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1. Μία ζύληνκε αλαζθόπεζε ζηελ εμέιημε ηεο ςπρηαηξηθήο δηεζλώο
Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα
δεκφζηαο πγείαο ζηελ επνρή καο. Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ
απφ απηέο, δελ είλαη έλα δήηεκα πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε ζεξαπεία. Δπεθηείλεηαη ζε φια
ηα πεδία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ δηαζέηνπλ νη πνιίηεο κηαο ρψξαο θ
νπσζδήπνηε θαη ζηα λνκηθά δηθαηψκαηα. Ζ λνζειεία θαη ε κεηαρείξηζε ησλ ςπρηθά
αζζελψλ, ε δηαδηθαζία ηνπ εγθιεηζκνχ ζην ςπρηαηξηθφ ίδξπκα θαη ε θνηλσληθή ηνπο
επαλέληαμε, απαζρφιεζαλ θαη απαζρνινχλ πιήζνο απφ επηζηήκνλεο πνιιψλ θαη
πνηθίισλ εηδηθνηήησλ. ήκεξα, νη ςπρίαηξνη, νη ςπρνιφγνη, νη θνηλσληνιφγνη, νη
δηθαζηέο θαη νη δηθεγφξνη, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη άιινη, εκπιέθνληαη κε ηνλ
έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν ζε δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη
αιιειέλδεηε κε ηε ζχγρξνλε, νπκαληζηηθή ζεψξεζε γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ γηα
φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο θαη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ζέβεηαη θαη λα
πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα απηά, ήηαλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ζπλέβαιαλ κε
απνθαζηζηηθφ ηξφπν ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο κεηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ γεληθά θαη
ησλ ςπρηθά αζζελψλ εηδηθφηεξα, ζηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδνληαη πιένλ δηθαηψκαηα
απηνλνκίαο θαη απηνδηάζεζεο ζε ζέκαηα εξγαζίαο, ζεξαπείαο θαη θνηλσληθήο δσήο.
Απφ ηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο αλζξσπφηεηαο πξνθχπηεη φηη ε
θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζε νιφθιεξε ηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο
ππνιείπεηαη ηεο θαηνρχξσζεο ησλ γεληθφηεξσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Κη φρη κφλν
απηφ: Αλ ε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πξφνδν
ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, δε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ
ςπραζζελψλ αθνινπζνχλ κηα αλάινγε πνξεία. Οη παιηλδξνκήζεηο, ε αλαβίσζε
αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη νη ππαλαρσξήζεηο, είλαη θαηλφκελα πνπ απαληψληαη
ζπρλά (Παπαδάηνο, 1986).
Δίλαη θπζηθφ φηη ζε πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο πνπ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα δελ
ππήξραλ νχηε σο έλλνηα, λα κε γίλεηαη θαλ λχμε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε
ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ζ παξάμελε θαη «αλάξκνζηε» ζπκπεξηθνξά ησλ ςπρηθά
αζζελψλ πξνθαινχζε ην θφβν ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη νδεγνχζε ηηο
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πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηνλ θαηαηξεγκφ θαη ζηελ απνκφλσζε (Douraki, 1986). Οη
κφλνη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο αηηίεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη είραλ
ιφγν γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ ςπρηθά αζζελψλ ήηαλ νη κάγνη ησλ πξσηφγνλσλ θπιψλ,
νη κάληεηο θαη αξγφηεξα, ζηελ πεξίνδν ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο, νη γηαηξνί θαη νη
θηιφζνθνη.
Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζαίσλα δε θεκίδεηαη αζθαιψο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηνλ
αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Φεκίδεηαη, αληίζεηα, γηα ηελ απάλζξσπε κεηαρείξηζε πνπ
επεθχιαμε ηδηαίηεξα ζηνπο ςπρηθά αζζελείο, επηιέγνληαο σο πξνζθνξφηεξε ζεξαπεία
ηα βαζαληζηήξηα θαη κεξηθέο θνξέο ην ζάλαην ζηελ ππξά. Ζ αμηνινγηθή θαη
δαηκνλνινγηθή εξκελεία ησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ ήηαλ άκεζα ζπλαξηεκέλε κε ην
ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ θαη ηνλ πλεπκαηηθφ ζθνηαδηζκφ.
Ζ καθξνρξφληα δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο πνπ αξρίδεη κε ηελ
Αλαγέλλεζε, ην Γηαθσηηζκφ θαη θηάλεη ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ζηελ έθξεμε ηεο
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ, επηθέξεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρεησδψλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ. Κάπνηεο αλάινγεο ειεπζεξίεο
θαη δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη ζηνπο ςπρηθά αζζελείο, κε ηε ζπλδξνκή
νξηζκέλσλ πξσηνπφξσλ φπσο ν Άγγινο William Tuke, ν Γάιινο Phillipe Pinel, ν
Ηηαιφο Vincenzo Chiarugi θαη ε Dorothea Diax (Παπαδάηνο, 1987). Ο Ηηαιφο Pietro
Pisani εθαξκφδεη ζην Παιέξκν κεζφδνπο «ζεξαπείαο πεξηβάιινληνο», ελψ ζηελ
αγξνηνζξεζθεπηηθή Φιακαλδηθή Κνηλφηεηα ηνπ Geel, έρεη εκθαληζηεί ήδε απφ ην
16ν αηψλα ε πξψηε κνξθή εμσηδξπκαηηθήο δηαβίσζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ νη νπνίνη
δνπλ ζηα πιαίζηα ζεηψλ νηθνγελεηψλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο θνηλφηεηαο.
Ο εθθπιηζκφο ησλ ηδεψλ ηεο γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ε απνιπηαξρηθή
Παιηλφξζσζε ζηελ Δπξψπε, αλαραηηίδνπλ ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ςπραζζελψλ. Καηά ηνλ 19ν αηψλα εκθαλίδνληαη θαη πάιη νη
αξλεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηελ αλάγθε
απνκφλσζεο ησλ αζζελψλ θαη ζεζπίδεηαη ε ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ηνπο ζε
ζεξαπεπηηθά ηδξχκαηα θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηνπο.
ηηο ΖΠΑ, πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1776, νη αζζελείο παξέκελαλ ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπο θαη ζπκκεηείραλ θαηά ην δπλαηφλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγελεηαθήο
παξαγσγήο. Αξγφηεξα φκσο, ε άλνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ε έληαμε νιφθιεξνπ
ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, σζεί ηνπο ςπρηθά
αζζελείο ζηνλ ηδξπκαηηθφ πεξηνξηζκφ (Μαδηαλφο, 1980, Μπνχξαο, 1983).
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Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νη εμειίμεηο ζηελ Φπρηαηξηθή παίξλνπλ ηε
κνξθή ρηνλνζηηβάδαο. Οη απφςεηο ηνπ Freud θαη νη αλαθαιχςεηο ηνπ Pavlov αλνίγνπλ
λένπο νξίδνληεο, εκβαζχλνπλ ζηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη
αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηνπ θπζηθνχ
θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Παπαδάηνο, 1987). Μεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα,
εκθαλίδνληαη λέα ςπρνθάξκαθα κε ηθαλνπνηεηηθέο ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο, ηα
νπνία θαη ζπληεινχλ ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ζηελ απναζπινπνίεζε ηνπ ςπρηθά
αζζελνχο. Παξάιιεια, αξρίδνπλ λα εθαξκφδνπλ κνξθέο εθνχζηαο λνζειείαο θαη λα
ππνθαζίζηαηαη ε αλαγθαζηηθή ηδξπκαηηθή λνζειεία.
Οη παξαπάλσ εμειίμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ζε
ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, δεκηνπξγνχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα, φηαλ αξρίδνπλ λα
δηεθδηθνχληαη δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο βειηίσζεο ηεο
δεκφζηαο πεξίζαιςεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο (Παπαδάηνο,
1987, Παπαδάηνο, Κπξηαθάθεο & Νηθφιεο, 1988).
Ζ λέα θνηλσληθή αιιά θαη λνκηθή ζεψξεζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο θαη ηεο
ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο εκθαλίδεηαη πξσηίζησο ζηελ Ηηαιία. Ήδε, απφ ην 1960, νη
«Κίλεζε Γεκνθξαηηθήο Φπρηαηξηθήο» πνπ μεθηλά ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν ηεο
Corizia κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ςπρηάηξνπ Franco Basaglia, επεθηείλεηαη θαη ζηα
λνζνθνκεία ηεο Trieste, Arezzo, Perugia θ.α. θνπφο ηνπ Basaglia είλαη, φπσο
αλαθέξεη,

«ε

αλαθάιπςε

ελφο

λένπ

ηχπνπ

παξαγσγηθφηεηαο

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα κπνξεί λα εληαρζεί θαη ν κε ηθαλφο θαη ν κε
παξαγσγηθφο, ή λα κπνξέζεη λα βξεη έλα ξφιν θνηλσληθφ πνπ λα ηνπ ηαηξηάδεη». Ζ
βαζηθή πξνζθνξά ηεο Κίλεζεο ηνπ Basaglia έγθεηηαη ζην φηη απνκπζνπνηεί ηελ
θαηάζηαζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο θαη γεληθφηεξα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, θαλεξψλεη
ηνπο κεραληζκνχο βίαο θαη θαηαζηνιήο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε κνξθή εμνπζίαοαθφκα θαη ζηε ζεξαπεπηηθή- θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κία λέα ζεσξεηηθή
θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ηεο ςπρηθήο πγηεηλήο, πνπ επηδξά θαηαιπηηθά,
αθφκα θαη ζήκεξα θαη φρη κφλν ζηελ Ηηαιία (Κνιεκέλνπ, 1987).
Καξπφο ηεο εμειηθηηθήο απηήο πνξείαο είλαη ν Ηηαιηθφο Νφκνο 180 ηνπ 1978,
ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηηο ηδέεο ηεο Γεκνθξαηηθήο Φπρηαηξηθήο
θαη ζπκβάιεη ζηε κεηαβνιή ηεο παξαδνζηαθήο θα πεπαιαησκέλεο αληίιεςεο γηα ηελ
επηθηλδπλφηεηα θαη ην αλίαην ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο πξνο κία λέα, πξσηνπνξηαθή
ζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ςπρηθή αζζέλεηα ζα πξέπεη λα είλαη κέιεκα
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νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη κφλν ησλ ςπρηάηξσλ, θαη, γηα ην ιφγν απηφ, ζα
πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ζεξαπείαο, πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ςπρηθά άξξσζηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ άιισζηε είλαη θαη
απηφο κέινο (Παπαδάηνο, ηνγηαλλίδνπ, 1988).

2. Μία ζύληνκε αλαζθόπεζε ζηελ εμέιημε ηεο ςπρηαηξηθήο ζε εζληθό επίπεδν
ζνλ αθνξά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ην δεκφζην ζχζηεκα ςπρηαηξηθήο
θξνληίδαο έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, παξέκελε κνλφπιεπξα ηδξπκαηηθφ,
βαζηζκέλν ζηε ιεηηνπξγία κφλν παξαδνζηαθψλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ θαη
βξηζθφηαλ ζε απαξάδεθηα επίπεδα ζε ζρέζε κε φ, ηη ήηαλ αλζξσπηζηηθά θαη
επηζηεκνληθά απνδεθηφ. Ζ ηδξπκαηηθή ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε ήηαλ ε κνλαδηθή ιχζε
γηα ηε θξνληίδα ησλ αλζξψπσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα, νη νπνίνη ζην πιαίζην απηφ είραλ
λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ηηο δπζθνιίεο ηεο αζζέλεηαο αιιά θαη ην ζηηγκαηηζκφ,
ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηνλ εγθιεηζκφ θαη ηηο αληηζεξαπεπηηθέο ηδξπκαηηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ζην ςπρηαηξηθφ άζπιν.
Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ηφηε ζηα ςπρηαηξεία απαζρφιεζε ηνλ εγρψξην
θαη ην δηεζλή Σχπν κε θαηαγγειίεο γηα ηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο θαη ηελ θαηάθνξε
παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. Δηδηθφηεξα, νη θαηαγγειίεο
πνπ αθνξνχζαλ ηηο απάλζξσπεο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ ζην
Φπρηαηξείν ηεο Λέξνπ, φπσο απηέο ηνπ 9νπ πεξηπηέξνπ ησλ γπκλψλ θαη ηνπ 11νπ
πεξηπηέξνπ ησλ αιπζνδεκέλσλ (Μπατξαθηάξεο, 1994), θηλεηνπνίεζαλ ηε δηεζλή
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζηηγκάηηζαλ ην ζχλνιν ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο
ρψξαο, κε απνηέιεζκα, ην 1984, ηελ παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ekdawi,
1987, Ramsey, 1990, Bouras, 1992).
Μία νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ, κάιηζηα, πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν κειέηεζε ηε
δεκφζηα ςπρηαηξηθή θξνληίδα εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ θαηέιεμε ζην φηη ε παξερφκελε θξνληίδα ήηαλ αλεπαξθήο, φηη ζπλδχαδε
ηε ζεξαπεπηηθή απξαμία κε ηελ παζεηηθφηεηα θαη φηη ήηαλ απνθαιππηηθή
αμηνζξήλεησλ θαη απάλζξσπσλ ζπλζεθψλ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο δηαπίζησζαλ φηη ηα
ελλέα ςπρηαηξεία ηεο ρψξαο ιεηηνπξγνχζαλ ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο, λνζειεχνληαο
καδί θαη αδηαθνξνπνίεηα άηνκα κε ςπρηθή αζζέλεηα θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε.
Δπίζεο, εθηίκεζαλ φηη πνιινί αζζελείο παιηλδξνκνχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη φηη
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ήηαλ πιήξσο εγθαηαιεηκκέλνη. Δπηπιένλ, επηζήκαλαλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαη
ειιείςεηο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζεκείσζαλ ηελ πιήξε έιιεηςε
πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ
(Αζεκφπνπινο, 2008).
Ο αλαρξνληζκφο θαη ε δηαηήξεζε ησλ ηδξπκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα
ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, έσο ην 1990, είρε άκεζε ζρέζε κε ηε
γεληθφηεξε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο πνπ παξαηεξήζεθε κεηαπνιεκηθά. Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο αλάπηπμεο
θξάηνπο πξφλνηαο ήηαλ απνηέιεζκα δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ,
νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ. Μεηαπνιεκηθά, ηα αηνκηθά θαη
θνηλσληθνπνιηηηθά δηθαηψκαηα ήηαλ πεξηνξηζκέλα, ην απηαξρηθφ θιίκα εκπφδηδε ηελ
εμέιημε λέσλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ ηδεψλ, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο θαη νη
θνηλσληθέο ππεξεζίεο ήηαλ αλεπαξθείο θαη απαξραησκέλεο, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ζνβαξά θαη νη δαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ήηαλ
ειάρηζηεο (Αζεκφπνπινο, 2008).
Μεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ. πηνζεηήζεθε ν Καλνληζκφο ηνπ
πκβνπιίνπ 815/84 ζηηο 26 Μαξηίνπ 1984, ν νπνίνο πξνέβιεπε έθηαθηε νηθνλνκηθή
ζηήξημε πνπ αθνξνχζε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο
ζε φιε ηελ Διιάδα. Έηζη ινηπφλ, ζρεδηάζηεθε έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ
αλάπηπμε λέσλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη
επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ ςπρηθψο αζζελψλ θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ ζηα
δεκφζηα ςπρηαηξεία.
Παξφι‟ απηά, κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1998 ζε κία θιεηζηή
ςπρηαηξηθή πηέξπγα ελφο δεκφζηνπ ςπρηαηξείνπ, κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε
δηάξθεηαο νρηψ κελψλ θαη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, καξηπξά φηη κέρξη θαη ηφηε, νη
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ήηαλ απαξάδεθηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη
νη εζψθιεηζηνη ςπρηθά αζζελείο ήηαλ εθηεζεηκέλνη ζε αθξαία ππνβαζκηζκέλεο
ζπλζήθεο θαη ζε δηαδηθαζίεο πεξηνξηζκνχ, ζηέξεζεο θαη ηδξπκαηηζκνχ, θαζψο θαη φηη
ππνβάιινληαλ ζε επαλαιακβαλφκελε θαη ζπζηεκαηηθή παξακέιεζε θαη θαθνπνίεζε.
Δμαξηψληαλ απφιπηα απφ αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ, ην νπνίν δηαθαηερφηαλ απφ ηδέεο
θαη ζηάζεηο απηαξρηθέο θαη ην νπνίν αλέπηπζζε θπιαθηηθή ηδενινγία ζε αληίζεζε κε
ηελ απαηηνχκελε ζεξαπεπηηθή, κε ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ θαη θαθνπνίεζεο ησλ
αζζελψλ, επηδηψθνληαο ηνλ απφιπην έιεγρφ ηνπο. Οη αζζελείο ζην ςπρηαηξείν
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ππφθεηλην ζε άθακπηνπο θαη πεξηνξηζηηθνχο θαλνληζκνχο, δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα
επηινγψλ,

