Αρχική σελίδα
Το ∆ιεθνές Πανεπιστηµιακό ∆ίκτυο Βιοηθικής (∆Π∆Β) δηµιουργήθηκε το 2006 και έχει
στόχο την προώθηση της διεθνούς διεπιστηµονικής πανεπιστηµιακής έρευνας σχετικά µε
θέµατα βιοϊατρικής ηθικής
• Είναι ένα δίκτυο αφιερωµένο στη βιοηθική
Οι επιστηµονικές πρόοδοι στον τοµέα της βιοϊατρικής συµβάλλουν µεν στην βελτίωση της
ευηµερίας του ατόµου, µπορούν όµως να οδηγήσουν και σε παρεκτροπές. Ο άνθρωπος και
τα θεµελιώδη δικαιώµατά του είναι δυνατόν να απειληθούν. Για τον λόγο αυτό η διεθνής
κοινότητα, στην οποία ανήκουν οι ερευνητές που ∆ιεθνούς Πανεπιστηµιακού ∆ικτύου
Βιοηθικής δραστηριοποιήθηκε. Το ∆Π∆Β επιδιώκει να συµβάλλει στο διεθνή προβληµατισµό
σχετικά µε θέµατα βιοϊατρικής ηθικής που αντιµετωπίζουν πολλές χώρες.
• Είναι ένα δίκτυο πανεπιστηµιακών
Η ιδιαιτερότητα του ∆Π∆Β έγκειται στο ότι διευθύνεται από οµάδα πανεπιστηµιακών που
προέρχονται από διάφορες χώρες. Το δίκτυο αυτό βοηθά στην πραγµατοποίηση ερευνών
διεθνούς επιπέδου στον τοµέα της βιοηθικής. Το γεγονός ότι το δίκτυο διευθύνεται από
πανεπιστηµιακούς δεν εµποδίζει τη συνεργασία µε αυτό και µη πανεπιστηµιακών
εξειδικευµένων στα θέµατα της βιοϊατρικής.
• Είναι ένα δίκτυο αφιερωµένο στη διεπιστηµονική διεθνή έρευνα
Το ∆ίκτυο αυτό, αποτελούµενο βασικά από νοµικούς, έχει στόχο να διεξάγει διεπιστηµονικές
έρευνες. Οι θέσεις των διαφόρων δικαίων µε διαφορετικές πολιτισµικές παραδόσεις σχετικά
µε τα θέµατα της βιοηθικής παρουσιάζονται και αναλύονται υπό το πρίσµα πολλαπλών
επιστηµονικών κλάδων. Το δίκαιο αποκαλύπτει µεν την κοινωνική αντίληψη για θέµατα
βιοηθικής, η µελέτη όµως που γίνεται από το ∆ίκτυο προχωρεί περισσότερο σε βάθος,
εξετάζοντας τους νοµικούς κανόνες υπό το πρίσµα διάφορων επιστηµονικών κλάδων, όπως
της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της ιατρικής, της ψυχανάλυσης ,
της ψυχολογίας και της οικονοµίας.
Το ∆Π∆Β αποτελείται από διδάσκοντες-ερευνητές προερχόµενους από χώρες µε
διαφορετικές κουλτούρες. Συνεπώς, µε τη δηµοσίευση έργων συγκριτικού δικαίου
προωθείται η έρευνα πάνω σε θέµατα βιοηθικής. Τα θέµατα που προβληµατίζουν το ∆ίκτυο
δίνουν την ευκαιρία αφενός εξέτασης του νοµικού καθεστώτος κάθε χώρας και αφετέρου
κατανόησης των διαφόρων πολιτιστικών ή ακόµη και υποφώσκοντων θρησκευτικών
παραδόσεων Οι δέκα οκτώ χώρες στις οποίες ανήκουν τα τακτικά µέλη του ∆Π∆Β συνιστούν
το ελάχιστο πεδίο κάθε µελέτης. Οι χώρες αυτές είναι οι εξής: Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία,
Γερµανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σενεγάλη, Τουρκία, Τυνησία, Χιλή.
Η έρευνα προοδεύει µέσω του δικτύου γιατί αφενός διευκολύνεται η συζήτηση µεταξύ των
µελών του και αφετέρου καθίσταται δυνατή η δηµοσίευση συγκριτικών ερευνών πάνω σε
σηµαντικά θέµατα βιοϊατρικής ηθικής
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Στόχοι του ∆Π∆Β
∆ιασφάλιση της ποιοτικής έρευνας στο πλαίσιο διαφορετικών αντιλήψεων και προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

