1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ)
Η Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
Η Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Το Εργαστήριο Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ Κρήτης)
Το Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
διοργανώνουν Διεπιστημονικό Συμπόσιο, με θέμα «Η ζωή πριν τον θάνατο: ευ ζην
και ευ θνήσκειν» στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ (Κολυμπάρι Χανίων) από 29 Μαρτίου
(απόγευμα) έως 1 Απριλίου 2018 (μεσημέρι), το οποίο αποτελεί τη δεύτερη συνάντηση
του Διεπιστημονικού Συμποσίου, με θέμα «Πότε πρέπει να πεθαίνουμε;», που
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 28 έως 30 Απριλίου 2017. (βλ.
http://ppp.conf.uoi.gr/).
Στόχος του Συμποσίου είναι να αναδείξει μία σειρά από φλέγοντα ζητήματα που
αφορούν αποφάσεις γύρω από το τέλος του ανθρώπινου βίου και να εμβαθύνει στον
σχετικό διεπιστημονικό προβληματισμό, με τη δημιουργία ενός τόπου διαλόγου
μεταξύ φορέων και εκπροσώπων διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, όπως ιατρών,
βιοεπιστημόνων, φιλοσόφων, θεολόγων, νομικών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών,
κοινωνικών επιστημόνων κτλ.
Οι αποφάσεις περί του τέλους της ανθρώπινης ζωής προβληματίζουν όλους τους
ανθρώπους και ιδιαίτερα στις ημέρες μας, καθώς με την αλματώδη ανάπτυξη των νέων
ιατρικών τεχνολογιών παρέχεται η δυνατότητα τεχνητής παράτασης ζωτικών
βιολογικών λειτουργιών και αναβολή του επικείμενου θανάτου των ασθενών για
πρωτόγνωρα μεγάλο διάστημα χρόνου.
Ο θάνατος φέρνει τον καθένα από μας μπροστά σε οριακά υπαρξιακά διλήμματα.
Πώς αντιμετωπίζουμε και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον θάνατο; Πώς συνδέεται
η πρόθεση της ατομικής βούλησης με τις καταληκτικές οριακές αποφάσεις λίγο πριν το
τέλος του βίου; Ποιος δικαιούται να αποφασίζει για το τέλος και με ποιο κριτήριο;
Ποιος είναι, και/εάν πρέπει να είναι, ο ρόλος του νομοθέτη σε αυτές τις αποφάσεις;
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Μεταξύ των θεματικών του Συμποσίου περιλαμβάνονται οι άξονες:
Ι. Ευ ζην και ευ θνήσκειν.
 Κριτήρια καλής ζωής και καλού θανάτου
 Τι είναι ο θάνατος;
 Ανατομία και φυσιολογία του θανάτου
 Παθολογική ανατομία και παθοφυσιολογία του θανάτου
 Ο θάνατος στη φύση
 Το δικαίωμα να αποφασίζει κανείς πώς να ζει και πως να πεθαίνει και ο
σεβασμός της απόφασής του
 Ο σεβασμός της αξίας της ζωής
ΙΙ. Η ζωή πριν τον θάνατο. Προσεγγίσεις της φροντίδας γύρω από το τέλος της
ζωής
 Πρόγνωση και διαχείριση του πόνου
 Απόσυρση ή παρακράτηση ιατρικής θεραπείας (καρδιοπνευμονική
ανάνηψη, τεχνητή υποστήριξη αναπνοής, τεχνητή παροχή τροφής &
υγρών, αιμοκάθαρση, αντιβιοτικές θεραπείες)
 Θεραπευτική και ανακουφιστική ιατρική. Το κριτήριο της «ιατρικής
ματαιότητας» (medical futility)
 Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας (hospice care)
 Η αυτοπρόσωπη απόφαση του ασθενούς και η ευθύνη του γιατρού
 Προγενέστερες οδηγίες, είδη και ηθική δεσμευτικότητά τους
 Η ευθύνη και τα όρια της παρέμβασης του κράτους για αποφάσεις περί
το τέλος της ζωής των προσώπων
ΙΙΙ. Ηθικά διλήμματα και προκλήσεις, ειδικά ζητήματα (ενδεικτικά)
 Υπάρχει «δικαίωμα» στον θάνατο;
 Έρευνα με ασθενείς τελικού σταδίου
 Παιδιά στο τέλος της ζωής
 Άστεγοι στο τέλος της ζωής
 Ηθικά θέματα μετά τον θάνατο του ασθενούς
Το Συμπόσιο απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς
λειτουργούς· βιολόγους, γενετιστές, χημικούς, φυσικούς, μαθηματικούς· νομικούς,
κληρικούς, θεολόγους, φιλοσόφους· κοινωνικούς επιστήμονες, ιστορικούς,
ψυχολόγους, φιλολόγους, λογοτέχνες, καλλιτέχνες· ασθενείς, φροντιστές, συγγενείς,
«αποκλειστικές»: εν ολίγοις, αφορά όλες και όλους.
*
Δηλώσεις συμμετοχής και τίτλοι εισηγήσεων, καθώς και προτάσεις για την
οργάνωση ειδικών θεματικών συνεδριών ή εργαστηρίων, υποβάλλονται μέχρι τις 20
Δεκεμβρίου 2017. Περιλήψεις
εισηγήσεων
(200-300 λέξεων) και σύντομο
Βιογραφικό (100 λέξεων) των ομιλητών υποβάλλονται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018.
Επικοινωνία:
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου,
Τηλ. 2824043438 και 22500
Email: oac@otenet.gr

Εργαστήριο Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Δρ Αικατερίνη Ασπραδάκη,
τηλ. 28310 77221 και 28310 77118
email: kasprad@yahoo.gr