αληηκεησπίδνληαλ

εμαηνκηθεπκέλεο

αλάγθεο

αδηαθνξνπνίεηα,

ηεο

ζσκαηηθήο

δίρσο

θαη

ηεο

λα

αλαγλσξίδνληαη

ςπρηθήο

ηνπο

νη

πγείαο,

παξακεινχληαλ νη αλάγθεο ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πγηεηλήο ηνπο θαη γίλνληαλ ζχκαηα
εθκεηάιιεπζεο, θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη βίαο, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ
ςπρνθνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο απνθαηάζηαζε
(Αζεκφπνπινο, 2008).
Οη αζζελείο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε πεξηνξηζκφ. Ζ
δσή ηνπο πξνζδηνξηδφηαλ απφ έλαλ βαζηθφ θαλφλα: ηεο απαγφξεπζεο λα εμέξρνληαη
δίρσο άδεηα απφ ην ςπρηαηξείν. Σν πιαίζην δνκείην κε ηξφπν ψζηε λα
εμππεξεηνχληαη νη ζθνπνί ηνπ εγθιεηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο. Ζ δσή ησλ αζζελψλ
εθηπιηζζφηαλ ζην πιαίζην κνλφηνλσλ επαλαιακβαλφκελσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ επνπηεχνληαλ απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνζδηνξηδφηαλ
απφ έλα βξαρχ εκεξήζην θχθιν ίδησλ θαη απαξάιιαθησλ γεγνλφησλ: ηα ίδηα
πξάγκαηα, ηελ ίδηα ψξα, ηελ ίδηα εκέξα ηεο εβδνκάδαο, θάζε εβδνκάδα.
Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ ήηαλ απνθιεηζηηθά βηνινγηθή, απηή
ηεο ρνξήγεζεο ςπρνθαξκάθσλ. Ζ ηαχηηζε ηεο έλλνηαο ηεο ζεξαπείαο κε ηε
θαξκαθνζεξαπεία ήηαλ απφιπηε. Καλελφο άιινπ είδνπο ζεξαπεία, ζε αηνκηθφ,
νκαδηθφ, πεξηβαιινληηθφ ή ζεζκηθφ επίπεδν, δελ αλαγλσξηδφηαλ θαη, σο εθ ηνχηνπ,
δελ εθαξκνδφηαλ. Γε ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπκπιεξσκαηηθά ή ελαιιαθηηθά ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ησλ αζζελψλ, νχηε αηνκηθή ππνζηεξηθηηθή ζπκβνπιεπηηθή
γηα ηελ θαηαλφεζε, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπο, νχηε εμεηδηθεπκέλεο
ςπραλαιπηηθέο, γλσζηαθέο, ζπκπεξηθνξηθέο ςπρνζεξαπείεο ή θνηλσληθέο (ζεξαπεία
πεξηβάιινληνο, ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα) ζεξαπείεο ή κέζνδνη ςπρνθνηλσληθήο
απνθαηάζηαζεο. Υνξεγνχληαλ ζηνπο αζζελείο κφλν θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ
ζεσξνχληαλ κνλαδηθά θαηάιιειεο γηα λα ηξνπνπνηνχλ ηηο ςπρηθέο ηνπο εθδειψζεηο.
Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο ρνξήγεζεο ηνπο είλαη ε θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ
ησλ αζζελψλ. Παξάιιεια ηνπο ρνξεγνχληαλ θαη επηπιένλ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο κε
ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ ελνριεηηθψλ θαη ζνβαξψλ παξελεξγεηψλ ησλ ςπρνηξφπσλ
θαξκάθσλ.
Ζ θαζππφηαμε θαη ν ζσκαηηθφο εμνπζηαζκφο ησλ αζζελψλ εθ κέξνπο ησλ κειψλ
ηνπ πξνζσπηθνχ απνηεινχζε ζεκηηή ζηξαηεγηθή γεληθφηεξα ζην ςπρηαηξείν.
Δηδηθφηεξα ε θαζήισζε κε δέζηκν ησλ αζζελψλ, πξνηεηλφηαλ ζαλ έλα θαηάιιειν
κέηξν γηα ηελ απαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ απφ δηεγεξηηθνχο αζζελείο, ειιείςεη
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πξφζθνξσλ βηνςπρνθνηλσληθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ αζζελψλ.
Σν κέηξν απηφ σζηφζν ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε έζραηε αλάγθε, βάζε
αξρψλ θαη θαλφλσλ θη έπεηηα απφ ςπρηαηξηθή εθηίκεζε, δηφηη είλαη δπλαηφλ λα
επηθέξεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνπο αζζελείο: ηξαπκαηηζκνχο, επηδείλσζε ηεο
δηέγεξζεο, παξαγσγηθά ζπκπηψκαηα, έσο θαη απηνθηνλία.
Δπηπιένλ, νη αζζελείο ζηεξνχληαλ πιηθήο άλεζεο θαη αλ δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή
ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, αλαγθάδνληαλ λα θνξνχλ ηα ίδηα ξνχρα γηα πνιχ
θαηξφ, λα δεηηαλεχνπλ θαη λα θαίλνληαη εληειψο παξακειεκέλνη. Πνιιέο θνξέο νη
αζζελείο αλαγθάδνληαλ λα δνπλ ζηξηκσγκέλνη, ρσξίο λα ππάξρεη έλα ήζπρν κέξνο
πνπ λα κπνξνχλ λα εξεκνχλ. Έηζη, ηα πξνζσπηθά ηνπο φξηα αίξνληαλ θαη
θαηαξγνχληαλ. Γελ ππήξραλ δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο γηα λα πεξλνχλ ηελ ψξα ηνπο. Ο
εγθιεηζκφο, ε επηηήξεζε, ε απνπξνζσπνίεζε θαη νη ζπλζήθεο εμεπηειηζκνχ θαη
εμαζιίσζεο

πνπ

ραξαθηήξηδαλ

ην

θπζηθφ

πεξηβάιινλ

ηνπ

λνζνθνκείνπ,

δεκηνπξγνχζαλ κηα ηζνπεδσηηθή θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία επεξέαδε ηελ
θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. Τπφθεηλην ζε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο βνχιεζεο θαη
ππνηαγήο, ελψ ε αδξάλεηα, ε παζεηηθφηεηα, ε εμάξηεζε θαη ε επηδεηλνχκελε
απνθνηλσληθνπνίεζε, αιιά θαη ε θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη νη θνβίεο, απνηεινχζαλ ην
αληίθηππν ηεο δσήο ηνπο ζην ςπρηαηξείν (Παπατσάλλνπ, 2011).
ηα επφκελα, σζηφζν, ρξφληα ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα έθεξε
θάπνηα αμηνζεκείσηα αλ θαη απνζπαζκαηηθά απνηειέζκαηα: ηελ εκθαλή κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ ρξνλίσλ αζζελψλ ζηα δεκφζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, ηελ εκθάληζε
κηαο λέαο κνξθήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κε ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ,
θέληξσλ

ςπρηθήο

πγείαο,

ςπρηαηξηθψλ

κνλάδσλ

ζηα

γεληθά

λνζνθνκεία,

πξνγξακκάησλ πξν-επαγγεικαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε θέληξα
απνθαηάζηαζεο θαη ηε δεκηνπξγία μελψλσλ θαη πξνζηαηεπκέλσλ δηακεξηζκάησλ
ζηελ θνηλφηεηα.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ πξσηνβνπιηψλ
ηεο κεηαξξχζκηζεο κεηά ην πέξαο ηεο εηδηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηελ Δ.Δ.
ζηα ηέιε ηνπ 1995, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο αλέιαβε κηα πην
καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Έηζη, αλαπηχρζεθε έλα δεθαεηέο πξφγξακκα γηα ηελ
πεξίνδν 2000-2009, κε ηελ νλνκαζία «Φπραξγψο», ην νπνίν ζηφρεπε ζηε ζπλέρηζε
ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο κεηαξξχζκηζεο κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε
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ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη ηεο εηζφδνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα ηα
άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Ζ πξψηε θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή θαηά ηελ πεξίνδν 20002001, ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά
εξγαζίαο γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη επηθεληξψζεθε ζηε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο απντδξπκαηηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζηα
κεγάια δεκφζηα ςπρηαηξεία ηεο Διιάδαο.
Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΦΤΥΑΡΓΧ νινθιεξψζεθε ην 2009.
Έσο ην 2006, εθαξκφζηεθαλ παξεκβάζεηο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα λα επηηεπρζεί ε
ζπξξίθλσζε ησλ κεγάισλ ςπρηαηξείσλ, ε αλάπηπμε ηθαλνχ αξηζκνχ Φπρηαηξηθψλ
Σκεκάησλ ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία, Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο θαη ε ιεηηνπξγία
Μνλάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα, αλαπηχρζεθαλ ζε φιε ηε
ρψξα ζπλνιηθά πάλσ απφ 400 κνλάδεο θνηλνηηθήο θξνληίδαο (Κέληξα Ζκέξαο,
Πξνζηαηεπφκελα Γηακεξίζκαηα, Ξελψλεο θαη Οηθνηξνθεία), δπλακηθφηεηαο 3.000
ςπρηθά αζζελψλ, νη νπνίεο ζηειερψλνληαη απφ 3.000 εξγαδνκέλνπο εηδηθνχο ςπρηθήο
πγείαο (Γθησλάθεο, Κακπνχξε θαη Υνλδξφο, 2006). Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δεχηεξεο θάζεο, ππνγξάθηεθε χκθσλν κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο
Διιεληθήο Κπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζήισζε ζηε ζπλέρηζε
ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη λα δνζεί έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία
παξέκβαζεο ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο.
Ζ ηξίηε θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΦΤΥΑΡΓΧ αθνξά ηελ πεξίνδν 20102020. Γηα ηε λέα θάζε, ζπζηάζεθε νκάδα εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζεη
ρέδην Αλαζεσξεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο 2011-2020». Σν Δζληθφ ρέδην
Γξάζεο Φπραξγψο Γ΄ (2011 – 2020) δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο δξάζεο. Ο πξψηνο
άμνλαο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε δνκψλ
ζηελ θνηλφηεηα, γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ηεο Φπρηθήο
Τγείαο θαη δηακνξθψλεηαη ζε πεξηθεξεηαθή βάζε, ελψ εμεηδηθεχεηαη ζε επίπεδν
λνκνχ θαη ηνκέα. Ο δεχηεξνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ γηα
ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ πξφιεςε ηεο
θαθήο ςπρηθήο πγείαο. Ο ηξίηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο (ηνκενπνίεζε, παξαθνινχζεζε,
αμηνιφγεζε) θαη ηηο δξάζεηο έξεπλαο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Παξάιιεια, βξίζθεηαη ζε εμέιημε αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΤΥΑΡΓΧ. Βαζηθφ ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε
εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο επηιεγέληεο
ζηφρνπο, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηελ εθαξκνδφκελε
πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο
ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.2716/99, γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηνλ Δθζπγρξνληζκφ
ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο.

