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• Τῷ Παρμενίσκου παιδί, κωφότης· ξυνήνεγκε μη
κλύζειν, διακαθαίρειν δε εἰρίῳ· μοῦνον ἐγχεῖν
ἒλαιον ἤ νέτωπον· περιπατεῖν, ἐγείρεσθαι πρωῒ,
οἶνον πίνειν λευκόν.
•

Ιπποκράτης, «Περί Επιδημιών», Hippocrates: Epidemics 2, 4-6, W.
Smith (ed.), Harvard University Press 1994, 5, 66.

• ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἀλήθειάν γε περὶ πολλοῦ ποιητέον. εἰ γὰρ ὀρθῶς ἐλέγομεν ἄρτι,
καὶ τῷ ὄντι θεοῖσι μὲν ἄχρηστον ψεῦδος, ἀνθρώποις δὲ χρήσιμον ὡς ἐν
φαρμάκου εἴδει, δῆλον ὅτι τό γε τοιοῦτον ἰατροῖς δοτέον, ἰδιώταις δὲ οὐχ
ἁπτέον.
• Δῆλον, ἔφη.
• Τοῖς ἄρχουσιν δὴ τῆς πόλεως, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, προσήκει ψεύδεσθαι ἢ
πολεμίων ἢ πολιτῶν ἕνεκα ἐπ’ ὠφελίᾳ τῆς πόλεως, τοῖς δὲ ἄλλοις πᾶσιν οὐχ
ἁπτέον τοῦ τοιούτου· ἀλλὰ πρός γε δὴ τοὺς τοιούτους ἄρχοντας ἰδιώτῃ
ψεύσασθαι ταὐτὸν καὶ μεῖζον ἁμάρτημα φήσομεν ἢ κάμνοντι πρὸς ἰατρὸν ἢ
ἀσκοῦντι πρὸς παιδοτρίβην περὶ τῶν τοῦ αὑτοῦ σώματος παθημάτων μὴ
τἀληθῆ λέγειν, ἢ πρὸς κυβερνήτην περὶ τῆς νεώς τε καὶ τῶν ναυτῶν μὴ τὰ
ὄντα λέγοντι ὅπως ἢ αὐτὸς ἤ τις τῶν συνναυτῶν πράξεως ἔχει.
• Πλάτων, «Πολιτεία», Platonis Opera, J. Burnet (ed.) Oxford University
Press. Oxford 1903, 389b-c.

• Η προσποίηση, κατά την οποία η αλήθεια καλύπτεται από τη
σιωπή ή είναι τυλιγμένη μέσα σε παραπέτασμα, αποτελεί τη
μια εκδοχή. Είναι εντελώς διαφορετικό να εκφράζεις ως
αληθές κάτι που είναι ψευδές. Η πρώτη εκδοχή δεν
αποποινικοποιείται μόνο, αλλά στην κατάλληλη στιγμή και
τον ενδεδειγμένο χρόνο θεωρείται επαινετή.

• R. Castro, Medicus Politicus, sive de Officiis Medico-Politicis
Tractatus, Hamburg 1614, σ. 142.

• Επιπλέον, θεωρώ ότι οι βάρβαροι και οι αναιδείς,
όσο και οι άξεστοι, βίαιοι, ανάγωγοι και αμαθείς σε
θεραπείες, δεν πρέπει να στερούνται τα οφέλη της
θεραπείας. Το να τους αρνηθεί κάποιος τη θεραπεία
θα ήταν ανάλογο με το να μη διδάξει σε ανυπάκουα
παιδιά τη γραφή.
• R. Castro, Medicus Politicus, sive de Officiis MedicoPoliticis Tractatus, Hamburg 1614, σ. 166.

• Συνεπώς, θεωρώ πως δεν αρμόζει στον ιατρό να ενημερώνει τον
ασθενή, με οποιοδήποτε τρόπο, για τον επικείμενο θάνατό του,
εκτός και αν ρωτηθεί σχετικά από τον ίδιο τον ασθενή, όπως
συμβαίνει, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, ενδιαφερόμενος για την
ευφορία της ψυχής του, είτε όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος
αποφυγής μεγαλύτερου σκανδάλου μετά το θάνατο του ασθενούς.
Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ίσως να αρκεί να τον ενημερώσει
μέσω ενός τρίτου προσώπου.
• P. Zacchia, Quaestiones medico-legales, Rome 1634, VI, 1, 4.

• Με ευχάριστη και φιλική όψη, ο ιατρός πρέπει
να παρέχει ελπίδα στον ασθενή και τους
οικείους, αλλά ορισμένες φορές, προκειμένου να
αποφύγει ενδεχόμενα προβλήματα, οφείλει να
δηλώνει άμεσα και προσεκτικά ότι η ασθένεια
είναι σοβαρή.

•

G. Colle, Cosmilor medicaeus triplex, in quo exercitatio totius artis
medicae, Venice 1621, σ. 29-30.

• Ο ιατρός πάντοτε θα πει στους οικείους ότι η ασθένεια απαιτεί
ύψιστη προσοχή και είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη…. Γιατί αν έχει
ισχυριστεί ότι η ασθένεια είναι όντως σοβαρή, δύσκολα
αντιμετωπίσιμη από άλλους, μπορεί να ελπίζει πως θα νικήσει την
ασθένεια με τις φροντίδες του και την υπομονή του πάσχοντος.
Οπότε εάν ο ασθενής επανακάμψει, η θετική εξέλιξη θα πιστωθεί
στην ικανότητα και τη γνώση του ιατρού. Εάν ο ασθενής πεθάνει,
θα φανεί πως ο ιατρός είχε ορθά προβλέψει την έκβαση του
συμβάντος, υπολογίζοντας τη σοβαρότητα της περίπτωσης.

• P. Castelli, De visitatione aegrotantium. Pro suis auditoribus et
discipulis ad praxim instruendis, Rome 1630, σ. 80.