• Ποιοτική έρευνα
Η πρωτοτυπία αυτού του ∆ικτύου έγκειται στην προώθηση της ακαδηµαϊκής έρευνας, µε τη
δυνατότητα προσέγγισης πανεπιστηµιακών διαφόρων χωρών, εξειδικευµένων σε θέµατα που
σχετίζονται µε τις βιοϊατρικές πρακτικές. Η πανεπιστηµιακή έρευνα που προωθείται µέσω
του ∆ικτύου στηρίζεται σε ειδική µεθοδολογία. Τα θέµατα που προτείνονται από την
Οργανωτική Επιτροπή του ∆ικτύου οδηγούν στη διοργάνωση συνεδρίων ή αποτελούν
έναυσµα για συζητήσεις µεταξύ επιστηµόνων προερχοµένων από διάφορους επιστηµονικούς
κλάδους. Οι µελέτες στη συνέχεια δηµοσιεύονται στη γαλλική, αλλά και την αγγλική
γλώσσα, από τον εκδοτικό οίκο Bruylant στις Βρυξέλλες.

• Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Επειδή τα ζητήµατα της βιοϊατρικής ηθικής επηρεάζουν την αντίληψη ότι η κοινωνία µπορεί
να έχει ζωή, πόνο και θάνατο, δεν είναι δυνατόν να αποσυνδεθούν από τις φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, τους πολιτισµούς ή τις θρησκείες. Οι εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο του
∆ικτύου στόχο έχουν αφενός να εξυπηρετήσουν τις πολιτιστικές και θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες και αφετέρου να συµβάλλουν στον προβληµατισµό για τον παγκόσµιο
χαρακτήρα ορισµένων θεµελιωδών δικαιωµάτων και αξιών. Με τις εργασίες του το ∆ιεθνές
Πανεπιστηµιακό ∆ίκτυο Βιοηθικής εντάσσεται στο διεθνή διάλογο για τη ρύθµιση των
βιοϊατρικών πρακτικών.