3. Αθνύζηα θαη εθνύζηα λνζειεία: Οξηζκνί
Πξηλ γίλεη ιφγνο γηα νηηδήπνηε, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηνχλ νη φξνη
«εθνχζηα» θαη «αθνχζηα» λνζειεία.
Ζ εθνχζηα λνζειεία αθνξά ηε κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο εηζαγσγή
θαη παξακνλή ηνπ γηα ζεξαπεία ζε θαηάιιειε κνλάδα ςπρηθήο πγείαο. Απηφο πνπ
λνζειεχεηαη εθνχζηα έρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ησλ
αηνκηθψλ ηνπ ειεπζεξηψλ, ηα νπνία έρνπλ αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη γηα άιιε αηηία
εθηφο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο.
Αληίζεηα, ε αθνχζηα λνζειεία (ε νπνία είλαη θαη απηή πνπ ζα καο
απαζρνιήζεη) αθνξά ζηε ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο εηζαγσγή θαη παξακνλή
ηνπ ζε θαηάιιειε κνλάδα ςπρηθήο πγείαο γηα ζεξαπεία. Γη‟ απηήλ, πξνβιέπνληαη δχν
βαζηθνί ηξφπνη αλαγθαζηηθνχ εγθιεηζκνχ, απηφο ηεο πξνιεπηηθήο αθνχζηαο
λνζειείαο (δει. απηφο πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 2071/1992 πεξί
αθνχζηαο λνζειείαο) πνπ εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηέιεζε αμηφπνηλεο
πξάμεο θαη απηφο ηεο πνηληθήο αθνχζηαο λνζειείαο (πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 69
& 70 ΠΚ), θαη αθνξά απηνχο πνπ έρνπλ ηειέζεη αδίθεκα, έρνπλ θξηζεί
αθαηαιφγηζηνη θαη ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλνη. Σν κέηξν αζθαιείαο ηνπ άξζξνπ 69
ΠΚ πξνβιέπεη ηε θχιαμε (ζε δεκφζην ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα) ηνπ αθαηαιφγηζηνπ
δξάζηε πνπ απαιιάρζεθε απφ ηελ πνηλή ή ηε δίσμε γηα ην αδίθεκα πνπ ηέιεζε (ιφγσ
λνζεξήο δηαηάξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηεο ζπλείδεζεο), θαη πνπ έρεη
θξηζεί επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα. Ζ απφθαζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ
κέηξνπ αζθαιείαο αζσψλεη ηνλ δξάζηε γηα ην αδίθεκα πνπ δηέπξαμε, ελψ ην κέηξν
δηαξθεί «φζν ρξφλν ην επηβάιιεη ε δεκφζηα αζθάιεηα» (άξζξν 70 Π.Κ.). θνπφο ηνπ
κέηξνπ είλαη φρη ν θνιαζκφο ηνπ δξάζηε (φπσο ζηελ πνηλή) αιιά ε πξνθχιαμε ηεο
θνηλσλίαο απφ ηελ επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ε ζεξαπεία ηνπ ηειεπηαίνπ.
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4. Βηνεζηθά Εεηήκαηα
Σα βηνεζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζέκα ηεο αθνχζηαο λνζειείαο,
είλαη πνηθίια θαη ζχλζεηα.
πσο θαίλεηαη ε επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο κπνξεί λα νξίζεη ηελ «ςπρηθή
αζζέλεηα», σζηφζν δε κπνξεί λα θαζνξίζεη θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ
αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ κία ςπρηθή αζζέλεηα. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα
αλαξσηεζεί θαλείο, πνηνο ηειηθά είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθά
αζζελψλ. Δίλαη απνθιεηζηηθά ε επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο, άξα ν ςπρίαηξνο ή
εκπιέθνληαη θαη πξέπεη λα εκπιέθνληαη ε εζηθή θαη ην δίθαην; Γηαηί πξέπεη λα έρνπλ
δηθαηψκαηα νη ςπρηθά αζζελείο θαη πνηα είλαη απηά; Πψο δηθαηνινγνχληαη
εζηθνπνιηηηθά νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηεο αθνχζηαο λνζειείαο, θαηά
ηελ νπνία ηίζεληαη θαη φια ηα δεηήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
ςπρηθά αζζελψλ; Γίλεηαη πεξηζζφηεξε βάζε ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ αζζελνχο ή
ζηε ζεξαπεία ηνπ; ηφρνο είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελή ή ηνπ ζπλφινπ; Σειηθά νη
ςπρηθά αζζελείο είλαη άλζξσπνη ειεχζεξνη-απηφλνκνη;
ια ηα παξαπάλσ ζα απαζρνιήζνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία.
Α. Παηεξλαιηζκόο
ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ε ειεπζεξία αλαγλσξίδεηαη σο ην ζεκειηψδεο
αλζξψπηλν δηθαίσκα. ηνλ ρψξν ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο απηφ ην
δηθαίσκα αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο απηνλνκία. Ζ παξαβίαζε ηεο ειεπζεξίαο ελφο
αηφκνπ έρεη πάληνηε απαηηήζεη απζηεξή δηθαηνιφγεζε, θαη ε αλαγθαηφηεηα
αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ ελάληηα ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο ειεπζεξίαο επάισησλ
αηφκσλ, φπσο νη ρξήζηεο ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη θάηη γηα ην νπνίν
ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία.
ηα πιαίζηα ηεο αλζξσπηζηηθήο ζεψξεζεο, ε έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο
αμηνπξέπεηαο είλαη, επίζεο, πξσηαξρηθήο αμίαο (Román, 2010). Ζ αμηνπξέπεηα κπνξεί
λα πεξηγξαθεί κε φξνπο «απφιπηεο» θαη «ζρεηηθήο» αμηνπξέπεηαο. Ζ απφιπηε
αμηνπξέπεηα απαηηεί ηνλ ζεβαζκφ γηα θάζε άλζξσπν σο άηνκν πνπ δηαζέηεη ειεπζεξία
θαη ππεπζπλφηεηα θαη πνηέ δελ κπνξεί λα θαηαζηξαθεί, λα αθαηξεζεί ή λα ραζεί. Ζ
ζρεηηθή αμηνπξέπεηα είλαη έλαο παξάγνληαο ηεο εθάζηνηε θνπιηνχξαο ζην πιαίζην
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ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ηα άηνκα. Καζνξίδεηαη επίζεο απφ ην επίπεδν ηεο παηδείαο ησλ
αηφκσλ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν. ηαλ δελ πθίζηαληαη απηέο νη πνιηηηζκηθέο
πξνυπνζέζεηο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ πθίζηαηαη θαη ε ζρεηηθή αμηνπξέπεηα.
πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ νη επαγγεικαηίεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα έρνπλ
γλψζε ησλ εζηθψλ θαη κε εζηθψλ αμηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ληψζεη ν θάζε
αζζελήο φηη ε αμηνπξέπεηά ηνπ γίλεηαη πιήξσο ζεβαζηή (Randers & Mattiasson,
2004).
Ο παηεξλαιηζκφο δηθαηνινγείηαη εζηθά εάλ ε ςπρηθή ηθαλφηεηα έρεη
εμαζζελήζεη ζεκαληηθά θαη ε παηεξλαιηζηηθή πξάμε κπνξεί λα απνδεηρηεί φηη είλαη
πξνο ην θαιχηεξν δπλαηφ ζπκθέξνλ ηνπ αζζελή, ή νπσζδήπνηε πξνο ην ζπκθέξνλ
ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο. (Edgley, Stickley & Masterson, 2006). Φπζηθά, απηφ είλαη
έλα απφ ηα πην ακθηιεγφκελα, εζηθά, δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο
ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.
Τπάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ απηνλνκίαο θαη παηεξλαιηζκνχ θαη απηή πξνθχπηεη
απφ δχν δηαθνξεηηθέο θηιειεχζεξεο ζεσξίεο. Ο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Mill
ππνζηεξίδεη έλα θεληξηθφ αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ ζηελ επηδίσμε κηαο έληνλα
απηφλνκεο δσήο, φρη απαξαίηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο κνλαρηθφηεηαο ή ηεο απαίηεζεο
γηα αηηηαθή αλεμαξηεζία, αιιά κάιινλ κηαο δσήο ζηελ νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ
ππέξηαηε εζηθή εμνπζία πάλσ ζην ζρέδην θαη ζην κνλνπάηη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο
δσήο. Έρνληαο φια απηά ππφςε, ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ απηνλνκία θεξδίδεη ηελ
εζηθή πξνηεξαηφηεηα, έλαληη ηεο απνθπγήο πξφθιεζεο βιάβεο ζηνλ εαπηφ καο. Απηφ
δελ είλαη ε πιήξσο πεξηεθηηθή δηαθήξπμε ηεο ειεπζεξίαο έλαληη ηεο αζθάιεηαο πνπ
ζπρλά παξεξκελεχεηαη πσο είλαη. Σν βαζηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ απηνλνκία,
παξά ζηελ επηινγή θαζαπηή, θαη ζπλεπψο απηφ ην ελδηαθέξνλ αθπξψλεηαη φηαλ
θάπνηνο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αζθήζεη κηα πιήξε λνήκαηνο απηνλνκία
(Edwards, 2010).
Ζ άιιε θαηεγνξία ησλ θηιειεχζεξσλ ζεσξηψλ πεξί ησλ δηθαησκάησλ έλαληη
ηνπ παηεξλαιηζκνχ είλαη απηέο πνπ (α) επηηξέπνπλ ηνλ παηεξλαιηζκφ φηαλ ε επηινγή
πνπ θάλεη έλα άηνκν εκπεξηέρεη παξάινγν θίλδπλν πξφθιεζεο βιάβεο ζηνλ εαπηφ
(ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαδήπνηε αμία δίλεηαη ζηελ απηνλνκία), αιιά (β)
θαζνξίδνπλ ηε ινγηθφηεηα ησλ πξάμεσλ ελφο αηφκνπ απφ ηε ζρέζε πνπ απηέο έρνπλ
κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ αηφκνπ, καδί κε θάπνηα ζεσξία πνπ ηεξαξρεί
ην ζπγθξηηηθφ θχξνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ αλάινγα κε ην πφζν βαζηά
ζεκαληηθνί είλαη γηα ην ππνθείκελν.
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Οη ππέξκαρνη απηήο ηεο άπνςεο δελ δηακνξθψλνπλ έλα θηινζνθηθφ ππνξεχκα φπσο θάλνπλ νη αληίπαινί ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Mill, φκσο ε
ζχλδεζε ηεο ζεψξεζήο ηνπο κε ηνλ Rawls θαη ε αξρή πνπ πξεζβεχνπλ, ηεο
πξφζδεζεο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ ειεπζεξία κε ηε ινγηθφηεηα, ίζσο λα
δηθαηνινγνχλ ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεσξίαο ηνπο εθ κέξνπο καο σο θηιειεπζεξηζκνχ
θαληηαλήο κνξθήο. Απηή ε παξάδνζε δελ ηζρπξίδεηαη άκεζα φηη ε «θαιή δσή» είλαη
ε δσή ηεο κέγηζηεο απηνλνκίαο, εληνχηνηο φκσο απαηηεί ηελ απζεληηθφηεηα σο κέηξν
ηεο ζπλεηήο ινγηθφηεηαο. Ζ ινγηθή ίζσο λα είλαη θαζνιηθή, αιιά δελ απνζπλδέεηαη
απφ απηφ πνπ είλαη απζεληηθφ γηα ην άηνκν, θαη απηφ πνπ είλαη ζπλεηά ινγηθφ,
ζχκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πην ππξεληθνχο ζηφρνπο θαη
αμίεο ηνπ αηφκνπ. Παξ‟ φια απηά, απαηηεί επίζεο λα δηαζέηεη ην άηνκν ηηο
απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα απζεληηθφηεηα θαη απηνλνκία, εάλ πξφθεηηαη λα επηιέμεη
ινγηθά λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ επδσία ηνπ (Edwards, 2010).
Πάληα γηλφηαλ απνδεθηφ απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο απηνλνκίαο φηη ην αηνκηθφ
δηθαίσκα ηεο απηνλνκίαο δελ είλαη απφιπην. Με ηα ιφγηα ηνπ Mill (1859: 14),
«κπνξεί λα αζθεζεί λφκηκα εμνπζία πάλσ ζε νπνηνδήπνηε κέινο κηαο πνιηηηζκέλεο
θνηλφηεηαο ελάληηα ζηε ζέιεζή ηνπ/ηεο … ψζηε λα απνθεπρζεί ε βιάβε ζε άιινπο».
Παξ‟ φια απηά, ε απιή πηζαλφηεηα πξφθιεζεο βιάβεο ζε ηξίηνπο δελ δηθαηνινγεί
ηελ πιήξε παξάθακςε ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο θάπνηνπ ζηελ απηνλνκία. Σν
δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα παξαθακθζεί κφλν φηαλ ν θίλδπλνο λα πξνθιεζεί βιάβε ζε
άιινπο αγγίμεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. O Dworkin (1977) πξνηείλεη φηη ν
θίλδπλνο έλαληη ηξίησλ πξέπεη λα είλαη «έληνλνο», αλ θαη δελ επεθηείλεηαη πάλσ ζην
ηη ζπληζηά έλαλ έληνλν θίλδπλν. Οη Bottoms θαη Brownsword (1983) πξνηείλνπλ φηη
έλαο κεγάινο θίλδπλνο έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά: νβαξφηεηα (γηα ηη είδνο θαη βαζκφ
βιάβεο κηιάκε)∙ πξνζσξηλφηεηα, πνπ θαηαιήγεη ζηε ζπρλφηεηα (ζε κηα δεδνκέλε
ρξνληθή πεξίνδν, πφζεο επηβιαβείο πξάμεηο αλακέλνληαη) θαη ζηελ ακεζφηεηα (πφζν
ζχληνκα ιακβάλεη ρψξα ε επφκελε επηβιαβήο πξάμε)∙ θαη βεβαηφηεηα (πφζν
ζίγνπξνη είκαζηε φηη ην ελ ιφγσ άηνκα ζα πξάμεη φπσο πξνβιέπνπκε) (Donnelly,
2008). Οη Bottoms θαη Brownsword, σζηφζν, δελ πξνζθέξνπλ ζπκπεξάζκαηα
ζρεηηθά κε πνηνο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα ηζνδπλακνχζε κε
δηθαηνιφγεζε ηεο παξαβίαζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θάπνηνπ. Παξ‟ φια απηά,
ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζηνηρείν ηεο βεβαηφηεηαο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο. Αλ θαη,
ζαθψο, έλαο θίλδπλνο δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη βέβαηνο, ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ πνπ
ηίζεηαη είλαη έλαο παξάγνληαο πνιχ ζρεηηθφο γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο.
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Έρνληαο απηά ππφςε, πξέπεη λα ηεζεί ην εξψηεκα εάλ σο νκάδα ή θαηεγνξία
νη αθνχζηνη αζζελείο ζέηνπλ επαξθή απεηιή πξνο ηνπο άιινπο, έηζη ψζηε λα
δηθαηνινγείηαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζηελ απηνλνκία
απιψο θαη κφλν εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο σο αθνχζησλ αζζελψλ. Ζ απάληεζε
είλαη «φρη». Γεδνκέλα επηδεκηνινγίαο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δείρλνπλ φηη
ππάξρεη κηα ειαθξψο κεγαιχηεξε ηάζε γηα πξάμεηο πην ζθιεξήο βίαο αλάκεζα ζε
αλζξψπνπο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Δληνχηνηο, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο παξάγνληεο
φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ
ή αιθνφι θαη ε δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο, ν απμαλφκελνο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή είλαη ζρεηηθά ρακειφο (Bowden, 1996∙ Swanson et al.,
1990∙ Taylor & Gunn, 1999∙ Walsh & Fahy, 2002). Δίλαη ζπλεπψο δχζθνιν λα
ππνζηεξηρζεί, κε ηε κνξθή γεληθνχ αμηψκαηνο, φηη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο
ζνβαξφηεηαο ηεο βιάβεο πνπ ηίζεηαη απφ αζζελείο παξέρεη επαξθή δηθαηνιφγεζε γηα
ηε δηαθξηηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο εθ κέξνπο ηνπ λφκνπ (Donnelly, 2008).
Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ ζην λα θαζνξίζνπκε ην αλαγθαίν επίπεδν βιάβεο
κε ηελ έλλνηα ηεο απεηιήο απέλαληη ζε ηξίηνπο, κπνξεί λα δηαηππσζεί ην εξψηεκα εάλ
ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ζεψξεζεο ηεο βιάβεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
λα δηθαηνινγεζεί ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. Έλα επηρείξεκα είλαη φηη, ζην πιαίζην
ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ε «βιάβε» ζε ηξίηνπο ζα έπξεπε λα νξηζηεί πην πιαηηά απ‟
φηη κηα απεηιή ή έλαο θίλδπλνο, αιιά ζα έπξεπε λα θαιχπηεη ζε κεγαιχηεξν εχξνο ηηο
θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ φηαλ έλα
άηνκν ππνθέξεη απφ ςπρηθή δηαηαξαρή.
χκθσλα κε ηνπο Kjellin θαη Nilstun, δχν είλαη νη ηχπνη παηεξλαιηζκνχ πνπ
παξεκβαίλνπλ ζηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπ αηφκνπ: ν θνηλσληθφο παηεξλαιηζκφο θαη
ν ηαηξηθφο. Με ηνλ φξν «θνηλσληθφο παηεξλαιηζκφο» ελλννχκε ηελ παξέκβαζε ζηελ
ειεπζεξία δξάζεο ελφο αηφκνπ πνπ δηθαηνινγείηαη κέζσ ηεο αλάγθεο λα
πξνζηαηεπηνχλ άιινη απφ ην άηνκν ηνπ νπνίνπ ε ειεπζεξία πεξηνξίδεηαη. Σν
θαιχηεξν παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο σο θξηηεξίνπ γηα ηελ
ππνρξεσηηθή λνζειεία (McLachlan, Mulder, 1999).
Τπάξρνπλ δχν θχξηα πξνβιήκαηα φηαλ εμαλαγθάδεη θαλείο ηνπο αλζξψπνπο
λα ππνβιεζνχλ ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζην λνζνθνκείν, επεηδή ζπληζηνχλ απεηιή γηα
άιινπο. Σν πξψην είλαη πσο ηέηνηεο πξάμεηο δεκηνπξγνχλ δηαθξίζεηο. ε κηα
πξφζθαηε εξγαζία πνπ αζθνχζε θξηηηθή ζηε γεληθή αληίιεςε πνπ δηέπεη ηε
λνκνζεζία πεξί ςπρηθήο πγείαο, ν Campbell επηβεβαηψλεη φηη «ζην λνπ ησλ
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αλζξψπσλ, ν πξνιεπηηθφο εγθιεηζκφο είλαη πνιηηηθά αλεθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
ςπρηθά αζζελψλ αηφκσλ, αιιά πνιχ ιηγφηεξν αλεθηφο αλαθνξηθά κε ηνλ ππφινηπν
πιεζπζκφ». Απφ ηελ νπηηθή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ηάμεο, δελ έρεη λφεκα λα
θπιαθίδεηο κφλν εθείλνπο ηνπο βίαηνπο αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ απφ θάπνηα
ςπρηθή αζζέλεηα, θαζψο απηνί απνηεινχλ κηα κεξίδα κφλν απφ ηνπο βίαηνπο
παξαβάηεο ηνπ λφκνπ. Σν λα πεξηνξίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο ζηα βίαηα άηνκα
ζα ζήκαηλε πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία φζσλ ππνθέξνπλ ζηελ θνηλφηεηα αγλνείηαη.
Ζ δεκφζηα ηάμε θαη ην πεδίν ηνπ Πνηληθνχ Γηθαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπληζηά
ζεκειησδψο κηα ιεηηνπξγία αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηίεο πνπ
πξνθαινχλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Δάλ έλα κεκνλσκέλν άηνκν δηαπξάμεη έγθιεκα ή
ζπκπεξηθεξζεί κε απεηιεηηθφ ηξφπν, ν θνηλσληθφο παηεξλαιηζκφο απαηηεί ηελ
θξάηεζή ηνπ. Σφηε είλαη πνπ εμεηάδνληαη νη αηηίεο πίζσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά, θαη ηφηε εκπιέθνληαη νη ππεξεζίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο, γηα λα
αμηνινγήζνπλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ ζηηο
πξάμεηο ηνπ θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε.
Παξνκνίσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνιεπηηθνχ εγθιεηζκνχ, είλαη ινγηθφ λα
πεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε επηθίλδπλν άηνκν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ςπρηθή ηνπ
θαηάζηαζε, θαζψο απηφ πνπ ζπληζηά απεηιή γηα ηε δεκφζηα ηάμε είλαη κάιινλ ν
αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο παξά νπνηνζδήπνηε αηηηαθφο κεραληζκφο (McLachlan,
Mulder, 1999).
Σν δεχηεξν πξφβιεκα κε ην λα θαζηζηά θαλείο ηελ επηθηλδπλφηεηα θξηηήξην
γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία είλαη ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζην λα πξνβιέςνπκε κε
αθξίβεηα

ηελ

επηθηλδπλφηεηα.

Ο

Miller

αζρνιείηαη

απηφ

ην

δήηεκα

αληηπαξαβάιινληαο ην γεγνλφο φηη ε επηθηλδπλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην ζε
φιεο ηηο έλλνκεο ηάμεηο ζηηο ΖΠΑ κε ην πξφβιεκα φηη νη πην καθξνπξφζεζκεο
πξνβιέςεηο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα έρνπλ απνδεηρηεί αλεπαξθείο,
ηφζν πνπ ε επίζεκε πνιηηηθή ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (APA) είλαη
λα κελ επηηξέπεη ζηνπο ςπρηάηξνπο λα πξνρσξνχλ ζε απηέο (Seitler, 2008). Έηζη, νη
πξνβιέςεηο ξνπηίλαο γηα ηε καθξνπξφζεζκε επηθηλδπλφηεηα ελδερνκέλσο λα
ζπληζηνχλ αζέηεζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο απαηηείηαη κηα εκπεηξία έμσ
απφ ην πεδίν ησλ επαγγεικαηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ςπρηάηξνπ.
ζνλ αθνξά ζηνλ ηαηξηθφ παηεξλαιηζκφ, νπζηαζηηθά ελλννχκε ηελ
παξέκβαζε ζηελ ειεπζεξία δξάζεο ελφο αηφκνπ πνπ δηθαηνινγείηαη σο πξνζηαζία
ηεο επδσίαο ηνπ, ηεο επηπρίαο ηνπ, ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ή ησλ αμηψλ ηνπ. Ο ηαηξηθφο
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παηεξλαιηζκφο θάλεη έλα βήκα πέξα απφ ηελ εγγελή εκπηζηνζχλε ζηε ζρέζε αζζελήηαηξνχ, θαηά ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη νη εηδηθέο γλψζεηο ηνπ γηαηξνχ ζηελ άζθεζε
ηεο ηαηξηθήο, ελψ ν αζζελήο είλαη ν θαιχηεξνο θξηηήο ηνπ δηθνχ ηνπ θαιχηεξνπ
δπλαηνχ ζπκθέξνληνο. Χζηφζν, ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ ινγηθψλ, δελ κπνξεί
λα δηθαηνινγεζεί απφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο, θαζψο παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, θαη άξα δελ κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη θάπνηνο πσο είλαη πξνο ην θαιχηεξν δπλαηφ ζπκθέξνλ ηνπ αζζελή. Δάλ
έλαο γηαηξφο πηζηεχεη φηη ε ζεξαπεία είλαη απαξαίηεηε, νπσζδήπνηε ππνρξενχηαη λα
πξνζπαζήζεη λα πείζεη ηνλ αζζελή γηα ηελ άπνςή ηνπ, αιιά εάλ ηειηθά ην ελ ιφγσ
άηνκν δελ πείζεηαη, δελ επηηξέπεηαη λα πξνζπαζήζεη ν γηαηξφο λα εθβηάζεη ηε ζέιεζε
ελφο έιινγνπ δξψληνο.
χκθσλα

κε

ηνλ

Edwards

(2010),

ε

παηεξλαιηζηηθή

παξέκβαζε

δηθαηνινγείηαη φηαλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα νξίζνπκε ηε δσή καο κε ηξφπν ζπλεπή
πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο πνπ ζπληζηνχλ απηφ ηνλ «εαπηφ». Απηφ ζπκβαίλεη
φηαλ ζηεξνχκαζηε ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ απηνλνκία ςπρηθέο ηθαλφηεηεο, κε
ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχκε λα αιιειεπηδξάζνπκε κε ην πεξηβάιινλ καο, αιιά νχηε
θαη λα ην εξκελεχζνπκε, έηζη ψζηε λα επηδηψμνπκε ηνπο ζηφρνπο καο κε έλαλ ηξφπν
πνπ ζα έρεη λφεκα. Σν ίδην φκσο κπνξεί λα ζπκβεί θαη φηαλ πθηζηάκεζα επηβνιέο πνπ
αιινηψλνπλ ηνπο ζηφρνπο καο ρσξίο λα αιινηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά καο λα ηνπο
επηδηψθνπκε, φηαλ είλαη ν εαπηφο καο απηφο πνπ έρεη θζαξεί, παξά ε ηθαλφηεηά καο.
Απηή ε θζνξά ηνπ εαπηνχ ή ε «κεηαηφπηζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο» είλαη
ίζσο πην εκθαλήο ζε θάπνηα παξαδείγκαηα κε παξαιεξεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ
δηάζεζεο, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζηε ζθαίξα ηεο ςπρηαηξηθήο. Οη
ηνμηθνκαλείο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζπκπεξηθέξνληαη «ζαλ λα κελ είλαη απηνί», φρη
κφλν φηαλ βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα αιιά θαη φηαλ νξκψληαη απφ ηελ αλάγθε ηνπο
λα ιάβνπλ ηελ νπζία ή φηαλ απιψο έρεη επεξεαζηεί ε δηάζεζή ηνπο. Παξνκνίσο, έλα
άηνκν πνπ έρεη ππνζηεί κεγάιν ζηξεο ή πνπ έρεη δερηεί δηαλνεηηθή ρεηξαγψγεζε,
ελδερνκέλσο λα ζπκπεξηθεξζεί δηαθνξεηηθά πξνο ηνπο ζπλήζεηο ζηφρνπο θαη αμίεο
ηνπ, ρσξίο λα είλαη ςπρηθά αζζελήο ή αλίθαλνο (Van Willigenburg, 2005).
πρλά, φηαλ νη ζηφρνη θαη νη αμίεο καο κεηαβάιινληαη εμαηηίαο ςπρηθήο
αζζέλεηαο, δηαλνεηηθήο ρεηξαγψγεζεο ή εμάξηεζεο, βηψλνπκε κηα ηέηνηα εζσηεξηθή
ζχγθξνπζε πνπ, εθ ησλ πζηέξσλ, φηαλ ηελ αλαινγηδφκαζηε κε θαζαξφ λνπ,
αληηιακβαλφκαζηε κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο
πξφζθαηα

