
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

   

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

«  ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ – Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ » 

Υποψήφια διδάκτωρ : Καλτάκη Άννα  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ιατρική διπλωματία χρησιμοποιείται από τα κράτη ως μέσο βελτίωσης της 

παγκόσμιας υγείας αλλά και ως μέσο επίτευξης στόχων που δεν σχετίζονται με αυτήν. 

Στα πλαίσια της ιατρικής διπλωματίας η υγεία χρησιμοποιείται συχνά ως όργανο 

επίτευξης στόχων εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι η αποκατάσταση διπλωματικών 

αποτυχιών, ιδιαίτερα σε περιοχές συγκρούσεων και αδύναμες οικονομικά χώρες. Τα 

μέσα αυτής της μορφής  διπλωματίας είναι κυρίως τα ιατροβιολογικά επιτεύγματα 

και εκπαιδευμένοι ιατροί και άλλοι επαγγελματίες  υγείας,  οι οποίοι συνήθως 

λειτουργούν ως τμήματα εθνικών αποστολών. Μέσω της ιατρικής διπλωματίας οι 

χώρες – πάροχοι ιατρικής βοήθειας, εκτός από την οικοδόμηση καλών σχέσεων με τις 

λαμβάνουσες την βοήθεια χώρες και την βελτίωση του γοήτρου τους,  συχνά 

καταφέρνουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στα 

κράτη υποδοχής, αποκομίζοντας μια μοναδική δυνατότητα εμπλοκής και αξιοποίησης 

της θέσης τους στις χώρες αυτές αλλά και παγκοσμίως. Όταν επιτευχθούν οι στόχοι 

αυτοί, η ιατρική βοήθεια παύει να παρέχεται, συχνά χωρίς να υπολογίζονται οι 

δυσμενείς συνέπειες για τις χώρες υποδοχής. 

 Γίνεται τοιουτοτρόπως αντιληπτό, ότι το θεμελιώδες αγαθό της υγείας  

χρησιμοποιείται, ως εργαλείο εξυπηρέτησης σκοπών  ξένων ή παράλληλων με τον 

σκοπό της βελτίωσης της παγκόσμιας υγείας. Το  γεγονός αυτό καταδεικνύει  την 

ανησυχία για την κατάσταση της παγκόσμιας υγείας και ιδίως το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η βιοηθική σε αυτές τις συζητήσεις και τις πρακτικές προεκτάσεις 

τους, ενόψει και της συνεχούς τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης. 

Σκοπός της  παρούσας  διδακτορικής διατριβής είναι να αποτυπωθούν ορισμένες  

βασικές διαστάσεις του ρόλου της ιατρικής διπλωματίας ως πηγής ήπιας ισχύος, 



καθώς και οι βιοηθικές διαστάσεις της σχέσης μεταξύ υγείας και εξωτερικής 

πολιτικής, η οποία αναπτύσσεται στα πλαίσια της ιατρικής διπλωματίας. 
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SUMMARY  

Medical diplomacy is used by the states in order to improve global health but also to 

achieve goals unrelated to it. Within the framework of medical diplomacy, health is 

often used as an instrument for achieving foreign policy objectives such as the 

restoration of  diplomatic failures, particularly in areas of conflict or weak economy 

countries. The instrumental form of this type of diplomacy is the biomedical 

achievements, trained doctors and other healthcare professionals who usually act as 

part of national missions. Through medical diplomacy, the states which provide 

medical aid, as well as building good relations with the assisting countries and 

improving their global prestige, often manage to gain access to decision – makers in 

host countries, acquiring in this way an opportunity to engage and leverage their 

position in these countries and on the world stage. Once the foreign policy objectives 

are met, states stop providing the medical assistance , without caring about the 

implications that it may cause to the recipient states. 

 

As a result, it is obvious that the fundamental right of health is used as a tool to serve 

purposes that are not related or they are parallel to the improvement of global health. 

It demonstrates the growing concern about the state of global health and also the 

important role that bioethics play in related discussions and their practical dimensions, 

as the technological progress and innovation in the healthcare sector rise significantly. 

 

The purpose of this doctoral dissertation is to illustrate some basic dimensions in the 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232017002702145&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232017002702145&script=sci_arttext&tlng=en


role of medical diplomacy as a source of soft power, as well as, the bioethical 

dimensions of the relationship between health and foreign policy within the medical 

diplomacy framework. 
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