• Επωφελής Έρευνα
Η έρευνα του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµιακού ∆ικτύου Βιοηθικής επικεντρώνεται σε θέµατα που
επιλέγονται από τα µέλη του µε βάση τις προκλήσεις των βιοϊατρικών πρακτικών. Ο ρόλος
του ∆ικτύου είναι φιλόδοξος: Επιθυµεί η ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινότητα να µπορέσουν
να αξιοποιήσουν τις µελέτες του για επωφελέστερη ρύθµιση των βιοϊατρικών πρακτικών.
Εργαλεία σε αυτήν την έρευνα είναι τα εξής:
• Συνέδρια
• Εκδόσεις
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Η ζωή του ∆Π∆Β
To ∆ιεθνές Πανεπιστηµιακό ∆ίκτυο Βιοηθικής, υπό την προεδρία της Brigitte Feuillet,
Καθηγήτριας στη Σχολή Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Rennes 1,
Μέλους του Institut Universitaire de France, ∆ιευθύντριας του Centre de Recherche Juridique
de l’Ouest (CRJO, Oµάδα στο πλαίσιο του Centre de Recherche Juridique de l’Ouest: ∆ίκαιο
και την Ευρώπη, I.O.D.E. UMR CNRS 6262), αποτελείται από µόνιµα µέλη που είναι
πανεπιστηµιακοί προερχόµενοι από διάφορες χώρες και από διαφορετικούς επιστηµονικούς
κλάδους. Τα µόνιµα µέλη (συνολικά 22) αποτελούν την Οργανωτική Επιτροπή, αποστολή της
οποίας είναι ο καθορισµός της δράσης του ∆ικτύου.
Στο πλαίσιο της Οργανωτικής Επιτροπής, µια ολιγοµελής συντονιστική οµάδα προετοιµάζει
την ετήσια συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής, (δηλ. την ηµερήσια διάταξη, τις
αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν….), διοργανώνει τα συνέδρια και επιµελείται των
εκδόσεων.
Στο ∆Π∆Β συµµετέχουν επίσης συνεργαζόµενα µέλη που είναι είτε πανεπιστηµιακοί, είτε
διακεκριµένες προσωπικότητες που συνεισφέρουν µε συµβουλευτικό έργο για συγκεκριµένες
έρευνες του ∆ικτύου.
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Μόνιµα µέλη
Τα µόνιµα µέλη του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµιακού ∆ικτύου Βιοηθικής είναι πανεπιστηµιακοί
που ανήκουν σε 18 χώρες που εκπροσωπούν διαφορετικές κουλτούρες (υπάρχει
εκπροσώπηση από την Ευρώπη, την Αµερική, την Αφρική και την Ασία).
Την Οργανωτική Επιτροπή του ∆Π∆Β που καθόρισε τις δράσεις του ∆ικτύου αποτελούν οι
εξής:
• ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Πηνελόπη, Οµότιµη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (Ελλάδα)
• AOUIJ MRAD-Amel, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Τύνιδας
(Τυνησία)
• BADJI Mamadou, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Cheikh Anta
Diop Ντακάρ (Σενεγάλη)
• CALLUS Therese, Senior Lecturer, Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Reading (Ηνωµένο
Βασίλειο)
• CRESPO-BRAUNER Maria-Claudia, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής, Ερευνήτρια UCS
Caxias do Sul (Βραζιλία)
• DE OLIVIERA Guilherme, Kαθηγητής Νοµικής, Πανεπιστήµιο Coimbra (Πορτογαλία)
• DOMÍNGUEZ Carmen, Καθηγήτρια, Καθολικό Πανεπιστήµιο της Χιλής, ∆ιευθύντρια του
Κέντρου για το Οικογενειακό ∆ίκαιο (Χιλή)
• FEUILLET Brigitte, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής, Πανεπιστήµιο Rennes1, Μέλος του
Institut Universitaire de France
• FURKEL Françoise, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής, Πανεπιστήµιο του Saarland
(Γερµανία)
• IDA Ryuichi, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο του Κιότο, πρώην Πρόεδρος της ∆ιεθνούς
Επιτροπής Βιοηθικής της UNESCO (Ιαπωνία)
• LE BRETON David, (ανθρωπολόγος και κοινωνιολόγος) Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του
Στρασβούργου, Μέλος του Institut Universitaire de France (Γαλλία)
• LE COZ Pierre, (φιλόσοφος) Maître des Conferences της Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήµιο
Μασσαλίας, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆εοντολογίας (Γαλλία)
• LOBATO Anderson, Καθηγητής Νοµικής Σχολής, Οµοσπονδιακό Πανεπιστήµιο της
Pelotas, RS (Βραζιλία)
• MANAI Dominique, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής, Πανεπιστήµιο της Γενεύης (Ελβετία)
• ΜΑΤΤΕΙ Jean-Francois, Καθηγητής Παιδιατρικής, πρώην Υπουργός Υγείας, Πρόεδρος του
Γαλλικού Ερυθρού Σταυρού (Γαλλία)
• OKTAY OZDEMIR Saibe, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής, Πανεπιστήµιο Istanbul (Τουρκία)
• ORFALI Kristina, (κοινωνιολόγος), Καθηγήτρια Βιοηθικής, Columbia University, Νέα
Υόρκη (ΗΠΑ)
• SAN JULIAN Verónica, Καθηγήτρια Αστικού ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής, Πανεπιστήµιο
της Navarra (Ισπανία)
• SANDOR Judit, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Κεντρικής Ευρώπης, Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
• SCHAMPS Geneviève, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής, Καθολικό Πανεπιστήµιο της
Louvain, ∆ιευθύντρια του Κέντρου Ιατρικού ∆ικαίου και Βιοϊατρικής (Βέλγιο)
• SIJMONS JG, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Ουτρέχτης (Ολλανδία)
• VENTURA Marco, Καθηγητής της Νοµικής Σχολής, Πανεπιστήµιο της Sienna (Ιταλία)
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Συντονιστική οµάδα
Η συντονιστική οµάδα αποτελείται από την Πρόεδρο του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµιακού
∆ικτύου Βιοηθικής Brigitte Feuillet, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Rennes 1, Μέλος του
l'Institut Universitaire de France, ∆ιευθύντρια του Centre de Recherche Juridique de l'Ouest
(CRJO), Μέλος του I.O.D.E (UMR CNRS 6262) και τα εξής τέσσερα µέλη:
•
•
•
•