επηβεβιεκέλνπο

ζηφρνπο

θαη

ζηνπο

πην

ππξεληθνχο

καο

ή
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«εγθαηεζηεκέλνπο» ζηφρνπο. Τπάξρεη ήδε έλα ηζρπξφ θηιειεχζεξν ξεχκα πνπ
αξλείηαη φηη απηνί νη (επηβεβιεκέλνη) ζηφρνη είλαη πξαγκαηηθά απηφλνκνη, αθήλνληαο
ην πεξηζψξην ηεο παξέκβαζεο γηα λα πξνζηαηεπηνχλ νη πην ππξεληθνί ζηφρνη θαη
αμίεο απφ παξνδηθέο ή επηθαλεηαθέο επηζπκίεο.
Δληνχηνηο, ππάξρνπλ άιια, ίζσο ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλα, παξαδείγκαηα, φπνπ
θάπνην άηνκν πηνζεηεί κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά ηνπο πξφζθαηα επηβεβιεκέλνπο
ζηφρνπο θαη αμίεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θακία
«εζσηεξηθή ζχγθξνπζε» ή ηνπιάρηζηνλ φρη πεξηζζφηεξν απ‟ φ, ηη θαη ζε θάζε άιιε
επηινγή πνπ έρεη γίλεη νιφςπρα, φπσο ζηνλ εκθαλέζηαηα πξφζπκν ηνμηθνκαλή, ζην
παζηαζκέλα πξνζειπηηζκέλν ζχκα ηεο δηαλνεηηθήο ρεηξαγψγεζεο, θαη ζε έλαλ
άλζξσπν κε δηαηαξαρή δηάζεζεο πνπ βιέπεη ηνλ λέν ηξφπν ζθέςεο πεξηζζφηεξν σο
απνθάιπςε παξά σο πεηξαζκφ λα ηνλ αληηπαιέςεη.
Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ απεηινχλ ηνπο πην
ππξεληθνχο ζηφρνπο θαη αμίεο ηνπ θνξέα ηνπο – είλαη νη πιένλ ππξεληθνί ζηφρνη θαη
αμίεο ηνπ. Πξηλ, σζηφζν, απφ ηελ επηξξνή ηεο αζζέλεηαο ή ηεο δηαλνεηηθήο
ρεηξαγψγεζεο, ην άηνκν ζα είρε απνξξίςεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο, θη έηζη έρνπκε ηελ
ηάζε λα ηνπο αληηκεησπίδνπκε σο θάπνηα δηαηαξαγκέλε επηξξνή, αληί γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηνπ λφκηκνπ ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ.
Ζ απιή παξνπζία ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, σζηφζν, δελ δηθαηνινγεί απφ κφλε
ηεο ηνλ παηεξλαιηζκφ∙ αληί γη‟ απηφ, πξέπεη κάιινλ λα δείμνπκε φηη ε αζζέλεηα
ζηξεβιψλεη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ αηφκνπ κε θάπνηνλ ζρεηηθφ κε
απηήλ ηξφπν. Οχηε δηθαηνινγεί ηνλ παηεξλαιηζκφ ε μαθληθή ή ξηδηθή αιιαγή.
Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ παηεξλαιηζκφ. Οη
εκπιεθφκελνη είλαη είηε ςπρηθά ηθαλνί είηε, ηνπιάρηζηνλ, δελ έρεη απνδεηρηεί πσο
είλαη ςπρηθά αλίθαλνη. Αθνινπζνχλ ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο νπνίνπο ηαπηίδνληαη θαη
πνπ είλαη νη πην ππξεληθνί γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ νη
ίδηνη ζα πξνζππέγξαθαλ (ή, ηνπιάρηζηνλ, δελ ζα απνθήξπζζαλ), εάλ επξφθεηην λα ηηο
αλαινγηζηνχλ. κσο ν μαθληθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίζηεθαλ, θαη ε ξηδηθή
αζπλέπεηα αλάκεζα ζηελ παιαηά θαη ζηελ ησξηλή ηνπο πξνζσπηθφηεηα είλαη
πξάγκαηα ελνριεηηθά κε ηξφπν πνπ θάλεη πνιινχο αλζξψπνπο λα ληψζνπλ φηη πξέπεη
λα επηθαιεζηνχλ ηνλ παηεξλαιηζκφ αθφκα θη απφ κηα θηιειεχζεξε νπηηθή.
Καηαιήγνληαο, νη εθθιήζεηο ζηνλ παηεξλαιηζκφ, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε
κεγάιε πξνζνρή θαζψο ν παηεξλαιηζκφο εχθνια κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηνλ αηνκηθφ
απηνθαζνξηζκφ ησλ ςπρηθά αζζελψλ, πνπ γηα ηνλ Kant απνηειεί εγγελή αμία ζηνπο
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αλζξψπνπο θαη λα ππνζθάςεη ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπο (Cherry,
2010). Με κεγάιε, επίζεο, πξνζνρή πξέπεη λα δπγίδνληαη ν παηεξλαιηζκφο θαη ε
ειεπζεξία, ην έλα έλαληη ηνπ άιινπ, ελψ είλαη πάληα απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο
θαηάιιεινπ εμηζνξξνπεηηθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα θαζνδεγεί ηελ πξάμε, ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ε άξλεζε ζηνλ απηνθαζoξηζκφ δηθαηνινγείηαη κε φξνπο
παηεξλαιηζηηθνχο (Rumbold, 1999).
Β. Πεξί απηνλνκίαο θαη άξλεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο
Ζ αξρή ηεο επεξγεηηθφηεηαο ππήξμε γηα αηψλεο ζηνλ ππξήλα ηεο ηαηξηθήο
εζηθήο. Απνηειεί ζεκειηψδεο αμίσκα ηνπ ηππνθξάηεηνπ φξθνπ, ν νπνίνο δειψλεη:
«Θα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ζεξαπεπηηθή δίαηηα κφλν πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ, φζν
εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε θαη ηελ θξίζε κνπ» (McLachlan, Mulder, 1999). Δάλ,
σζηφζν, θάπνην άηνκν έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα γηα απηνλνκία, ην εζηθφ
πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε επηβάιιεη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο λα δξάζνπλ κε
θξηηήξην ηελ επεξγεηηθφηεηα. Απηφ κπνξνχκε λα ην δηαθξίλνπκε ζηα επηρεηξήκαηα
ππέξ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο. Δάλ γίλεηαη απνδεθηή απηή ε αξρή, ην θαζήθνλ
λα ππεξαζπηδφκαζηε θαη λα πξνζηαηεχνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ απηφλνκσλ δξψλησλ
επηβάιιεη θάπνηα δξάζε γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεηε
δηαβίσζε. Παξ‟ φια απηά, γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα δηαζέζηκα
κέζα γηα λα σθειεζεί ν αζζελήο θαη γηα λα απνθαηαζηαζεί σο θάπνην βαζκφ ε
απηνλνκία ηνπ. Σα δηαζέζηκα κέζα ζηελ πεξίπησζε καο αθνξνχλ ηε ρξήζε
ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζε ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο,
φπνπ ην άηνκν, ηδαληθά, κπνξεί λα απνιακβάλεη κηα πεξηνξηζκέλε αλεμαξηεζία θαη
λα αλαπηχζζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα έλαλ απηφλνκν ηξφπν δσήο
(McLachlan, Mulder, 1999).
Ζ απηνλνκία θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη ηελ «απην-λνκνζεζία»: ην λα έρεη θαλείο
ηελ αλψηαηε εμνπζία ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα ζεζπίδεη ζαλ λνκνζέηεο θαλφλεο γηα ηνλ
ίδην∙ λα είλαη δειαδή «αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπ» (Van Willigenburg, 2005). Ζ ηδέα
πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο είλαη απηή ηεο απηνδηαθπβέξλεζεο (Beauchamp & Childress, 1983, ζ. 59). Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο
αξλνχκαζηε φηη νη ζθέςεηο θαη νη πξάμεηο καο επεξεάδνληαη απφ δπλάκεηο θαη
παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ηφζν κέζα καο φζν θαη έμσ απφ καο, θαη ζηνπο νπνίνπο
δελ αζθνχκε θαλέλαλ έιεγρν. Οη επηινγέο θαη ε ζπκπεξηθνξά καο θαζνξίδνληαη ζε
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κεγάιν βαζκφ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηξνθήο
καο, θαη παξακέλνπκε βαζηά επεξεαζκέλνη απφ έλλνηεο, ηδέεο, εηθφλεο, θαλφλεο θαη
αμίεο ηνπ πεξηβάιινληφο καο. Ζ ηδέα ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθθξάδεη ε έλλνηα ηεο
απηνλνκίαο δελ ην αξλείηαη απηφ. Οη άλζξσπνη είλαη θνηλσληθά πιάζκαηα θαη
επεξεάδνληαη έληνλα απφ εζσηεξηθέο δπλάκεηο: επηζπκίεο, ζπλαηζζήκαηα, δηαζέζεηο,
ελνξκήζεηο θαη –κεξηθέο θνξέο– απφ παξαηζζήζεηο θαη ηάζεηο θαηαλαγθαζκνχ,
επνκέλσο θαλείο δελ είλαη θαιχηεξνο κάξηπξαο γη‟ απηφ απ‟ φηη έλαο ςπρηαηξηθφο
αζζελήο.
Οη Beauchamp θαη Childress, σζηφζν, ηξαβνχλ κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή
κεηαμχ απηφλνκσλ αηφκσλ θαη απηφλνκσλ επηινγψλ: νη ηειεπηαίεο δελ είλαη απιψο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξψηνπο. Τπνζηεξίδνπλ κάιηζηα, φηη γηα λα
είλαη κηα πξάμε απηφλνκε πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηξεηο παξάγνληεο: 1) λα είλαη
εκπξφζεηε, 2) λα επηηειείηαη κε κηα θαηαλφεζε ηεο πεξίζηαζεο θαη 3) λα εθηειείηαη
πέξα απφ δεζπφδνπζεο επηξξνέο. Σν λα θαηαλνεί θαλείο πξάγκαηα φπσο ε δηάγλσζε,
ε πξφγλσζε, νη θίλδπλνη, ηα νθέιε θαη νη ηαηξηθέο ζπζηάζεηο έρεη θαζνξηζηηθή
ζεκαζία γηα ηελ απηφλνκε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηνπ ηε ζεξαπεία,
ελψ ε απφθαζε δελ πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα θαηαλαγθαζκνχ, παξαηζζήζεσλ ή
παξαιεξήκαηνο, θηι. (Sjöstrand, Helgesson, 2008).
Αζζελείο κε ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο ίζσο λα κελ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη
ππνθέξνπλ απφ κηα αξξψζηηα πνπ δηαζηξεβιψλεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε ηνπ
θφζκνπ εθ κέξνπο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίδηαο ηνπο ηεο θαηάζηαζεο. ηαλ
ηζρχεη θάηη ηέηνην, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ έιινγεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε
ζεξαπεία ηνπο είλαη εμαζζελεκέλε. Οπσζδήπνηε φκσο δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ην
ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Δάλ δελ ιείπεη ε
ηθαλφηεηα γηα απηνλνκία, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα αληηκεησπίδνληαη νη
ςπρηαηξηθνί αζζελείο δηαθνξεηηθά απ‟ φηη νη αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ θάπνηα
ζσκαηηθή

αζζέλεηα.

Γηα

παξάδεηγκα,

αζζελείο

πνπ

ππνθέξνπλ

απφ

Ηδενςπραλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή κπνξεί λα πιέλνπλ θαηαλαγθαζηηθά ηα ρέξηα ηνπο
κε αλππφθνξα δεζηφ λεξφ εθαηφ θνξέο ηε κέξα. Ζ «απφθαζε» λα πιέλνπλ ηα ρέξηα
ηνπο πεγάδεη απφ κηα αλεμέιεγθηε παξφξκεζε, ζπλεπψο, δελ είλαη απηφλνκε
απφθαζε. Απηνί νη αζζελείο, σζηφζν, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πνιχ θαιά φηη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή είλαη παξάινγε θαη παζνινγηθή (εάλ φρη, ηαμηλνκείηαη
κάιινλ σο παξαιεξεκαηηθή δηαηαξαρή) θαη άξα, κε απηή ηελ έλλνηα, είλαη απνιχησο
ηθαλνί λα ιακβάλνπλ π.ρ. απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ηνπο.
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Ζ αλαθνξά Richardson (1999) πξνζδηφξηζε κηα πεπνίζεζε πνπ ππήξρε
κεηαμχ εξσηεζέλησλ φηη «νη ζπλέπεηεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ δελ ππφθεηληαη
ζε ζεξαπεία κπνξεί λα επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν άκεζα θαη ζεκαληηθά ηνπο παξφρνπο
ππεξεζηψλ κέξηκλαο θαη ηνπο ζπγγελείο, απ‟ φηη νη ζπλέπεηεο ησλ ζσκαηηθψλ
δηαηαξαρψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε ζεξαπεία». Γελ είλαη ζαθέο εάλ απηή ε πεπνίζεζε
κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Παξ‟ φια απηά, αθφκε θη αλ ηζρχεη, είλαη δχζθνιν λα
θαηαιάβνπκε κε πνηνλ ηξφπν ζπλέπεηεο πνπ δελ πξνθαινχλ άκεζε βιάβε κπνξνχλ
λα δηθαηνινγήζνπλ ζε απηφ ην πιαίζην ηελ παξάθακςε ελφο ζεκειηψδνπο
δηθαηψκαηνο, φηαλ ζε φια ηα άιια πιαίζηα έλαο ηθαλφο αζζελήο κπνξεί λα αξλεζεί
ηε δσηηθή ζεξαπεία γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ ζηε δσή αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπ/ηεο ζπλζήθεο ή επζχλεο ή απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη απηή ε απφθαζε πάλσ
ζε άιινπο.
Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ε βιάβε ζα έπξεπε λα νξίδεηαη
κε ηξφπν πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηε βιάβε απέλαληη ζηνλ εαπηφ. Γηα άιιε κηα
θνξά, είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε γηαηί ε βιάβε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ζα πξέπεη
λα δηθαηνινγεί ηελ παξέκβαζε κφλν ζε απηφ ην πιαίζην, φηαλ ζε φια ηα άιια
πιαίζηα είλαη απνδεθηφ φηη ε βιάβε απέλαληη ζηνλ εαπηφ, αθφκα θαη ζηνλ βαζκφ πνπ
θηάλεη θαλείο λα πξνθαιέζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ ζάλαην, δελ δηθαηνινγεί ηελ
παξέκβαζε ζην αηνκηθφ δηθαίσκα θάπνηνπ ζηελ απηνλνκία (Donnelly, 2008).
Μηα αθφκε πηζαλή δηθαηνιφγεζε ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ησλ αηφκσλ
κε ςπρηθή δηαηαξαρή φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπο είλαη λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε
απηνλνκία ελφο αηφκνπ κε ςπρηθή δηαηαξαρή είλαη ήδε κεησκέλε απφ ηελ ςπρηθή ηνπ
δηαηαξαρή (Robinson, 2000). Ο Appelbaum (1994) ππνζηεξίδεη φηη ν ξφινο ηεο
ηαηξηθήο παξέκβαζεο είλαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ αζζελή, έηζη ψζηε
θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζην δηθαίσκα ηνπ αζζελή λα αξλεζεί ηε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα
δηθαηνινγείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ππέξηεξν απηφ ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, εάλ
έλαο αζζελήο πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία θξαηείηαη ζε κηα ςπρηαηξηθή θιηληθή,
ε ειεπζεξία ηνπ/ηεο είλαη ήδε ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε. Δάλ ε ζεξαπεία κπνξεί λα
νδεγήζεη ζην λα πάξεη ν αζζελήο εμηηήξην απφ ηελ θιηληθή, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί
φηη ε επηβνιή ηεο ζα ήηαλ ηειηθά ιηγφηεξν παξεκβαηηθή φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηά
ηνπ (Opoczyńska et al., 2011). Τπάξρνπλ δχν δπζθνιίεο κε απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ:
Πξψηνλ, ην επηρείξεκα φηη ε ζεξαπεία ζα νδεγήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο
απηνλνκίαο είλαη αλαπφθεπθηα ππνζεηηθφ. Γεχηεξνλ, θάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα
πξνηηκνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αζζέλεηάο ηνπο, αθφκα θη αλ απηφ ζεκαίλεη
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εγθιεηζκφ, παξά ηελ θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή ηεο ζεξαπείαο. Αλ θαη θάηη ηέηνην
ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο κπνξεί λα θαληάδεη παξάινγε αληίδξαζε, ε
πξνυπφζεζε ηεο απηνλνκίαο είλαη φηη ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο ηθαλνχο
αλζξψπνπο λα παίξλνπλ παξάινγεο απνθάζεηο. Δάλ ν λφκνο δέρεηαη επραξίζησο ηηο
παξάινγεο επηινγέο φζνλ αθνξά άιιεο πεξηπηψζεηο, δχζθνια κπνξνχκε λα
δηθαηνινγήζνπκε ηελ απφξξηςε ηέηνησλ επηινγψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πεδίν
ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Donnelly, 2008).
χκθσλα κε ηνλ Leung (2002), ε ππνρξεσηηθή ςπρηαηξηθή ζεξαπεία έξρεηαη
ζε επζεία αληίζεζε κε ηνλ ζεβαζκφ γηα ηελ απηνλνκία. Δπηπιένλ, ν αθνχζηνο
εγθιεηζκφο

παξαβηάδεη

ηελ

ειεπζεξία

ηνπ

αζζελή,

θαη

ε

ππνρξεσηηθή

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. Ζ ζπλήζεο
δηθαηνιφγεζε είλαη ε αξρή ηεο επεξγεηηθφηεηαο: ην θαζήθνλ λα παξέρνπκε ηα
κέγηζηα νθέιε ζηνπο αζζελείο θαη λα εκπνδίζνπκε ή λα απνκαθξχλνπκε ελεξγά ηε
βιάβε. Κάπνηεο θνξέο ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα κηα ςπρηθή δηαηαξαρή
ηνπ αζζελή. Παξ‟ φια απηά, εμαηηίαο ηεο ςπρηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, νη αζζελείο
ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ αλεμάξηεηα θαη λα πάξνπλ
κηα «ινγηθή» απφθαζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ψζηε λα ζπλαηλέζνπλ ζηε ζεξαπεία. ε
ηέηνηεο ζπλζήθεο, ζα ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο λα ζεβαζηνχλ ηαπηφρξνλα ηελ αξρή ηεο επεξγεηηθφηεηαο θαη ηεο
απηνλνκίαο: ε έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ζα παξαβίαδε ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, θαη ε
απνθπγή ηεο ζεξαπείαο ζα παξαβίαδε ηελ αξρή ηεο επεξγεηηθφηεηαο.
Πξέπεη λα εθρσξείηαη ζην άηνκν πνπ ππνθέξεη απφ ςπρηθή αζζέλεηα ε
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ή, εάλ απηφ ην άηνκν δελ είλαη ηθαλφ
γηα νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, ην ίδξπκα απαηηείηαη λα αλαδεηήζεη δηθαζηηθή
έγθξηζε σο ππνθαηάζηαην ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ (Reisner,
1985). Σα ηξία ζπζηαηηθά ηεο έγθπξεο ζπλαίλεζεο ή άξλεζεο ηεο ζεξαπείαο είλαη: α)
ην

