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Η οικονομία του ιατρικού λάθους



Ιατρική Πράξη

• Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε 

επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της 

υγείας του ανθρώπου

• Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η 

εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση 

ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική 

υποστήριξη του ασθενή



Ιατρικό Σφάλμα

• Αποτυχία εφαρμογής μίας ορθής σκοπούμενης ιατρικής πράξης ή εφαρμογή 

μίας λανθασμένης ιατρικής πράξης, με ή χωρίς πρόκληση βλάβης στον 

ασθενή



Ιατρικό Σφάλμα-Παραδείγματα

• Λάθος ή ατελής διάγνωση

• Λάθος ή ατελής θεραπεία

• Λανθασμένη εκτέλεση ενδεδειγμένης ιατρικής πράξης 

• Λανθασμένη κατανόηση και εκτέλεση ιατρικής εντολής

• Εφαρμογή της σωστής θεραπείας σε λάθος ασθενή ή σε λάθος όργανο

• Απροσεξία ή παράλειψη συμμόρφωσης με τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας

• Ανεπάρκεια, κακή λειτουργία και σχεδιασμός ή κακή χρήση ιατροτεχνολογικών συσκευών

• Κακός σχεδιασμός των συνθηκών λειτουργίας ενός νοσηλευτικού ιδρύματος



Ιατρική Επιπλοκή

• Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη δυσμενής εξέλιξη ή έκβαση που καταλήγει σε 

βλάβη του ασθενούς 

• Ιατρογενής ή μη

• Αποτρέψιμη ή αναπότρεπτη

• Αναστρέψιμη ή μόνιμη



Ιατρική Αμέλεια

• Ο ιατρός (ή άλλος επαγγελματίας υγείας) οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα 

προσοχή κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων και αν δεν λειτουργεί με 

αυτόν τον τρόπο πρέπει να καθίσταται υπεύθυνος για τις βλάβες που 

προκύπτουν από την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του

• Η αποτυχία ενός ιατρού (ή άλλου επαγγελματία υγείας) να εκτελεί τα 

ιατρικά του καθήκοντα σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτού του μέσου ειδικού 

ιατρού που ασκεί την ίδια ιατρική ειδικότητα



Άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος

• Ο ιατρός ενεργεί με βάση: 

• την εκπαίδευση που του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του 

σπουδών, την άσκησή του για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας και τη 

συνεχιζόμενη ιατρική του εκπαίδευση, 

• την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά κατά την άσκηση της ιατρικής και 

• τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης 



Τεκμηριωμένη και βασισμένη σε ενδείξεις 

Ιατρική

• Κλινικές Οδηγίες

• Γνωμοδοτήσεις Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

• Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 

• Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (Μετα‐αναλύσεις, Συστηματικές 

Ανασκοπήσεις, Τυχαιοποιημένες Μελέτες)

• Άδειες Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Σκευασμάτων και Μονογραφίες 

Φαρμακευτικών Προϊόντων



Case studies



Μαιευτική Παράλυση

• Περί το μήνα Μάρτιο του 1995 η δεύτερη ενάγουσα (δεύτερη 

αναιρεσίβλητη) κατέστη έγκυος και άρχισε να παρακολουθείται από την 

εναγομένη (αναιρεσείουσα), η οποία και διενήργησε τον τοκετό στις 

29.11.1995 στο ιδιωτικό μαιευτήριο ... της ..., όπου γεννήθηκε η κόρη αυτής 

και του πρώτου ενάγοντος (πρώτου αναιρεσιβλήτου), που αργότερα έλαβε 

το όνομα Δ. Ο τοκετός αυτός ήταν ο πρώτος για την ενάγουσα και 

φυσιολογικός, το δε νεογνό είχε βάρος 3,300 κιλά. Ο παιδίατρος-

παιδονευρολόγος Σ.Γ. σημείωσε στο βιβλιάριο υγείας του νεογνού " 

μαιευτική παράλυση βραχιονίου πλέγματος αριστερά"



Μαιευτική Παράλυση



Αιμάτωμα σπονδυλικής στήλης μετά από 

επισκληρίδιο αναισθησία

• Μία γυναίκα ηλικίας 25 ετών χωρίς κανένα κίνδυνο αναισθησίας ή συννοσηρότητα έπρεπε να 
υποβληθεί σε υποχρεωτική καισαρική τομή. 

• Η επισκληρίδιος αναισθησία σχεδιάστηκε γι 'αυτήν. 

• Τοποθετήθηκε σε αριστερή πλευρική θέση και κάτω από όλες τις προφυλάξεις μια 18-G Tuohy
βελόνα εισήχθη στον οσφυϊκό χώρο Ο3-Ο4. Το περιφερειακό μπλοκ επιτεύχθηκε μέχρι το 
θωρακικό επίπεδο Θ6 και η καισαρική τομή ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

• Η ασθενής παρακολουθήθηκε ως ρουτίνα στον μετεγχειρητικό θάλαμο. 

• Μετά από 8 ώρες όταν δοκιμάστηκαν οι κινήσεις των ποδιών, η ασθενής δεν μπόρεσε να 
σηκώσει τα πόδια του σωστά. Είχε μειωμένα αντανακλαστικά και κινητική πάρεση. 

• Η μαγνητική τομογραφία έδειξε επισκληρίδιο αιμάτωμα στο σημείο που αντιστοιχεί στην 
εισαγωγή της βελόνας. 



Μηνιγγίτιδα

• Ο ασθενής Α. Κ. κατά την προσέλευσή του στο Νοσοκομείο του Πύργου με τους 
γονείς του και μέχρι τις 23.00 της 27.3.2008, είχε αιφνίδιο υψηλό πυρετό, σοβαρή 
κεφαλαλγία χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια, χαμηλά αιμοπετάλια και υψηλή κρεατίνη, 
καθώς επίσης ένα λιποθυμικό επεισόδιο στο ακτινολογικό, το οποίο η χειρίστρια 
του ακτινολογικού (Ε. Γ.) επιχείρησε να παρουσιάσει ως επεισόδιο ζάλης, πλην 
όμως ήταν σοβαρό, αφού αναγκάστηκε να ξαπλώσει τον ασθενή στο πάτωμα και να 
καλέσει νοσοκόμο με φορείο, για να επιστρέψει στο τμήμα των επειγόντων 
περιστατικών. Εξάλλου προέκυψε ότι, λίγο πριν τη λήψη της ακτινογραφίας ο 
ασθενής είχε εμφανίσει για πρώτη φορά δύο εξανθήματα στο χέρι και στο πόδι, για 
τα οποία η μητέρα του, Β. Μ., ενημέρωσε τον ειδικευόμενο ιατρό Μ. Κ., αλλά 
αυτός της είπε ότι μπορεί να υπήρχαν από πριν ή ο ασθενή, μπορεί να είχε 
χτυπήσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.



Παραπληγία μετά από επέμβαση σπονδυλικής 

στήλης

• Κατά την διάρκεια επέμβασης που έγινε για να αντιμετωπισθεί αυχενικό 

πρόβλημα της ασθενούς που εμφάνιζε άλγος στο δεξιό άκρο που δεν 

στάθηκε δυνατό να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή, ο 

νευροχειρουργός τραυμάτισε τον νωτιαίο μυελό, ο οποίος υπέστη 

μικροκυστική εκφύλιση. Εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, μετά το πέρας 

της επέμβασης και την αποσωλήνωση της ασθενούς, η νευρολογική εξέταση 

αποκάλυψε βαριά νευρολογική βλάβη-παραπληγία (παράλυση των κάτω 

άκρων και μερική παράλυση των άνω άκρων).




