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Oι μεταμοσχεύσεις αποτελούν άλλο ένα
σύγχρονο θέμα, που ως και σήμερα μπερδεύει, δυσκολεύει και διχάζει πολλούς.
Ωστόσο δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο πολύπλοκο, όσο παρουσιάζεται, αν
δούμε ποια είναι η βάση του, όπως και άλλα θέματα αυτού του είδους.
Παρουσιάζεται όμως ότι δεν είναι απλό, καθώς λείπει και εδώ η σωστή και ακριβής
ενημέρωση, όταν μάλιστα ο άμεσα συσχετισμένος όρος με αυτές, η γνωστή δηλαδή
ταμπέλα
που χρησιμοποιείται του ‘εγκεφαλικά νεκρός’, είναι στην πραγματικότητα ένας
όρος παντελώς ασαφής και ανακριβής, και κατά συνέπεια απόλυτα παραπλανητικός
σε
ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με ιατρικές περιπτώσεις και ανθρώπινες
ζωές. Έτσι πολλοί άνθρωποι οδηγούνται να δίνουν αφελώς και ανυποψίαστα την
σχετική συγκατάθεσή
τους, κάτι το οποίο μπορεί κάποτε να πληρώσουν ακριβά τελικά, ενώ άλλοι, λόγω
άνομων διαδικασιών, που παρερμηνεύουν και περιθωριοποιούν κάθε έννοια
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μπορεί να υποστούν τα ίδια, έστω και χωρίς να έχουν
συγκατατεθεί ποτέ οι ίδιοι και χωρίς να ήθελαν ποτέ να το κάνουν. Αλλά και
ακριβώς
επειδή αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, πολλές φορές, ακόμα και αν του το πουν
κάποιου που βρίσκεται σε κίνδυνο για να πεθάνει και το γνωρίζει ότι οι
μεταμοσχεύσεις ξεφεύγουν πέρα από τα όρια της ηθικής, μπρος στο φόβο, στην
πίεση και στην ανησυχία του επικείμενου θανάτου, είναι εύκολο να προτιμήσει να
βρει τρόπο να υιοθετήσει την αντίθετη άποψη, ή απλά μπορεί να αγνοήσει την
όποια πληροφόρηση περί αυτού του ζητήματος κατά το δοκούν, και να κοιτάξει να
λάβει την προσφερόμενη ‘σωτηρία’ χωρίς να λογαριάσει κάθε τίμημα, αν του
δίνεται το περιθώριο να το κάνει, όπως συμβαίνει με την υιοθέτηση του άστοχου
όρου που αναφέραμε παραπάνω. Γι αυτό είναι μεγάλη ανάγκη να αποσαφηνίσουμε
κάποια βασικά σημεία του ζητήματος αυτού.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο πατώντας εδώ
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