CALLUS Thérèse, Senior Lecturer, Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Reading
FURKEL Françoise, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής, Πανεπιστήµιο του
Saarland
Dominique MANAI, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολή, Πανεπιστήµιο της Γενεύης
SCHAMPS Geneviève, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής, Καθολικό
Πανεπιστήµιο της Louvain, ∆ιευθύντρια του Κέντρου Ιατρικού ∆ικαίου και
Βιοϊατρικής

Η Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται µια ή δυο φορές το χρόνο για να λάβει χρήσιµες
αποφάσεις για τη λειτουργία του ∆ικτύου, προετοιµάζει την ετήσια σύνοδο της Οργανωτικής
Επιτροπής, διοργανώνει τα συνέδρια και παρακολουθεί τις δηµοσιεύσεις του ∆ικτύου.
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Συνεργαζόµενα µέλη
Πρόκειται για πανεπιστηµιακούς ή διακεκριµένες προσωπικότητες που κλήθηκαν από την
Οργανωτική Επιτροπή του ∆ικτύου για να λάβουν µέρος στους προβληµατισµούς του
∆ικτύου πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα.
Ειδικότερα:
Στο θέµα :«Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και ανωνυµία» έλαβαν µέρος οι εξής:
•

Geneviève Delaisi de Parseval, Ψυχαναλύτρια, Παρίσι (Γαλλία)

•

Dominique Melh, ∆ιευθύντρια Κοινωνιολογικών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο
Επιστηµονικών Ερευνών CNRS (Γαλλία)

•

Jean-Marie Kunstmann, (ιατρός) Docteur CECOS, Paris-Cochin, Groupe Hospitalier
Cochin, Saint Vincent de Paul (Γαλλία)

•

Claude Sureau, Επίτιµος καθηγητής γυναικολογίας, Μέλος της Εθνικής
Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆εοντολογίας, Μέλος της Ιατρικής Ακαδηµίας (Γαλλία)
René Frydman, ∆ιευθυντής του τµήµατος γυναικολογίας και ιατρικής της
αναπαραγωγής, Hôpital Antoine Béclère, Clamart (France)

•

•

Stéphane Bauzon, Καθηγητής ∆ικαίου και Βιοηθικής, Σχολή Πολιτικών Επιστηµών
"Jean Monnet", Πανεπιστήµιο Νεάπολης (Ιταλία)

•

Marie-Noëlle Derese, Aspirante F.R.S.-FNRS, Κέντρο Ιατρικού ∆ικαίου και
Βιοϊατρικής, Καθολικό Πανεπιστήµιο της Louvain (Βέλγιο)

