
47

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 
Εναλλακτικές µέθοδοι επίλυσης διαφορών 
σε θέµατα Ιατρικής Αµέλειας στην Κύπρο

Ιφιγένεια Ηλιάδου 
Δικηγόρος 

Ο ορισμός της αμέλειας καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 51(β) του Περί 
Αστικών Αδικημάτων Νόμου και συνίσταται: «Στην παράλειψη καταβολής 
τέτοιας δεξιότητας ή επιμέλειας για την άσκηση επαγγέλματος, επιτηδεύματος ή 
ασχολίας όπως ένα λογικό συνετό πρόσωπο, που έχει τα προσόντα για την 
άσκηση του επαγγέλματος αυτού, επιτηδεύματος ή ασχολίας θα κατέβαλλε υπό 
τις περιστάσεις, και στην πρόκληση ζημίας εξαιτίας αυτής: Νοείται ότι, για αυτή, 
δύναται να τύχει αποζημίωσης, μόνο το πρόσωπο έναντι του οποίου, ο υπαίτιος 
της αμέλειας υπείχε υποχρέωση, υπό τις περιστάσεις, να μην επιδείξει αμέλεια».

Ιατρική αμέλεια ενυπάρχει, σε περίπτωση κατά την οποία, ένας Ιατρικός 
Λειτουργός ή Παραϊατρικό Προσωπικό, ασκεί καθήκοντα και παρέχει φροντίδα 
και επιμέλεια χαμηλότερου επιπέδου, από την απαιτούμενη, με αποτέλεσμα την 
πρόκληση φυσικού τραυματισμού ή πρόκληση ή επιδείνωση μίας διανοητικής 
πάθησης ή ασθένειας. Ένας ιατρικός λειτουργός αποδεικνύεται αμελής, όταν δεν 
επιδείξει τη δέουσα και/ή εύλογη υπό τις περιστάσεις προσοχή, φροντίδα, 
επιμέλεια και ασκήσει τα καθήκοντα του, κατά τρόπο ανορθόδοξο και  αντίθετο, 
με την ορθή και συνήθη επιμέλεια και φροντίδα, την οποία πρέπει να επιδεικνύει 
κάποιος, της ιδίας ειδικότητας και προσόντων.

Θεωρούμε ότι, εάν το σύστημα της ιατρικής αμέλειας, ασθενούσε, σίγουρα η 
κατάστασή του, θα χαρακτηριζόταν κρίσιμη και σοβαρά πάσχουσα. Το σύστημα 
ή η διαδικασία που ακολουθείται στην Κύπρο, νοσεί, διότι, αντί να φροντίζει να 
παρέχει βραχυπρόθεσμες λύσεις, προωθεί, αμυντική ιατρική και πολυδάπανη και 
χρονοβόρα επίλυση των εν λόγω διαφορών, μέσω των Δικαστηρίων. 

Συνήθως, οι πλείστες αγωγές και ποινικές υποθέσεις, καταχωρούνται από 
Ενάγοντες και καταγγέλλονται από Παραπονούμενους αντίστοιχα, οι οποίοι δεν 
υπέστησαν σοβαρές απώλειες ή ζημιές, ένεκα αμέλειας, ενώ άτομα τα οποία 
υπέστησαν σοβαρότατες απώλειες ή ζημιές, σπάνια προβαίνουν σε καταγγελίες ή 
καταχωρούν αγωγές.   

Το υπάρχον σύστημα επίλυσης διαφορών σε θέματα ιατρικής αμέλειας στην 
Κύπρο, δυστυχώς, ενθαρρύνει την ιατρική αμέλεια και την ανεπαρκή αποζημίωση 
των ατόμων τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες ή ζημιές. 

