφέρθηκε αιτία θανάτου ήταν η πρόσφατη
θρόμβωση δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Ο γιατρός από την πλευρά
του είχε υποστηρίξει ότι η καταγγελία ήταν ψευδής, και ότι ουδέποτε
εξέτασε τον ασθενή στον ιατρείο του, καθώς λόγω μεγάλου αριθμού
ασθενών που ανέμεναν να εξετασθούν εκείνη την ημέρα, τους
ζήτησε να περιμένουν, κάτι το οποίο αυτοί δεν έπραξαν αλλά
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αποχρώσων ενδείξεων, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Ένας άλλος πειθαρχικός φάκελος, ο οποίος σχηματίσθηκε έπειτα
από καταγγελία ιατρού για συνάδελφό του, αφορούσε την
συμμετοχή του καταγγελλόμενου ιατρού σε τηλεοπτική εκπομπή,
στην οποία μεταξύ άλλων, παρουσιαζόταν ως ο κορυφαίος ιατρός –
γυναικολόγος, με δυνατότητες να θεραπεύσει παθήσεις, χωρίς την
χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία μάλιστα κατά τις
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συγκεκριμένος ιατρός παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
από το οποίο του επιβλήθηκε η ποινή του χρηματικού προστίμου.
3) Τέλος μια ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση πειθαρχικού φακέλου
είναι καταγγελία από επαγγελματική ένωση ιατρών, δυνάμει της

οποίας ιατρός – πλαστικός χειρουργός, προέβαλλε συστηματικά
μέσω internet παροχή υπηρεσιών σε ειδικές – προνομιακές τιμές.
Αρχικά της απεστάλλει από το Διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, δυνάμει της οποίας κλήθηκε να εφαρμόζει τα
οριζόμενα στο άρθρο 17 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, πλην
όμως συνέχισε την ανωτέρω δραστηριότητα με αποτέλεσμα βέβαια
να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Για τον καταλογισμό στον γιατρό πειθαρχικής
ευθύνης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει τόσο ο βαθμός της βλάβης της υγείας
του ασθενή, όσο και το κίνητρο του, ήτοι αποζημίωση υλική ή «τιμωρία» του
γιατρού με την επιβολή συγκεκριμένης ποινής.
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των πειθαρχικών παραπτωμάτων από
το Πειθαρχικό Συμβούλιο του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου, είναι δεδομένο ότι
αποσκοπεί στην διαφύλαξη του ιατρικού λειτουργήματος και στην ορθή
άσκηση της ιατρικής. Σαφώς ο ρόλος του, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός
και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι οι ιατροί πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά
υπόψη τις συνέπειες μιας καταγγελίας όσον αφορά την ιατρική τους καριέρα.
Σας ευχαριστώ θερμά.