άηνκν

ζα

πξέπεη

λα

έρεη

επαξθή

πιεξνθφξεζε

γηα

ηε

ζεξαπεία,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βιάβεο θαη ηνπ νθέινπο, θαζψο θαη ηεο πηζαλφηεηαο
βιάβεο σο απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο (π.ρ., ζάλαηνο, κφληκε αλαπεξία), β) δελ ζα
πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλαο θαηαλαγθαζκφο θαη γ) ην άηνκν ζα πξέπεη λα είλαη εμ
νινθιήξνπ ηθαλφ λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε
ζεξαπεία. Ζ αλαγθαζηηθή ζεξαπεία ζπδεηείηαη κφλν φηαλ νη ηθαλφηεηεο ιήςεο
απνθάζεσλ ηνπ αηφκνπ (ε επάξθεηά ηνπ) ακθηζβεηείηαη. Δάλ έλα άηνκν παίξλεη κε
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επάξθεηα κηα απφθαζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε αιιά είλαη θαθή, απηφ
αλήθεη εληειψο ζηε ζθαίξα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ (Smith & Meyer, 1987).
Τπάξρνπλ θη άιια δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ζέινπκε λα νξίζνπκε ηελ
επαξθή ηθαλφηεηα ζην λα αξλεζεί θαλείο ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. Οχηε ε
παξνπζία ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ, νχηε ε αθνχζηα λνζειεία αξθνχλ γηα λα
απνδείμνπλ φηη έλα άηνκν δελ είλαη ζε ζέζε λα αξλεζεί ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία
(Beck, 1987). Ηθαλά άηνκα κπνξνχλ λα πάξνπλ παξάινγεο απνθάζεηο. πλεπψο,
έλαο ηξφπνο λα νξίζνπκε ηε ινγηθφηεηα είλαη λα πνχκε πσο απνηειεί κφλν έλα
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απφθαζεο θάπνηνπ αηφκνπ. Οη παξάινγεο απνθάζεηο είλαη απηέο
ησλ νπνίσλ ηα ζαθψο πξνβιέςηκα απνηειέζκαηα θάλνπλ ηα άηνκα λα βηψλνπλ
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο (Culver, 1991). Ο Beck επηβεβαίσζε
πσο άηνκα κε ςπρηθή αζζέλεηα πνπ αξλνχληαη ηελ αζζέλεηά ηνπο παξά ηα ζηνηρεία
ππέξ ηνπ αληηζέηνπ (π.ρ., ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM-IV) ζηεξνχληαη θαη ηελ
ηθαλφηεηα λα ιάβνπλ ινγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε θαξκαθεπηηθή ηνπο ζεξαπεία,
ελψ φπσο αλαθέξεη «έλα άηνκν πνπ πηζηεχεη φηη δελ είλαη άξξσζην δελ έρεη θαλέλα
ιφγν λα δερηεί θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία». «Ζ δπλαηφηεηα ζην λα αξλεζεί θαλείο
θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, απαηηεί απφ ην άηνκν λα αλαγλσξίδεη φηη πάζρεη απφ θάπνηα
δηαηαξαρή» (Barrett & al, 1998). Γεληθά, κηα ηθαλή άξλεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί πην
εχθνια απφ ηε εμήο ζέζε ηνπ αζζελή: «Καηαλνψ απηφ πνπ ιέηε, αιιά δελ
ζπκθσλψ». χκθσλα κε ηνλ Beck (1987): «Ζ ζπλεηδεηνπνηεκέλε γλψζε, φρη ε
ζπλαίλεζε, απαηηείηαη γηα ηελ επαξθή ηθαλφηεηα».
Απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαπηζησζεί ε χπαξμε κηαο αηηίαο γηα ηελ άξλεζε ηνπ
αηφκνπ, θαη εάλ ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή, ν επαγγεικαηίαο ηεο ςπρηθήο πγείαο πξέπεη
λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ην άηνκν πνπ ππνθέξεη απφ ςπρηθή
αζζέλεηα γηα λα δηεξεπλήζεη ελαιιαθηηθέο θαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο ζεξαπεπηηθέο
αγσγέο (Torrey, 1995). Παξ‟ φια απηά, εάλ ε άξλεζε ζηεξίδεηαη ζηελ απφξξηςε ηεο
αζζέλεηαο ή ζε παξαιήξεκα, θαη νη επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ληψζνπλ φηη ε
θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ζα κεηξηάζεη ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, έρνπλ ππνρξέσζε
λα θάλνπλ φ, ηη κπνξνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ν αζζελήο ζα ιάβεη ηα
θάξκαθα, θη αλ ε πεηζψ δελ επηηχρεη, ηφηε ίζσο λα απαηηεζνχλ λνκηθέο ελέξγεηεο γηα
λα παξαθακθζεί ε άξλεζε (Torrey, 1995).
Ζ ζπλεξγαζία γηαηξνχ-αζζελή θαη ε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε
ζεξαπεία είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο θαη, πξαγκαηηθά,
θνκβηθέο φηαλ ππάξρεη δηαθσλία αλάκεζα ζηνπο γηαηξνχο θαη ζηα άηνκα κε ςπρηθή
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αζζέλεηα φζνλ αθνξά ην πψο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε ζεξαπεία. Μηα ζπλεξγαζία
πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ αλάγθε εμαλαγθαζκνχ
ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο. Δάλ απνθαζηζηεί θαηαλαγθαζηηθή ζεξαπεία κε
αληηςπρσζηθά θάξκαθα, ην άηνκν πξέπεη λα ππνθέξεη απφ ςπρσζηθή δηαηαξαρή, ν
ζρεδηαζκφο ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα είλαη εχινγνο, πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο
δνθηκή ζεξαπείαο ρσξίο θάξκαθα θαη, εάλ επηιεγεί ε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, ζα
πξέπεη ην άηνκν λα έρεη θάπνην πξνεγνχκελν ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ
θαξκαθεπηηθέο αγσγέο (Beck, 1987).
πνηνο θαη λα είλαη ν ιφγνο γηα ηελ άξλεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο,
πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ηη έρνπλ λα πνπλ νη άλζξσπνη κε ςπρηθή αζζέλεηα
γηα ηελ εκπεηξία ηνπο απφ θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο. (Diamond, R., παξαηίζεηαη ζηνλ
Torrey, 1995). Ζ επηβεβαίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα ιπζεί
θάζε δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ γηαηξφ θαη ζηνλ αζζελή, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία
ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκφξθσζεο.
Μία πνηνηηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ην 2012, κε ζπκκεηέρνληεο απφ 22
λνζνθνκεία ηεο Αγγιίαο είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθή γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Σα
ζπκπεξάζκαηα απηήο έδεημαλ φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αθνχζησλ αζζελψλ
αλαδξνκηθά πηζηεχνπλ φηη δελ ήηαλ θαιά πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο θαη θαηά ηελ
αθνχζηα λνζειεία ηνπο έλησζαλ αδχλακνη θαη φηη δελ είραλ ηνλ έιεγρν ζηε δσή ηνπο,
θαζψο πίζηεπαλ φηη δελ εκπιέθνληαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο
ζεξαπείαο ηνπο θη έλησζαλ αλαγθαζκέλνη λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο απνθάζεηο ησλ
επαγγεικαηηψλ. Παξ‟ φια απηά, θάπνηνη αζζελείο αλαδξνκηθά ζθέθηνληαη φηη απηή ε
παξέκβαζε ήηαλ ζσζηή γη‟ απηνχο, ελψ άιινη εθθξάδνπλ αξλεηηθέο ή ακθίζπκεο
απφςεηο.
Απηνί πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξέκβαζε πηζηεχνπλ πσο έηζη δηαζθαιίζηεθε
ε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, απεηξάπε πεξαηηέξσ βιάβε θαη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία
λα αλαξξψζνπλ ζε έλα αζθαιέο κέξνο. Δπίζεο, ζεσξνχλ πσο ν θαηαλαγθαζκφο ήηαλ
απαξαίηεηνο, θαζψο νη ίδηνη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ φηη ρξεηάδνληαλ ηε
βνήζεηα κηαο ζεξαπείαο. Απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ε αθνχζηα λνζειεία ήηαλ ιάζνο
ζθέθηνληαη φηη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαη κέζσ
ιηγφηεξν έληνλσλ θαη/ή θαηαλαγθαζηηθψλ παξεκβάζεσλ εθ κέξνπο ηεο θνηλφηεηαο,
θαη βίσζαλ ηελ εηζαγσγή ηνπο σο άδηθε παξαβίαζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο, πνπ ζέηεη
κηα κφληκε απεηιή ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Οη αζζελείο κε ακθίζπκεο απφςεηο
πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδνληαλ νμεία ζεξαπεία θαη ζεψξεζαλ φηη ε λνζειεία απέηξεςε
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ηελ πεξαηηέξσ βιάβε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζθέθηνληαη φηη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληηκεησπηζηεί κε ιηγφηεξν θαηαλαγθαζηηθέο παξεκβάζεηο εθ
κέξνπο ηεο θνηλφηεηαο ή κε κηα πην ζχληνκε εθνχζηα λνζειεία, ηελ πεξίνδν πνπ δελ
ήηαλ θαιά θαη ζα είραλ αξλεζεί νπνηαδήπνηε ζεξαπεία.
Σα επξήκαηα ησλ κειεηψλ επίζεο, δείρλνπλ φηη νη αζζελείο εθηηκνχλ ην λα
έρνπλ ππνζηήξημε γηα ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα αζθαιέο κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Χζηφζν,
ληψζνπλ πηθξία ζηελ πεξίπησζε πνπ πηζηεχνπλ φηη δελ ζπκκεηείραλ ζηηο απνθάζεηο
γηα ηε ζεξαπεία θαη φηη ε απηνλνκία ηνπο παξαβηάζηεθε. Οη αζζελείο πνπ
αλαδξνκηθά ζπκθσλνχλ κε ηελ παξέκβαζε πηζηεχνπλ φηη ε θαηαλαγθαζηηθή
ζεξαπεία ήηαλ αλαγθαία, αλ θαη δπζάξεζηε. Οη απφςεηο ηνπο γηα ην ιφγν πνπ ηζρχεη
απηφ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επηθπιάμεηο ησλ ςπρηάηξσλ φηαλ απνθαζίδνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηαλαγθαζκφ, δειαδή, ην λα εθηηκνχλ ηελ ηθαλφηεηα, ηνλ θίλδπλν
θαη ηα θιηληθά νθέιε έλαληη ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ νθείινληαη ζηε
ρξήζε ηνπ θαηαλαγθαζκνχ.
Απηφ ην εχξεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαζεζπραζηηθφ γηα ηνπο θιηληθνχο θαη
ζπκβαδίδεη κε πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο φηη νη αζζελείο εθηηκνχλ ην φηη
λνζειεχηεθαλ παξά ηε ζέιεζή ηνπο φηαλ αλαξξψλνπλ. Γη‟ απηνχο ηνπο αζζελείο, ε
παξέκβαζε ίζσο λα κελ έρεη αξλεηηθή επηξξνή ζηηο κειινληηθέο ηνπο επαθέο κε ηηο
ππεξεζίεο πεξίζαιςεο. Παξ‟ φια απηά, ε ςπρν-παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ αζζελψλ
γχξσ απφ ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη κηα θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ νμέσλ ζπκπησκάησλ ηνπο θαη λα εκπνδίζνπλ κειινληηθέο αθνχζηεο
εηζαγσγέο.
Οη αζζελείο κε αξλεηηθέο ή ακθίζπκεο απφςεηο, απφ ηελ άιιε κεξηά,
αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα γηα ηε ρξήζε ηνπ θαηαλαγθαζκνχ, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη
αλαδξνκηθά πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ζα ήηαλ αλνηρηνί ζε
κε θαηαλαγθαζηηθέο παξεκβάζεηο. Φαίλεηαη, ζπλεπψο, φηη ε έιιεηςε ηεο
δηαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, παξάγνληαο πνπ ζπρλά ζεσξείηαη
φηη ζπλεηζθέξεη ζηηο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ αζζελψλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο, ίζσο
θαη λα κελ είρε θαζνξίζεη ηηο απφςεηο απηψλ ησλ αζζελψλ, ηνπιάρηζηνλ φρη φηαλ ε
δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε νξίδεηαη κε έλαλ απζηεξφ, δηρνηνκηθφ ηξφπν. Αλ θαη ηα
επίπεδα ηεο θαηαλφεζεο κπνξεί λα θπκαίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο θαη ε
ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα
δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν, ηα επξήκαηά δείρλνπλ φηη ν θφβνο ηεο αξλεηηθήο επηξξνήο
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ηεο αθνχζηαο λνζειείαο πάλσ ζηελ απηνλνκία ηνπ αζζελή είλαη πην ζεκαληηθφο ζηε
δηακφξθσζε ησλ εθηηκήζεψλ ηνπο.
Έρνληαο ππνζηεί απηή ηελ θαηαλαγθαζηηθή παξέκβαζε ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά, αλεζπρνχλ φηη απηφ κπνξεί λα θάλεη ηηο αθνχζηεο λνζειείεο πην ζπρλέο ζην
κέιινλ θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα
ηνλ εαπηφ ηνπο σο απηφλνκσλ πξνζψπσλ. Απηή ε εξκελεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
αλαδξνκηθνχ ραξαθηήξα άπνςε φηη ε αθνχζηα λνζειεία ήηαλ ιάζνο θη αθφκε θαη
θαηαζηξνθηθή. Απηή ε εξκελεία ζπκβαδίδεη κε ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη θάπνηνη
αζζελείο ζεσξνχλ ηε λνζειεία σο απεηιή απέλαληη ζηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη σο
ππαηληγκφ φηη είλαη αλίθαλνη λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα δήζνπλ ηε δσή
ηνπο αλεμάξηεηα. Χο αληίδξαζε ζε απηή ηελ αληηιακβαλφκελε απεηιή, νη αζζελείο
κπνξεί λα απνξξίςνπλ ηηο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ζπλνιηθά έηζη ψζηε λα απνθχγνπλ
λα ληψζνπλ ζηηγκαηηζκέλνη θαη απαμησκέλνη.
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρηψλ πνπ έρνπλ νη αζζελείο κε αξλεηηθέο θαη
ακθίζεκεο απφςεηο ζέηεη κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη γηα ηηο
ππεξεζίεο. Γελ είλαη κφλν εζηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ δήηεκα, κπνξεί επίζεο λα
νδεγήζεη θαη ζε βειηησκέλα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην
λα ζεσξεί θαλείο ηε ζεξαπεία ζσζηή θαη/ή ηθαλνπνηεηηθή θαη ην λα αληηιακβάλεηαη
ρακειφηεξα επίπεδα θαηαλαγθαζκνχ ζπλδέεηαη κε θιηληθή βειηίσζε, κεησκέλεο
αθνχζηεο επαλεηζαγσγέο, απμεκέλε εκπινθή κε ηηο ππεξεζίεο θαη θαιχηεξε
ζεξαπεπηηθή ζρέζε κεηά ην εμηηήξην.
Απφ ηελ άιιε, δελ είλαη ζαθέο εάλ νη ιηγφηεξν θαηαλαγθαζηηθέο παξεκβάζεηο
ζα ζεσξνχληαλ επαξθείο ιχζεηο γηα θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο αζζελείο ζε απηή ηελ
θξίζε. Οη θιηληθνί γηαηξνί κπνξεί λα είραλ δηαθσλήζεη κε ηελ εθηίκεζε ησλ αζζελψλ
θαη λα πίζηεπαλ φηη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ήηαλ πνιχ ζνβαξά γηα λα αληηκεησπηζηνχλ
κε ιηγφηεξν έληνλε ζεξαπεία. Παξ‟ φια απηά, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο φηαλ νη
αζζελείο πηζηεχνπλ φηη νη γλψκεο ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε θη φηη νη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη κε θξηηήξην ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο γη‟ απηνχο, ληψζνπλ ιηγφηεξν
θαηαλαγθαζκέλνη, αθφκα θη φηαλ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ελάληηα ζηε ζέιεζή
ηνπο.
Αθφκα θη αλ νη αζζελείο θαη νη θιηληθνί γηαηξνί δηαθσλνχλ γηα ην εάλ ν
δείθηεο εηζαγσγήο ήηαλ δηθαηνινγεκέλνο, ην λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ
απνθπγή κειινληηθψλ θξίζεσλ θαη λα ζπδεηείηαη ην πψο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ
ζην κέιινλ νη αθνχζηεο λνζειείεο, δει. κέζσ ηεο εκπινθήο κε ππεξεζίεο ηεο
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θνηλφηεηαο θαη ηεο βειηησκέλεο απην-θξνληίδαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηνπο
αζζελείο σο επηβεβαίσζε. Παξνκνίσο, ην λα πξνζθέξνληαη ζηνπο αζζελείο θάπνηεο
επηινγέο γηα πηπρέο ηεο αθνχζηαο παξακνλήο ηνπο ζην λνζνθνκείν (π.ρ., ηνλ ηχπν ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηνλ ζάιακν, ηνλ
έιεγρν ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ηνπ χπλνπ θαη ηνπ θαγεηνχ, θηι) ζα κπνξνχζε λα
ηνλψζεη ηελ αίζζεζε φηη ειέγρνπλ ηηο δσέο ηνπο (Katsakou et al. 2012).
Οπσζδήπνηε, νπνηαδήπνηε θαηαλαγθαζηηθή ζεξαπεία εθ κέξνπο ησλ
επαγγεικαηηψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ γλήζηα κέξηκλα γηα ηελ
επδσία ηνπ αηφκνπ θαη απφ κηα θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πίζσ απφ ηελ άξλεζε απηνχ
ηνπ αηφκνπ γηα θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία (Richardson, 2002). Σν λα επηβάιινπκε ηε
θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία δελ πξέπεη πνηέ λα εθπίπηεη ζε έλαλ αγψλα εμνπζίαο: «Ζ
δηθή κνπ αηδέληα είλαη πην ζεκαληηθή ή πην ζσζηή απφ ηε δηθή ζνπ» – πξέπεη,
αληίζεηα, λα έρεη σο θίλεηξν έλα εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ
φθεινο ηνπ αζζελή. Ο αξσγφο επαγγεικαηίαο κπνξεί επίζεο λα ζέιεη λα
πξνζδηνξίζεη πνηνο αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηελ αληηςπρσζηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή
θαη πνηνο ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο, ράξε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ νθειψλ
θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο (π.ρ., παξελέξγεηεο) (Luchins, Dojka, &
Hanrahan, 1993∙ Robenson, 1993).
Σα ζηνηρεία, άιισζηε, απφ ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη: Πάλσ απφ ην 50%
ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αληηςπρσζηθέο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο
επηδεηθλχνπλ πιήξε ή κεξηθή κε ηήξεζε ηεο ζεξαπείαο ηνπο (Young, Spiotz,
Hillbrand, & Danedi, 1999). Μέζα ζηηο πξψηεο 7 κε 10 κέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο
ζεξαπείαο, ην 25% ζηακαηά λα παίξλεη ηα θάξκαθα ην 50% ζηακαηά κεηά απφ έλαλ
ρξφλν θαη ην 75% ζηακαηά κεηά απφ δχν ρξφληα (Keith &Kane, 2003). Μφλν έλα
33% ησλ αζζελψλ κε ςπρηθή δηαηαξαρή αθνινπζεί ηε θαξκαθεπηηθή ηνπ ζεξαπεία
φπσο ζπληαγνγξαθείηαη (Oehl, Hummer, & Fleishhacker, 2000).
πσο δηαπηζηψλεηαη, ε πξνζσπηθή επηινγή ησλ αζζελψλ πνπ βαζίδεηαη ζε
κηα πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηηο ρεκηθέο ζεξαπείεο, κηα θηινζνθία ελάληηα ζηελ
ςπρηαηξηθή, ή ίζσο θαη ε ξνκαληηθή εμηδαλίθεπζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο («Με θάλεη
πην δεκηνπξγηθφ») κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηε
θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. Οη ζπλνδέο πξνο ηε δηάζεζε θαη ηε ζθέςε, ηδέεο, φπσο ε
απειπηζία, ε παξαλντθή ζεψξεζε ηεο αγσγήο ή ησλ πξνζέζεσλ ηνπ παξαπέκπνληνο
ηαηξνχ ή ην αίζζεκα κεγαιείνπ, ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε θάπνηνπ
αζζελή λα κε ζπκκνξθσζεί κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή (Torry, Weiss, 2012).
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Δίλαη επίζεο γεγνλφο, φηη νη θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ζπαλίσο είλαη απφιπηα
απνηειεζκαηηθέο, θη έηζη ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί επίζεο λα παίδεη
θάπνην ξφιν ζηε κε ζπκκφξθσζε. Σν άηνκν ελδέρεηαη λα κε γίλεη αξθεηά θαιά ψζηε
λα