Στο θέµα: «Εφηβική ηλικία και ιατρικές πράξεις» έλαβαν µέρος οι εξής:
•

Roselyne Bachelot, Υπουργός Υγείας (Γαλλία)

•

Marcel Rufo, Καθηγητής, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Παιδοψυχιατρικής - CHU
Marseille (Γαλλία)

•

Francis Kernaléguen, Καθηγητής της Σχολής Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Rennes 1 (Γαλλία)

•

Alain Roy, Καθηγητής Νοµικής, Πανεπιστήµιο Μόντρεαλ (Καναδάς)

•

Jean-Louis Armand, Σύµβουλος για επιστηµονικά θέµατα και σύγχρονη τεχνολογία
της Γαλλικής Πρεσβείας
Stéphane Bauzon, Καθηγητής ∆ικαίου και Βιοηθικής, Σχολή Πολιτικών Επιστηµών
"Jean Monnet", Πανεπιστήµιο Νεάπολης (Ιταλία)

•

•

André Pereira, Βοηθός, Πανεπιστήµιο της Coimbra (Πορτογαλία)

•

Salwa Hamrouni, Επιµελήτρια στη Σχολή Νοµικών ,Πολιτικών και Κοινωνικών
Επιστηµών. Πανεπιστήµιο Τύνιδας (Τυνησία)
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•

Richard Tremblay, Καθηγητής Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήµιο του Μόντρεαλ (Καναδάς) , Καθηγητής ∆ηµόσιας Υγείας στο
University College, ∆ουβλίνο (Ιρλανδία)

Στο θέµα: «Οι οικείοι και το τέλος της ζωής σε νοσοκοµείο» έλαβαν µέρος οι εξής:
•

Antonio Cesar Borges, Πρόεδρος του Οµοσπονδιακού Πανεπιστηµίου de Pelotas
(Βραζιλία)

•

Dina Maoula,Καθηγήτρια στη Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο Βηρυτού (Λίβανος)

•

Jean-Marc La Piana,( ιατρός), La Maison La Gardanne Centre soins palliatifs Μασσαλία (Γαλλία)

•

Irène Thery,(Κοινωνιολόγος), ∆ιευθύντρια Σπουδών στην École des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (Γαλλία).
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Χώρες-µέλη του ∆ικτύου
Στο ∆ιεθνές Πανεπιστηµιακό ∆ίκτυο Βιοηθικής συµµετέχουν σήµερα 18 χώρες. Οι χώρες
αυτές είναι: Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία,
Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σενεγάλη, Τουρκία,
Τυνησία, Χιλή.
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∆ηµοσιεύσεις του ∆ικτύου
Βιβλία:
«Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και ανωνυµία» – γαλλική έκδοση
«Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και ανωνυµία» – αγγλική έκδοση

Συνέδρια
«Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και ανωνυµία» : 6 και 7 ∆εκεµβρίου 2007 (Rennes, Γαλλία)
«Εφηβική ηλικία και ιατρικές πράξεις» : 5 και 6 Ιανουαρίου 2009 (Kyoto, Ιαπωνία)
«Οι οικείοι και το τέλος της ζωής σε νοσοκοµείο» : 27 και 28 mai 2010 (Rennes, Γαλλία)
Για περισσότερες πληροφορίες στη διαδικτυακή διεύθυνση:

Επικοινωνία:
Brigitte Feuillet, Πρόεδρος του ∆Π∆Β
•
•
•

Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Rennes 1,
Μέλος του Institut Universitaire de France
∆ιευθύντρια του Centre de Recherche Juridique de L'Ouest (Οµάδα του Institut de
l’Ouest :Droit et Europe, IODE)

Laurence Bouquin
•
•
•

Webmaster I.O.D.E.
τηλέφωνο
ηλεκτρονική διεύθυνση

Solange Le Bourhis
•
•
•
•

Γραµµατέας της ∆ιεύθυνσης CRJO (I.O.D.E.)
τηλέφωνο
Fax
ηλεκτρονική διεύθυνση
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