Μία εναλλακτική πρόταση επίλυσης διαφορών επί θεμάτων ιατρικής αμέλειας 
είναι τα Ιατρικά Συμβούλια (Medical Tribunals), τα οποία θα επιλύουν τις 
διαφορές αυτές στηριζόμενα στη διαδικασία ׳no fault׳, όπου το κριτήριο, δεν θα 

είναι, ο Παραπονούμενος, να αποδείξει την ευθύνη του αδικοπραγήσαντος (at 
fault) για τις ζημιές που του προκάλεσε, αλλά, μόνο ότι του προκάλεσε ζημιές. Η 
εν λόγω προτεινόμενη διαδικασία, δεν στιγματίζει σε καμιά περίπτωση, τους 
σοβαρά αμελείς ιατρούς ή παραϊατρικό προσωπικό, αλλά αποτρέπει σε μεγάλο 
βαθμό την χρήση αμυντικής ιατρικής και παρέχει την δυνατότητα και το δικαίωμα 
σ’ αυτούς, να εξασκήσουν το επάγγελμα τους, χωρίς φόβο, για τις συνέπειες των 
αμελών πράξεων τους. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη διαδικασία, παρέχεται τόσο στους 
ασθενείς/τραυματίες η δυνατότητα να αποζημιώνονται δίκαια όσο και στους 
ιατρούς, νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, το ευεργέτημα της απρόσκοπτης 
παροχής υπηρεσιών. Με την πιο πάνω πρόταση, βελτιώνονται και 
αναβαθμίζονται οι ιατρικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς, καθότι, εφόσον δεν 
καταλογίζεται οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, σε κανένα αδικοπραγήσαντα, 
παρέχονται  ιατρικές υπηρεσίες με κάθε εύλογη φροντίδα, επιμέλεια και προσοχή. 
Τοιουτοτρόπως η παροχή ιατρικών υπηρεσιών αναβαθμίζεται. 

Είναι καιρός, να δοθεί η ευκαιρία της επιλογής στους Παραπονούμενους και η 
δυνατότητα να μην προσφεύγουν στα παραδοσιακά Δικαστήρια , τα οποία, 
δυστυχώς, ακολουθούν αντιοικονομικές και χρονοβόρες διαδικασίες, θέτοντας 
τον παραπονούμενο, σε δύσκολη συναισθηματική κατάσταση και να 
καταφεύγουν σε γρηγορότερη, αποτελεσματικότερη και πιο δίκαιη αντιμετώπιση 
στα Ιατρικά Συμβούλια (Medical Tribunals). 

Τα προτεινόμενα Ιατρικά Συμβούλια (Medical Tribunals), θα πρέπει να 
απαρτίζονται από νομικούς, ιατρούς και ιατροδικαστές. Τα εν λόγω άτομα, θα 
πρέπει, να λειτουργούν καλόπιστα, αμερόληπτα και με βάση τους κανόνες 
δικαίου. 

Τα εν λόγω Ιατρικά Συμβούλια (Medical Tribunals), πλην των ανωτέρω, θα 
πρέπει να υποστηρίζονται και/ή ενισχύονται και από ασφαλιστικούς φορείς, οι 
οποίοι, θα είναι εξουσιοδοτημένοι από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, να 
αποζημιώνουν, για τις σωματικές βλάβες που υφίσταται κάποιος 
παραπονούμενος – ασθενής. 

Εξυπακούεται, ότι το να προσφύγει κάποιος Παραπονούμενος, στα πιο πάνω 
Ιατρικά Συμβούλια, δεν σημαίνει, ότι θα εξασφαλίσει αποζημιώσεις που θα 
ξεπερνούν το ποσό το οποίο πραγματικά δικαιούται σαν αποζημίωση για τη ζημιά, 
πόνο ή απώλεια που υπέστη. Η λειτουργία των ως άνω Ιατρικών Συμβουλίων, θα 
πρέπει, σε αντίθεση με το υπάρχον σύστημα της ιατρικής αμέλειας, να μην είναι 
χρονοβόρα.

Η προτεινόμενη εναλλακτική λύση, επίλυσης διαφορών ιατρικής αμέλειας, θα 
αποτελέσει, αν όχι τη λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, την απαρχή, για μια 
ορθή και πιο δίκαιη, αντιμετώπιση τέτοιων διαφορών.

Είναι καιρός, να δοθεί η ευκαιρία της επιλογής στους 
Παραπονούμενους και η δυνατότητα να μην προσφεύγουν στα 
παραδοσιακά Δικαστήρια , τα οποία, δυστυχώς, ακολουθούν 
αντιοικονομικές και χρονοβόρες διαδικασίες, θέτοντας τον 

παραπονούμενο, σε δύσκολη συναισθηματική κατάσταση και 
να καταφεύγουν σε γρηγορότερη, αποτελεσματικότερη και πιο 

δίκαιη αντιμετώπιση στα Ιατρικά Συμβούλια 
(Medical Tribunals).
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