αλαγλσξίζεη

ηελ

αλάγθε

γηα

θαξκαθεπηηθή

αγσγή,

ή

ε

κεξηθή

απνηειεζκαηηθφηεηα ίζσο λα κελ αξθεί γηα λα ηζνζηαζκίζεη ελνριεηηθέο
παξελέξγεηεο. Δπηπιένλ, ε πξνηίκεζε γηα άιιεο νπζίεο θάλεη ηνπο αζζελείο θάλεη
ηνπο αζζελείο κε ςπρηθή δηαηαξαρή λα ηαιαληεχνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηε
ζπληαγνγξαθεκέλε ηνπο ζεξαπεία.
Ίζσο ε πιένλ πξνβιέςηκε αηηία ηεο κε ζπκκφξθσζεο λα είλαη ε έιιεηςε
δηαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο πνπ ζπρλά είλαη εγγελήο ζηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. Σα
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM-IV-TR (Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία, 2000)
πεξηγξάθνπλ ηελ έιιεηςε δηαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο ζηε ζρηδνθξέλεηα «σο εθδήισζε
ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο, παξά σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο».

ε κηα επηηφπηα

Πεηξακαηηθή Έξεπλα ηνπ DSM-IV (Amador, Andreasen, Yale, & Gorman, 1994) πνπ
πεξηιάκβαλε 221 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, κφλν ην 40,7% είραλ επίγλσζε ηεο
αζζέλεηάο ηνπο. Ζ κε επίγλσζε ηεο αζζέλεηαο είλαη ζπγγελήο ηεο αλνζνγλσζίαο, ηεο
λεπξνινγηθήο έλλνηαο γηα ηελ αληθαλφηεηα θάπνηνπ λα αλαγλσξίζεη ηα ειιείκκαηά
ηνπ κεηά απφ έκθξαγκα. Ζ δπζπηζηία παξακέλεη παξά ηηο απνδείμεηο πεξί ηνπ
αληηζέηνπ, θαη νη αζζελείο ζπρλά επηλννχλ γεγνλφηα γηα λα εξκελεχζνπλ
παξαηεξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αζζέλεηά ηνπο (Torry, Weiss, 2012).

Γ. Δγθιεκαηηθέο πξάμεηο θαη αθαηαιόγηζην
πνηα θη αλ είλαη ε αηηία ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ε ζπλεπαθφινπζε ππνηξνπή
ζπρλά πξνεγείηαη εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ
νπζηψλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ειιηπή ηήξεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο κπνξεί λα
ζεκάλεη έλαλ πςειφηεξν θίλδπλν βίαηεο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα άηνκα κε
ςπρηθή αζζέλεηα (Swartz et al., 1998). ηηο ηαηξνδηθαζηηθέο εθηηκήζεηο δελ ππάξρεη
πξνο ην παξφλ θάπνηα αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ςπρηθά αζζελνχο, κε
ζπκκνξθνχκελνπ παξαβάηε γηα ηελ πεξίνδν ηεο κε ζπκκφξθσζεο πνπ πξνεγείηαη
ηεο δηάπξαμεο ελφο εγθιήκαηνο.
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε «απνκάθξπλζε απφ ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία»
απνηειεί έλα ηππηθφ ζρήκα ιφγνπ πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ςπρηαηξηθέο εθζέζεηο
ππεξάζπηζεο. Απηή ε πξάμε παξάιεςεο, ινηπφλ (ε κε ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία),
φρη κφλν νδήγεζε ελ δπλάκεη ζην αδίθεκα, αιιά παξείρε επίζεο θαη ην πιαίζην γηα ηε
γξακκή ππεξάζπηζεο ηεο ςπρηθήο λφζνπ. πγθξηηηθά, ζε πεξίπησζε εθνχζηαο κέζεο,
ε ίδηα ε πξάμε (ε θαηάπνζε ηεο ηνμηθήο νπζίαο) πνπ νδεγεί ζην αδίθεκα δελ
πξνζθέξεη θαη ηελ ππεξαζπηζηηθή γξακκή. Ο Weinstock (1999) θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή πνηνηηθή ή πνζνηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε
άηνκα ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή λαξθσηηθψλ θαη ζε άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ
ςπρηθή δηαηαξαρή σο απνηέιεζκα κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηε θαξκαθεπηηθή ηνπο
ζεξαπεία. Δάλ θαη νη δχν γλσξίδνπλ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο θαηάπνζεο (αιθνφι)
θαη ηεο κε θαηάπνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο (ηνπ θαξκάθνπ), ε κφλε δηαθνξά
είλαη φηη ζηε κία πεξίπησζε δηαπξάηηεηαη κηα πξάμε θαη ζηελ άιιε κία παξάιεηςε
(Torry & Weiss, 2012).
Αλ θαη ε ςπρηθή λφζνο γηα ρξφληα έρεη ζεσξεζεί σο αλαίξεζε ηνπ
αμηφκεκπηνπ, θακία επαιήζεπζε δελ έρεη θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή. Πξνηνχ ζεσξεζεί
θάπνηνο αμηφκεκπηνο θαη ππνθείκελνο ζε ηηκσξία, πξέπεη λα πιεξνχληαη θάπνηα
θξηηήξηα. Πξψηνλ, ν πξάηησλ πξέπεη λα αζθεί ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ. Απ‟ ηε
ζηηγκή πνπ ε ειεχζεξε επηινγή είλαη ε βάζε ηεο εζηθήο πξάμεο, δίθαηα ζπλήζσο,
αθνινπζεί ε ηηκσξία γηα ηηο πξάμεηο θάπνηνπ (Deigh, 2011). Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ
είλαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ πξάηηνληνο, ππφ ηελ απεηιή ηεο βίαο, γηα παξάδεηγκα,
δελ είλαη αμηφκεκπηε. Γεχηεξνλ, ν πξάηησλ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ινγηθή ηθαλφηεηα
λα δπγίδεη ηηο ζπλέπεηεο κηαο πξάμεο. Σέινο, ν πξάηησλ πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα
λα δηαθξίλεη ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο θαη, φπνπ απαηηείηαη, ηελ ηθαλφηεηα γηα έιεγρν
ηεο ζπκπεξηθνξάο (Slodov, 1990). Απηφ απνξξέεη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα παίξλνπκε
ινγηθέο απνθάζεηο, νπφηε ε ζπκπεξηθνξά είλαη ζπλεπήο κε ηηο δηεξγαζίεο ηνπ
ινγηθνχ ζπιινγηζκνχ. πλεπψο, εάλ νη πξάμεηο θάπνηνπ ήηαλ έμσ απφ ηνλ έιεγρφ
ηνπ, εάλ θάπνηνο ζηεξείηαη ηελ ηθαλφηεηα λα δπγίδεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ
ή εάλ θάπνηνο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο, ηφηε δελ
ζα έπξεπε λα ηνπ απνδνζεί επζχλε (Developments In The Law The Law Of Mental
Illness, 2008).
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Απηή ε αληίιεςε ππάξρεη ζηηο λνκηθέο παξαδφζεηο εδψ θαη αηψλεο. Αθξηβψο
φπσο έγξαςε ν δηθαζηήο David Bazelon (1954) «Ζ ζπιινγηθή καο ζπλείδεζε δελ
επηηξέπεη ηελ ηηκσξία εθεί φπνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί επζχλε. Δκείο σο θνηλσλία
δελ κπνξνχκε λα θξίλνπκε φζνπο πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα κε ηα ίδηα
θξηηήξηα πνπ θξίλνπκε θαη φζνπο δελ πάζρνπλ. Χζηφζν, απηή ε βαζηθή
θαζνδεγεηηθή γξακκή καο αθήλεη λα πξνζπαζνχκε λα εθηηκήζνπκε ηηο πνηνηηθέο θαη
πνζνηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα ήηαλ ή λα κελ ήηαλ αζζελείο ηελ
επίκαρε πεξίνδν – θαη εάλ ήηαλ, ηφηε λα εθηηκήζνπκε ηηο δηεξγαζίεο ζθέςεο ηνπο
εθείλε ηελ πεξίνδν» (McLachlin, 2006).
Ζ ππεξάζπηζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ εθπξνζσπεί θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη
βνπιεηηθέο (ειεχζεξε βνχιεζε) θαη νη γλσζηηθέο (έιινγε ζθέςε) ηθαλφηεηεο δελ
ππάξρνπλ, σο απνηέιεζκα κηαο «ςπρηθήο αζζέλεηαο ή ειιείκκαηνο» (ην έιιεηκκα
είλαη λνκηθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή ζε έλα δνκηθφ
εγθεθαιηθφ πξφβιεκα). Απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ε ηθαλφηεηα ηεο βνχιεζεο δελ κπνξεί λα
κεηξεζεί, ζε θάπνηα δηθαζηηθά ζπζηήκαηα έρεη παξαπεκθζεί ζηελ αλάιπζε «Έλνρνο
αιιά Φπρηθά Αζζελήο» θαη δελ έρεη ζεσξεζεί ελ δπλάκεη δηθαηνινγία. Ζ ππεξάζπηζε
ηεο ςπρηθήο λφζνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ππεξάζπηζε απηψλ πνπ δελ είλαη αμηφκεκπηνη,
απαιιάζζνληάο ηνπο απφ ηελ πνηληθή επζχλε γηα πξάμεηο πνπ δηεπξάρζεζαλ εμαηηίαο
κηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα ή έιιεηκκα ζηεξεί ηνλ πξάηηνληα απφ
ηελ απηφλνκε δξάζε θαη απφ ηελ έιινγε ηθαλφηεηα θαη ηε γλψζε ηνπ ζσζηνχ θαη
ηνπ ιάζνπο φπσο ηαηξηάδεη ζηελ επίκαρε πξάμε (Torry, Weiss, 2012).
χκθσλα κε ηνλ Edwards (2010), ε ςπρηθή αζζέλεηα κπνξεί λα δηαηξέζεη ηνλ
ραξαθηήξα καο επηβάιινληαο κηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο ηξέρνπζεο βηνινγηθέο
ζρέζεηο πνπ καο ζπγθξνηνχλ θαη απηέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο πξνεγνχκελνπο εαπηνχο
καο. Ζ δηάθξηζε πνπ θάλνπκε αλάκεζα ζηελ αζζέλεηα θαη ζηνλ εαπηφ δηθαηνινγεί ηε
δηάθξηζε εθ κέξνπο καο, αλάκεζα ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ςπρηθή δηαηαξαρή θαη ζηνπο ηχπνπο ζθέςεο πνπ πηνζεηνχκε φηαλ είκαζηε
ςπρηθά πγηείο. Ζ αιιαγή ραξαθηήξα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ
είλαη κέξνο ηεο ηππηθήο καο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο, αιιά πξνθχπηεη απφ κηα αιιαγή
ζηε ζπγθξφηεζή καο πνπ δελ ππφθεηηαη ζηελ αθεγεκαηηθή ελφηεηα ε νπνία
ζπγθξνηεί ηελ αηνκηθφηεηά καο.
Σέινο, φπσο ιέεη ν Slodov (1990) «Ζ παξνπζία κηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο
κπνξεί λα θαηαζηήζεη θάπνηνλ απιφ ππνρείξην απηήο ηεο αζζέλεηαο». Ζ ηδέα είλαη
φηη, εάλ ε αζζέλεηα ηνπ λνπ έρεη πξνθαιέζεη έλα έιιεηκκα ινγηθήο πνπ επεξεάδεη ηελ
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ηθαλφηεηα ηνπ πξάηηνληνο λα γλσξίδεη ηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πξάμεο ή ην φηη
ε πξάμε ήηαλ ιάζνο, ηφηε αλ θαη κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί φηη ηειέζηεθε εγθιεκαηηθή
πξάμε (actus reus), δελ ππάξρεη απφ πίζσ ηεο εγθιεκαηηθή πξφζεζε (mens rea).
πλεπψο, αθνχ δελ ππάξρεη έγθιεκα, ν πξάηησλ ζα έπξεπε λα έπξεπε λα απαιιαγεί
απφ ηελ πνηληθή επζχλε. Γελ έρεη, ινηπφλ, λφεκα λα απνδνζνχλ πνηλέο ζε άηνκα κε
ςπρηθέο αζζέλεηεο φηαλ δελ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ην παξάλνκν ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπο (Wainwright, 1986) ή φηαλ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη θάπνηα γεληθή απνηξνπή
φηαλ άιινη ςπρηθά αζζελείο κάζνπλ ην απνηέιεζκα (Sinnott-Armstrong & Levy,
2011).

4. Γηθαηώκαηα ησλ ςπρηθά αζζελώλ
Γηα λα είλαη θάπνηνο θνξέαο δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζσπν, λα
έρεη δειαδή ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα. Ζ ηδηφηεηα απηή πξνυπνζέηεη ην ζηνηρείν ηνπ
έιινγνπ θαη ελζπλείδεηνπ φληνο. Ο άλζξσπνο σζηφζν, είλαη εγγελψο έιινγν θαη
ελζπλείδεην νλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη λνεηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο ππνιεηηνπξγνχλ ή
αδξαλνχλ. Δπνκέλσο, είλαη πξνθαλήο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ςπρηθά αζζελείο
πξέπεη λα έρνπλ δηθαηψκαηα.
Σέζζεξα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη νπσζδήπνηε
ζηνπο ςπρηθά αζζελείο.
1) Σν δηθαίσκα λα είλαη άλζξσπνη, δει. λα αλαγλσξίδνληαη σο ππνθείκελα δηθαίνπ
θαη θνξείο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζπλδέεηαη
ε αμίσζε λα είζαη πνιίηεο (δει. ζπκκέηνρνο ζηελ πνιηηηθή δσή), λα αζθείο
επάγγεικα, λα είζαη θνξνινγνχκελνο θ.ιπ. ‟ απηφ ην πιαίζην ν ςπρηθά αζζελήο
αμηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ην δηθαίσκα ζηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία (αθνχζηα λνζειεία, άξ. 69 ΠΚ, Γηθαζηηθφο έιεγρνο,
πξνζηαζία θ.ιπ.), ην δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα, ηφζν ζηα δηθαηψκαηα φζν θαη ζηηο
ππνρξεψζεηο, ην δηθαίσκα ζηελ αμία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ην
δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα (πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ).
2) Σν δηθαίσκα λα είλαη κέιε ηεο θνηλσλίαο, δει. λα δηαζέηνπλ δηθαηνπξαθηηθή
ηθαλφηεηα. Μ‟ άιια ιφγηα λα έρνπλ πξνζσπηθή απηνλνκία, λα απνθαζίδνπλ γηα ηηο
ππνζέζεηο ηνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο, λα παληξεχνληαη, θ.ιπ.
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3) Σν δηθαίσκα λα αλαγλσξίδνληαη σο αζζελείο, δει. λα ιακβάλνπλ πεξίζαιςε, λα
απνθαζίδνπλ γη‟ απηήλ, λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ηελ θάζε ζεξαπεία,
λα δεηείηαη ε γλψκε ηνπο (Αμίσζε ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηε ζεξαπεία &
πλαίλεζεο, δηθαίσκα ζηελ Τγεία, δει. ζηελ αμηνπξεπή πεξίζαιςε εθνχζηα θαη
αθνχζηα,

δηθαίσκα

ζηελ

απνθαηάζηαζε

(Απηνλφκεζε/επαγγεικαηηθή

απνθαηάζηαζε, δηθαίσκα ζηε δσή ζηελ θνηλφηεηα (ζηεγαζηηθέο δνκέο θιπ)
4) Σν δηθαίσκα έλλνκεο πξνζηαζίαο (άξ. 20 πλη.), δει. ην λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ, λα εμαζθαιίδεηαη ε δηθαζηηθή ηνπο
πξνζηαζία έρνληαο πξφζβαζε ζηα εζληθά θαη επξσπατθά Γηθαζηήξηα, λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε αλεμάξηεηεο αξρέο, φπσο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πνπ
αζθεί έιεγρν ζηε δεκφζηα Γηνίθεζε, ε ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ θαηά ηνλ
Γηαθξίζεσλ, ηφζν ζηνλ δεκφζην (ηΠ) φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Τπ.
Γηθαηνζχλεο) θαη ε Αλάπηπμε δξάζεσλ απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ
Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρ. Γηαηαξαρέο (άξ. 2 λ. 2716/99)
(Φπηξάθεο, 2011).
Αιιά θαη εηδηθφηεξα:
Σν δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή πεξίζαιςε (εθνχζηα θαη αθνχζηα).
Σν δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα.
Σν δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε.
Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Σν δηθαίσκα ζηελ απνθαηάζηαζε.
Σν δηθαίσκα ζηε δσή ζηελ θνηλφηεηα.
Σν δηθαίσκα ζηε δηεθδίθεζε αμηψζεσλ.
Σν δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή πεξίζαιςε (εθνύζηα θαη αθνύζηα)
Σν δηθαίσκα απηφ ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα θάζε πξνζψπνπ γηα ην νπνίν
γίλεηαη δηάγλσζε ςπρηθήο λφζνπ, λα πξνζεγγίζεη ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ
ςπρηθήο πγείαο ζε αλζξψπηλεο ζπλζήθεο θαη λα ιάβεη ππεξεζίεο πνπ κε βάζε ηα
επηζηεκνληθά θαη ηαηξηθά δεδνκέλα θαη παξαδνρέο είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηε
θχζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ.
Ζ πεξίζαιςε σο δηθαίσκα ελφο αζζελνχο ζηελ πγεία ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί

λα

πξαγκαηνπνηεζεί

ζε

κνλάδεο

ςπρηθήο

πγείαο

ζπγθεληξσηηθέο,
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γξαθεηνθξαηηθέο, απξφζσπεο θαη απνζηαζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ αζζελή, αιιά απφ
απνθεληξσκέλεο

κνλάδεο,

εμνπιηζκέλεο

θαη

ζηειερσκέλεο

θαηάιιεια

πνπ

αληηκεησπίδνπλ ηνλ αζζελή εμαηνκηθεπκέλα σο κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θαη θνξέα
αμηνπξέπεηαο θαη φρη σο απξφζσπε κνλάδα κεηαμχ πνιιψλ νκνίσλ.
Καηά ζπλέπεηα, απνηειεί θαζήθνλ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο λα είλαη
πξνζηηέο ζηνπο πνιίηεο πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε. Ζ πξνζηηφηεηα αθνξά ζην ρψξν
(εγγχηεηα ζηνλ ηφπν δηακνλήο - ηνκενπνίεζε), ην ρξφλν (σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ
ππεξεζηψλ

πνπ

εμππεξεηεί

ηνπο

δπλεηηθνχο

απνδέθηεο),

ηελ

θνπιηνχξα

(«πνιηηηζκηθή» πξνζβαζηκφηεηα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ
πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ ζηίγκαηνο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο
πγείαο).
ηελ πεξίπησζε ηφζν ηεο εθνχζηαο φζν θαη ηεο αθνχζηαο λνζειείαο ν πάζρσλ
δηθαηνχηαη ηαηξηθήο, παξαταηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε ζπλζήθεο
θαηάιιειεο δηακνλήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο εμππεξέηεζεο.
Πεξαηηέξσ, ν πάζρσλ δηθαηνχηαη αλαγλσξηζκέλεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο
ρξήζεο ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ θαη άιισλ.
Βέβαηα, ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη
απνδείμεη φηη κία ζεξαπεπηηθή κέζνδνο αλαγλσξηζκέλε ζε κία ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί
ζηελ πνξεία ησλ εξεπλψλ πάλσ ζηε κέζνδν απηή λα απνδεηρζεί σο αλαπνηειεζκαηηθή
ή εζθαικέλε. Χο ραξαθηεξηζηηθέο ηέηνηεο κέζνδνη πνπ αξρηθψο επηδνθηκάζηεθαλ γηα
λα απνδνθηκαζηνχλ θαη λα εγθαηαιεηθζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχζαλ λα
αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο “βηνινγηθέο” ζεξαπείεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην παξειζφλ (ε
ππξεηνζεξαπεία, ε λαξθνζεξαπεία, ε ζπαζκνζεξαπεία κε ρεκηθά κέζα, ε
ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία θαη ε ιεπθνηνκή ή ινβνηνκή γηα ηελ νπνία ηειεπηαία
κάιηζηα ν εκπλεπζηήο ηεο Egas Moniz έιαβε ην βξαβείν Νφκπει Ηαηξηθήο ην 1950,
ην ηειεπηαίν δε απηφ αλαθέξεηαη κφλν θαη κφλν γηα λα θαηαδείμεη ηε ζρεηηθφηεηα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κίαο ζεξαπείαο ζην ρξφλν).
Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηε γεληθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, φηη δειαδή κία
απνηειεζκαηηθή ζήκεξα ζεξαπεία κπνξεί λα θξηζεί ζην κέιινλ σο αλαπνηειεζκαηηθή
ή θαη επηθίλδπλε, είλαη ζαθέο φηη θάζε αζζελήο έρεη δηθαίσκα ζηε ιήςε ππεξεζηψλ
πγείαο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηνλ πιένλ ειάρηζην θίλδπλν γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε
ηεο πγείαο ηνπ.
Σν δηθαίσκα ζηελ θαηάιιειε θαη πιένλ ζχγρξνλε θξνληίδα ζέηεη ηνπο
επαγγεικαηίεο απέλαληη ζην θαζήθνλ ηεο δηθήο ηνπο ζπλερνχο ελεκέξσζεο,
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ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηέρνπλ θαη
λα παξέρνπλ ζχγρξνλεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ζεξαπείεο.
Απφ ηελ άπνςε απηή, ε εθαξκνγή ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο κε ηε
κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ην ςπρηαηξείν ζηελ θνηλφηεηα, θαζηζηά βέβαην
φηη ε ζηαδηαθή έμνδνο ηνπ ςπρηθά πάζρνληα ζηελ θνηλφηεηα ζε θαζεζηψο
ππνζηήξημεο

θαη

πξνζηαζίαο

ειαρηζηνπνηεί

ηνπο

θηλδχλνπο

απφ

ηπρφλ

αλαπνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο.
Καηά ζπλέπεηα, είλαη δηθαίσκα βαζηθήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο ςπρηθά
πάζρνληεο θαη, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ, δηθαίσκα φιεο ηεο θνηλσλίαο ε
πινπνίεζε κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αλάγνληαη ζην πεδίν ηεο ςπρηαηξηθήο
κεηαξξχζκηζεο, δηθαίσκα ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απφ
δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο.
Αλ απαηηείηαη εηδηθή ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη λνζειεία, απνηειεί
βαζηθφ δηθαίσκα ε αλαγλψξηζε ζηνλ ςπρηθά πάζρνληα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ
επηινγή ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ έθθξαζε ηεο ζπλαίλεζήο ηνπ ζε απηή.
Άιιν επηκέξνπο δηθαίσκα ηνπ ςπρηθά πάζρνληα, θαη πεξηηηφ λα αλαθέξνπκε
ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, απνηειεί ν ζεβαζκφο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο εγγελνχο αμηνπξέπεηαο ηνπ ςπρηθά πάζρνληνο. Αλεμάξηεηα
απφ ηελ έληαζε ηεο λφζνπ, είλαη επηβεβιεκέλε ε απνθπγή ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ
πνπ απνκαθξχλνπλ ηνλ αζζελή απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο
ηνπ θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ βίαησλ κεραληθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ δηαξθνχλ επί
καθξάλ θαη επηθέξνπλ θαθψζεηο θαη βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ πγείαο, ε λνζειεία ζε
ζπλζήθεο θαθήο ζσκαηηθήο ή ρσξηθήο πγηεηλήο, δηαηξνθήο, έλδπζεο θαη ππφδεζεο
(Barilan, 2011).
Οη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο (γηαηξνί, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θιπ), νη
νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ θαη επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, νθείινπλ λα εληάμνπλ
ζηηο φπνηεο δηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο θαη ηε δηεθδίθεζε θαη πξνάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ησλ δηθψλ ηνπο αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα ζε φ, ηη
αθνξά ην δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ηζρχνπλ θαηαξρήλ θαη γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία.
κσο, ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ε αθνχζηα ςπρηαηξηθή εμέηαζε θαη λνζειεία
απνηεινχλ εμαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηθέξνπλ ξσγκή ηφζν ζηελ αξρή φηη νπδείο
ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ παξά κφλν εθφζνλ έρεη ηειέζεη θάπνην έγθιεκα, φζν θαη
ζηελ αξρή φηη νπδείο ππνβάιιεηαη ζε ηαηξηθέο πξάμεηο ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ θαη εθ
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ηνπ ιφγνπ απηνχ δηαθπβεχνληαη ηα ζεκαληηθά αγαζά ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη
ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Αθξηβψο γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ θαζηεξσζεί
ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο, ξπζκίζεηο θαη λνκηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη
ζηα άξζξα 95 - 100 ηνπ Ν. 2071/1992 σο ειάρηζηε δηθαζηηθή πξνζηαζία, ε ηήξεζε
ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο φζν
θαη γηα ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία απηή δεκφζηνπο θνξείο,
ελφςεη κάιηζηα φηη νη εηζαγφκελνη ζε αθνχζηα λνζειεία ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο
άκεζεο δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Σν δηθαίσκα ζηελ ηζόηεηα
Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κε ηελ εθδήισζή ηεο σο απνπζία
δηαθξίζεσλ κε βάζε εηδηθφηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ρξψκα, ζξεζθεία,
ηδενινγία θιπ) απνηειεί θαηάθηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο
επηβάιιεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε πξνζψπσλ πνπ ηεινχλ ππφ νπζησδψο φκνηεο
ζπλζήθεο, φπσο επίζεο, επηβάιιεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε πξνζψπσλ πνπ γηα ιφγνπο
πγείαο αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνιιαπιψλ απνθιεηζκψλ απφ ηηο θνηλσληθέο
δνκέο.
Απφξξνηα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο είλαη ε ξεηή ππνρξέσζε ησλ
επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ
πξνζηξέρνπλ εθνχζηα ή αθνχζηα ζηελ ππνζηήξημή ηνπο κε ηζφηηκν ηξφπν θαη θαη‟
εθαξκνγή

ησλ

αλαγλσξηζκέλσλ

κεζφδσλ

ςπρνθνηλσληθήο

απνθαηάζηαζεο,

αλεμάξηεηα απφ ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε,
ε θπιεηηθή θαηαγσγή, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε ελ γέλεη ε
θνηλσληθή ηνπο ζέζε.
Δίλαη γλσζηφ φηη ζην θνηλσληθφ καο ζχζηεκα θάπνηνη ζεσξνχληαη
«πεξηζζφηεξν ίζνη» απφ θάπνηνπο άιινπο. Ζ αληίιεςε απηή επηβάιιεηαη φρη κφλν
εζηθά αιιά θαη λνκηθά λα θξαηεζεί έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη ηδηαίηεξα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Έηζη, κνινλφηη αλάγεηαη ζηε ζθαίξα ηνπ
απηνλφεηνπ, είλαη επηβεβιεκέλν λα επηζεκαλζεί φηη ν επαγγεικαηίαο ςπρηθήο πγείαο
φρη κφλν έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αιιά ζα πξέπεη λα
θαηαβάιιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα (πνιιέο θνξέο θαη κε πξνζσπηθφ θφζηνο) γηα ηε
γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηεο.
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Ζ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο πιήηηεη επζέσο ην δηθαίσκα ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη γελλά ππνρξέσζε πξνο απνδεκίσζε, αθνχ απφ ηελ λνκνινγία
ησλ Γηθαζηεξίσλ καο ζεσξείηαη σο αδηθνπξαμία.
Σν δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε
ε θάζε πεξίπησζε εμέηαζεο ή λνζειείαο (εθνχζηαο ή αθνχζηαο) ν ςπρηθά
αζζελήο έρεη δηθαίσκα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν αληαπνθξηλφκελν ζην κνξθσηηθφ ηνπ
επίπεδν θαη ηελ ελ γέλεη αληίιεςή ηνπ θαηά ηξφπν ζαθή θαη κε επηδερφκελν
κεηαγελέζηεξσλ ακθηζβεηήζεσλ. Ζ ρνξήγεζε γξαπηψλ αλαιπηηθψλ γλσκαηεχζεσλ
θαη νδεγηψλ απνηειεί εθδήισζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
θξίλεηαη σο αλαγθαίν θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελή ε κε ελεκέξσζή ηνπ, απηή ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε ηνλ ίδην αλαιπηηθφ ηξφπν ζην άκεζα ζπγγεληθφ
ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζε απηνχο πνπ επηθνξηίδνληαη ηελ θαζεκεξηλή απνθαηαζηαζηαθή
ηνπ κέξηκλα θαη θξνληίδα.
Ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο αθνχζηαο λνζειείαο, ε ελεκέξσζε θαη κάιηζηα
γξαπηά ηνπ ςπρηθά πάζρνληα θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπ
απνηεινχλ αλαγθαίν πξσηνγελή φξν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ ζεζκνχ (βι. ζην
παξάξηεκα παξαδείγκαηα εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε).
ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη ε ιήςε θαξκάθσλ απηή ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηείηαη, φρη κε ηε κνξθή απεηιήο, αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα πξνάγεηαη ε
ελεξγή ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνχο ζηε ζεξαπεία ηνπ.
Ζ ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο ζηελ ζεξαπεία. Απφ ηελ άπνςε απηή είλαη
ππνρξέσζε ηνπ επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο λα απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα
πνπ γελλψληαη απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ πξνο ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη
θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηνπο απνζαξξχλεη απφ ηελ δηαηχπσζε
εξσηεκάησλ κε ππεθθπγέο θαη αζάθεηεο.
Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Σν δηθαίσκα απηφ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο δελ είλαη θάηη ην λέν, αθνχ ήδε
αλαθέξεηαη ζηνλ Ηππνθξάηεην Κψδηθα. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζχγρξνλε
επνρή θαη νη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ («ηξάπεδεο»
επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κεραλνγξαθηθή ηήξεζε
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ηαηξηθψλ θαθέισλ θιπ), έρνπλ θαηαζηήζεη πιένλ ηε δηαθχιαμε ηνπ ηαηξηθνχ
απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θάζε πξνζψπνπ,
ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, σο
ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ φζν θαη, ηδηαίηεξα γηα ην
ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, φπσο απηνί εηδηθφηεξα
θαηεγνξηνπνηνχληαη (ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ θιπ).
Σν ηαηξηθφ απφξξεην θαηαξρήλ θαζηεξψζεθε ξεηά κε ηνλ Α.Ν. 1565/1939
«Κψδηθαο αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο» θαη επαλανξηνζεηήζεθε κε ην Β.Γ.
25/1955 «Καλνληζκφο ηαηξηθήο δενληνινγίαο». Ρεηή αλαθνξά ηνπ δηθαηψκαηνο
απηνχ γίλεηαη ζηνλ Ν. 2071/1992 ν νπνίνο ζην άξζξν 47 παξ. 6, νξίδεη φηη ν
απφξξεηνο ραξαθηήξαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ εγγξάθσλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ αζζελή, ηνπ θαθέινπ ησλ ηαηξηθψλ ζεκεηψζεσλ θαη επξεκάησλ, πξέπεη
λα είλαη εγγπεκέλνο. Ζ δηάηαμε απηή πνπ έρεη ζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ απαγνξεπηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 371 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηηκσξείηαη φπνηνο αλαθνηλψλεη ζε ηξίηνπο ηδησηηθά
απφξξεηα πνπ ηνπ έρνπλ εκπηζηεπζεί ιφγσ ηνπ επαγγέικαηνο ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπ.
Δηδηθά γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηε δηαθίλεζε ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ έρεη ήδε ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ππφ ην θαζεζηψο ηνπ
Ν. 2472/1997 ε Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ,
ε νπνία έρεη επηιεθζεί γηα ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο (Απνθάζεηο
18-734/2000, 61/2003, 47/2004, 49/2004 θαη 54/2004).
Δπηζηεκνληθή δεκφζηα ρξήζε ςπρηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ είλαη επηηξεπηή ππφ
ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο κε απνθάιπςεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαη γηα
εξεπλεηηθνχο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζθνπνχο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα
ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνο αλαθνίλσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ
πξνζψπνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ειεχζεξεο, ξεηήο θαη εηδηθήο δήισζεο βνχιεζεο, ε
νπνία εθθξάδεηαη κε ηξφπν ζαθή θαη ζε πιήξε επίγλσζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε
ελεκέξσζή ηνπ, ν νπνίνο βεβαίσο δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα ηεο αλάθιεζεο
νπνηεδήπνηε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ.
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη θαη‟ εμαίξεζε ε άξζε ηνπ
ηαηξηθνχ απνξξήηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα ζπληξέρεη θίλδπλνο γηα ηε δσή
ηνπ αζζελή ή ηε δσή άιισλ, γεγνλφο πνπ θξίλεη κφλν ν επαγγεικαηίαο ηαηξφο. Αιιά
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θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν επαγγεικαηίαο νθείιεη λα έρεη ελεκεξψζεη πξσηίζησο
ηνλ αζζελή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη.
Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη έλα πιέγκα ππνρξεψζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ
ςπρηθήο πγείαο πνπ ζπλδέεηαη αθελφο κελ κε ηελ νπζηαζηηθή θαη εγγπεκέλε εθ
κέξνπο ηνπο ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ, αθεηέξνπ δε κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα
γλσζηνπνηνχλ ζηνπο ςπρηθά πάζρνληεο ηελ εζηθή θαη λνκηθή ηνπο απηή ππνρξέσζε,
γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη θαη ηνπο ίδηνπο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο επαθή κε ηνπο
αζζελείο ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο απηνχο.
Σν δηθαίσκα ζηελ απνθαηάζηαζε
Δίλαη γλσζηφ φηη ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη πςειήο αλεξγίαο, ηα άηνκα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ςπρηθά πξνβιήκαηα, έρνπλ πξφζζεηεο θαη πνιιαπινχ ραξαθηήξα
δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο έληαμή έηζη φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηα ηζρχνληα ζηελ επνρή καο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα.
Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηίγκα πνπ απεπζχλεηαη ζηα άηνκα απηά
δεκηνπξγνχλ έλα θνηλσληθφ αίηεκα θαη αμίσζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ γηα ηε ιήςε
νπζηαζηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα ππνβνεζνχλ ηελ ςπρνθνηλσληθή
ηνπο απνθαηάζηαζε.
πσο επηζεκαίλεηαη ζηελ πλαηλεηηθή Γηαθήξπμε γηα ηελ Φπρνθνηλσληθή
Απνθαηάζηαζε

ηνπ

Παγθφζκηνπ

Οξγαληζκνχ

Τγείαο,

ε

ςπρνθνηλσληθή

απνθαηάζηαζε (ΦΚΑ) είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία εληζρχεη ηηο επθαηξίεο ζηα άηνκα
πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο λα επηηχρνπλ έλα φζν ην δπλαηφ
θαιχηεξν επίπεδν αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. Ζ ςπρνθνηλσληθή
απνθαηάζηαζε ζπλεπάγεηαη ηφζν ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ φζν θαη
ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη
ζπλζήθεο γηα κηα πνηνηηθή δσή γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ βηψζεη κηα ςπρηθή
δηαηαξαρή. Ζ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ζηνρεχεη ζην λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ, αιιά θαη
ηνπ

επξχηεξνπ

θνηλσληθνχ

πεξηβάιινληνο,

θαη

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ ςπρηθή λφζν είηε απφ ηνλ θνηλσληθφ
πεξίγπξν, ζπκβάιινληαο κε ζεηηθφ ηξφπν ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο
δηαηαξαρέο λα εληαρζνχλ επηηπρψο ζηελ θνηλφηεηα.
Ζ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε είλαη κηα ζπλερήο, πνιχπινθε θαη θηιφδνμε
δηαδηθαζία, επεηδή ζπκπεξηιακβάλεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη δηαθνξεηηθά
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επίπεδα, απφ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία κέρξη ηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ε ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
θνηλσληθψλ ζπληειεζηψλ. Με δεδνκέλε ηελ πνιππινθφηεηα απηή, νη δπλαηφηεηεο θαη
ηα κέζα γηα ηελ παξνρή ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηα
γεσγξαθηθά, πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νξγαλσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρψξσλ φπνπ απηή αλαπηχζζεηαη.
Ζ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη
ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ιεηηνπξγνί ηεο
ζπκκεηέρνπλ

ζε

πξνζπάζεηεο

νξγαλσηηθνχ,

λνκνζεηηθνχ,

επαγγεικαηηθνχ

ραξαθηήξα, ζε πξνζπάζεηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο
πνηφηεηαο ηεο δσήο, ζε ζπιινγηθνχο θνξείο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη
ζπιινγηθά κνξθψκαηα ζηήξημεο, απηνβνήζεηαο θαη ζπκκεηνρήο, ζε εθπαηδεπηηθέο
πξνζπάζεηεο θαη ζε πξνζπάζεηεο πξναγσγήο θαη ελίζρπζεο ησλ ππεξεζηψλ,
αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο θαη βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Χο
ηέηνηα, ε ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ζηνρεχεη ζην λα βνεζά ηα άηνκα λα
απνιακβάλνπλ πιήξσο ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, φπσο απηά εθθξάδνληαη
ζηα θείκελα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.
ηε ρψξα καο, κία έκπξαθηε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ςπρνθνηλσληθήο
απνθαηάζηαζεο θαη βαζηθφ κεραληζκφ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ςπρηθά
αζζελψλ, ξεηά πξνβιεπφκελν θαη ξπζκηδφκελν απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην
(άξζξν 12 ηνπ Ν. 2716/1999 γηα ηελ ςπρηθή πγεία), απνηεινχλ νη Κνηλσληθνί
πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.), νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ππφ δηηηφ
ραξαθηήξα (σο Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο θαη σο θνηλσληθή επηρείξεζε ηαπηφρξνλα).
ηνπο Κνη..Π.Δ. κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη κε θαζεζηψο εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ή κε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθά πάζρνληα άηνκα, ηα νπνία,
ππνζηεξηδφκελα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη ζπκκεηέρνληαο ζηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ (Γεληθή πλέιεπζε, Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, εξγαζηαθέο επηηξνπέο) απνθηνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη εξγαζηαθή
εκπεηξία κέζα απφ ηελ παξαγσγηθή απαζρφιεζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζπιινγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη απηνλνκνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
Ζ ζπκκεηνρή θαη απαζρφιεζε ζηνπο Κνη..Π.Δ. απνηειεί ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή πηπρή ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ζρεηηθέο
κειέηεο, έξεπλεο θαη ηε δηεζλή εκπεηξία.
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Δίλαη ζαθέο φηη ε πξσηνβνπιία ζχζηαζεο Κνη..Π.Δ. θαη ε άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ ςπρηθά αζζελνχο γηα ζπκκεηνρή ζε απηφλ πξνυπνζέηεη εηδηθή
ελζάξξπλζε θαη πξσηνβνπιία απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ ηνλ
ππνζηεξίδνπλ. Ζ ππνζηήξημε φκσο απηή δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεραληζηηθή, ππφ ηελ
έλλνηα φηη αθνχ πξνεηνηκαζηνχλ ηα πάληα (θαηαζηαηηθφ, επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θιπ)
απιψο θαινχκε ηνλ αζζελή λα ππνγξάςεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα ζπλέιεπζε. Γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απαηηείηαη απφ πιεπξάο ηνπ
ςπρηθά αζζελνχο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νκάδεο πξσηνβνπιίαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ
Κνη..Π.Δ., ε ελεκέξσζή ηνπ θαη γηα ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη σθέιεηεο
πνπ ζα πξνθχςνπλ φζν θαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Απαηηείηαη,
επηπξφζζεηα, ε ελεκέξσζή ηνπ σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ζέζε πνπ ζα θιεζεί λα
θαιχςεη, ηηο απαηηήζεηο ηεο, φπσο επίζεο θαη ηηο αλακελφκελεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο
ηνπ.
Σν δηθαίσκα απηφ δελ ζα πξέπεη λα ηειεί ζε θαηάζηαζε δηαξθνχο
ππνζηήξημεο θαη «εμσηεξηθήο πξνζηαζίαο». ην κέηξν πνπ ν ςπρηθά αζζελήο κέζα
απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε
απηνλνκείηαη, είλαη αλαγθαίν λα εληζρχεηαη θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζηαθέο δηεθδηθήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο έηζη ψζηε ε εξγαζηαθή ηνπ απνθαηάζηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ακέζσο
πην θάησ εμεηαδφκελν δηθαίσκα λα θαζίζηαηαη θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο.
Σν δηθαίσκα ζηε δσή ζηελ θνηλόηεηα
Σν δηθαίσκα απηφ εληάζζεηαη θαη απνηειεί εμεηδηθεπκέλε κνξθή ηνπ
γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ απναζπινπνίεζεο
– απντδξπκαηηζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο.
Με βάζε ηνπο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο,
σο απναζπινπνίεζε ή απντδξπκαηηζκφο νξίδεηαη ε θαηάξγεζε ησλ παξαδνζηαθψλ
ηδξπκάησλ γηα ηε θξνληίδα ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ε πξννδεπηηθή εθθέλσζε ησλ
ρψξσλ απηψλ απφ ηα άηνκα πνπ ήδε λνζειεχνληαη εθεί, ε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε
δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα κε ζηφρν ηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηελ απνθπγή
ηεο καθξνρξφληαο λνζειείαο αηφκσλ ζε ρψξνπο/δνκέο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζνπλ
ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ ηδξπκαηηζκνχ.
Σν δηθαίσκα ζηε δσή ζηελ θνηλφηεηα ζεκαίλεη φηη ν ςπρηθά αζζελήο κπνξεί
λα κέλεη ζε έλα ζπίηη φπσο φινη νη άλζξσπνη. ηελ πεξίπησζε έιιεηςεο απηήο ηεο
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δπλαηφηεηαο, ν ςπρηθά αζζελήο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ζηεγαζηηθψλ δνκψλ θαη
παξάιιειεο ππνζηήξημεο ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν κε ηελ εμαζθάιηζε
αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ θαζεκεξηλήο δσήο. ηεγαζηηθέο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα είλαη νη
μελψλεο (βξαρείαο, κέζεο θαη καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο), ηα νηθνηξνθεία θαη ηα
πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα.
Ζ άζθεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο, ην νπνίν ζαθψο αλαγλσξίδεηαη
επηζηεκνληθά θαη λνκνζεηηθά, ζπλδέεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε δηεθδίθεζε ηεο ιήςεο
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη
ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε. Με απηφ ελλννχκε φηη ην Κξάηνο - πνπ έρεη ηε γεληθή
επζχλε γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ
ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία
ζηεγαζηηθψλ δνκψλ ζην επξχηεξν νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο, φπνπ νη
έλνηθνη δηακνξθψλνπλ ηνλ θχθιν ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε
επίθεληξν ην νίθεκα πνπ ζηεγάδεη ηε δνκή θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία
εληάζζεηαη, έρεη ξεηή ππνρξέσζε ππνζηήξημεο ησλ δνκψλ απηψλ θαη ηεο αλάζρεζεο
ησλ αληηζηάζεσλ πνπ πξνβάιινληαη ζηηο δνκέο απηέο απφ θαηνίθνπο, θνξείο ή θαη
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κεξηθέο θνξέο, αληηζηάζεσλ πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην
ζηίγκα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο.
Δίλαη αιήζεηα φηη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ν ζηηγκαηηζκφο απέλαληη ζηνπο
ςπρηθά αζζελείο ζηεξίδνληαη ζε αληηεπηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο πεξί «αληάηνπ» ησλ
ςπρηθά αζζελψλ θαη επηθηλδπλφηεηαο, βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επηζεηηθφηεηαο ησλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο ππνθξχπηνπλ ηα ηδηνηειή ζπκθέξνληα ηεο κηθξντδηνθηεζίαο θαη ηεο κε θάζε
ηξφπν αμηνπνίεζήο ηεο.
Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πξέπεη λα απνηειεί
δηαξθή κέξηκλα ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ςπρηθή πγεία, θαζεκεξηλή ππνρξέσζε
ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, αιιά θαη δηθαίσκα θαη απαίηεζε ησλ ςπρηθά
αζζελψλ.
Δίλαη αιήζεηα φηη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο γηα ηελ
εμεχξεζε θαηάιιεισλ νηθεκάησλ, ηδηαίηεξα δηακεξηζκάησλ ζε πνιπθαηνηθίεο, εμ
αηηίαο αληηδξάζεσλ απφ πιεπξάο ζπληδηνθηεηψλ, γεηηφλσλ θιπ, νη νπνίνη θηλνχκελνη
ζε κηα ινγηθή απνθιεηζκνχ ησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ην δηθαίσκά ηνπο ηεο δσήο
ζηελ θνηλφηεηα επηθαινχληαη θαη πξνζηξέρνπλ ζε παξσρεκέλνπο σο πξνο ηνλ ρξφλν
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θαηάξηηζήο ηνπο θαλνληζκνχο πνιπθαηνηθηψλ. Πξφζθαηα ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (6
Γεθεκβξίνπ 2004) ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο θαη κε έγγξαθφ ηνπ πξνζπαζεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ εθζέηνληαο ηηο
λνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο.
Σν δηθαίσκα ζηε δηεθδίθεζε αμηώζεσλ
Σα επηκέξνπο δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά παζρφλησλ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο 1975/1986/2001 θαη απνξξένπλ απφ ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ πληάγκαηνο φπνπ νξίδεηαη φηη θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία
ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο.
Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ
Κξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο εθπιήξσζεο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο λα παξέρνπλ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα, κέζα θαη πνιηηηθέο θάζε
αλαγθαία εγγχεζε αλεκπφδηζηεο άζθεζήο ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ή
δηαθσλίαο, απηή λα επηιχεηαη ππέξ ηνπ δηθαηψκαηνο. Δλφςεη κάιηζηα ηνπ φηη νη
ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δηθαηψκαηα απνηεινχλ θαηεπζπληήξηα δηάηαμε κε ηελ
νπνία απεπζχλεηαη ζπληαγκαηηθή εληνιή πξνο ηνλ θνηλφ λνκνζέηε γηα ηε ιήςε
κέηξσλ, είλαη επηβεβιεκέλν νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη (ςπρηθά αζζελείο θαη νη
νηθνγέλεηέο ηνπο) φπσο θαη απηνί πνπ ηνπο επηθνπξνχλ ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα ηεο
ςπρνθνηλσληθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο λα αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο δηεθδίθεζεο ζηε
ιήςε

ζπγθεθξηκέλσλ

κέηξσλ

θαη

πνιηηηθψλ

πνπ

παγηψλνπλ

θαηαζηάζεηο

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο δηθαησκάησλ ηνπο.
Δίλαη ζαθέο φηη ζην ζεκείν απηφ δελ αλαθεξφκαζηε ζε κία «ζπλδηθαιηζηηθνχ
ραξαθηήξα» δηεθδίθεζε, αιιά ζε κία δηεθδίθεζε πνπ ζα θέξεη έληνλα θνηλσληθφ
ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη ε δηαηχπσζε αηηεκάησλ ζα πξνζιακβάλεη ζπλερψο
επξχηεξα θνηλσληθφ ραξαθηήξα κε ηελ ελζσκάησζε ζην ξεχκα ηεο κεγάισλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ.
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5. Σν Θεζκηθό πιαίζην γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ςπρηθά αζζελώλ ζε δηεζλέο
επίπεδν
Α. Ζ Δπξσπατθή ύκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ
ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) γίλεηαη
εηδηθή αλαθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ: «Παλ πξφζσπν έρεη
δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ θαη ηελ αζθάιεηαλ. Οπδείο επηηξέπεηαη λα ζηεξεζεί ηεο
ειεπζεξίαο ηνπ εηκή εηο ηαο αθνινχζνπο πεξηπηψζεηο θαη ζπκθψλσο πξνο ηελ
λφκηκνλ δηαδηθαζίαλ: …ε) φηαλ πξφθεηηαη πεξί λνκίκνπ θξαηήζεσο …θξελνβιαβνχο
[άξζξν 5,1]3». Σν πεξηερφκελν ηεο δηάηαμεο απηήο απνηππψζεθε ζε ζεηξά
απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ)
κεηά ην 1979.
ηελ ππφζεζε Winterwerp θαηά The Netherlands (αξ. αίηεζεο 6301/73,
απφθαζε 24/10/1979)4, ην ΔΓΓΑ ζεψξεζε φηη ε εηζαγσγή ςπρηθά αζζελψλ ζε
ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν επηηξέπεηαη, κφλνλ φηαλ ε ςπρηθή δηαηαξαρή έρεη
δηαπηζησζεί κε ηξφπν αλαληίξξεην ζηε βάζε κηαο αληηθεηκεληθήο ηαηξηθήο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο δηθαηνινγείηαη, κφλνλ φηαλ θάζε
άιιν ιηγφηεξν απζηεξφ κέηξν θξίλεηαη αλεπαξθέο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ αηνκηθνχ ή
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ απαηηεί ε αλαγθαία λνζειεία. Δπί πιένλ, ε εηζαγσγή
απηή δελ κπνξεί λα ζπλερηζζεί πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ εμαθνινπζεί ε
δηαηαξαρή. ε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ην Κξάηνο δηαζέηεη επξεία
επρέξεηα γηα λα δηαηάμεη ηελ εηζαγσγή ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. κσο, ε ηαηξηθή
απφδεημε ηεο αλάγθεο γηα εηζαγσγή πξέπεη λα γίλεη ακέζσο κεηά ηε ζχιιεςε. Σέινο,
ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ΔΓΑ «δελ δίδεη ην δηθαίσκα ζηηο Αξρέο λα θξαηήζνπλ
θάπνηνλ ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν, ιφγσ ησλ ηδεψλ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ». Ζ
απφθαζε απηή ηνπ ΔΓΓΑ επηβεβαηψζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε άιιεο απνθάζεηο.
ηηο ππνζέζεηο ι.ρ. Herczegfalvy θαηά Απζηξίαο (24/09/1992), θαη Johnson
θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (24/10/1997), ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη νη κέζνδνη
ζχιιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ απηφλνκε παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ 3 ηεο ΔΓΑ (φπνπ απαγνξεχεηαη ε απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή
κεηαρείξηζε). ηελ απφθαζε Witold θαηά Πνισλίαο (4/4/2000), ην Γηθαζηήξην
απεθάλζε φηη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηε κε βάζε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. ηελ πξφζθαηε ππφζεζε Gajcsi θαηά Οπγγαξίαο
(3/10/2006), ην Γηθαζηήξην απεθάλζε, κεηαμχ άιισλ, φηη ηφζν ε αθνχζηα εηζαγσγή
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ηνπ ςπρηθά αζζελνχο φζν θαη ε παξάηαζε ηεο παξακνλήο ηνπ ζε λνζνθνκείν, πξέπεη
λα αηηηνινγείηαη πιήξσο θαη επαξθψο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
λφκνπ θαη πάληνηε ππφ ην εξκελεπηηθφ πξίζκα ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηεο ΔΓΑ.
Σν ΔΓΓΑ απνθεχγεη, θαηά θαλφλα, λα απνθαλζεί γηα ηελ έλλνηα ηνπ
«δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο», αθήλνληαο ζηηο εζληθέο αξρέο λα πξνζδηνξίδνπλ ηα
ζπκθέξνληα πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ θαζψο θαη ηα λνκηθά κέζα πξνζηαζίαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ην Γηθαζηήξην απνθαίλεηαη, σο πξνο ην εάλ ν
επηδησθφκελνο ζθνπφο ηθαλνπνηείηαη κε ινγηθφ ηξφπν, θαη ηεξείηαη ε αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο απφ ηηο εζληθέο αξρέο.
Β. Ζ ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο
Ζ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αζρνιήζεθε, ήδε απφ
ην 1983, κε ηε «λνκηθή πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο
δηαηαξαρέο θαη έρνπλ εηζαρζεί σο αθνχζηνη αζζελείο», ελψ άιιεο πζηάζεηο
αλαθέξνληαη ζηνπο επξσπατθνχο ζσθξνληζηηθνχο θαλφλεο θαη ζηηο εζηθέο θαη
νξγαλσηηθέο φςεηο ηεο θξνληίδαο πγείαο ζε ζσθξνληζηηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια,
ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πηνζέηεζε ην 1994
ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ςπρηαηξηθή θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ.
Ζ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ επαλήιζε ζρεηηθά πξφζθαηα ζην ζέκα, κε ηε χζηαζε
ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2004, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ζ
χζηαζε απηή απνηειεί ην πιεξέζηεξν δεζκεπηηθφ θείκελν ζην ζέκα απηφ ζε δηεζλέο
επίπεδν. Έρεη ελζσκαηψζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ, ελψ έρεη
ιάβεη ππφςε ηηο ξπζκίζεηο ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα «ηα
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε βηνταηξηθή», θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ «πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο απάλζξσπεο ή
ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο». Δπίζεο, πεξηιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη
ρξήζηκεο ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο ηνπο.
Δηδηθφηεξα, νη «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» αλαθέξνληαη εμεηδηθεπκέλα ζηα
δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν αθνχζηαο εηζαγσγήο ή
ζεξαπείαο θαη νξίδνπλ ξεηά φηη απηή θαζ‟ εαπηήλ ε έιιεηςε πξνζαξκνγήο ζηηο
εζηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο ή άιιεο αμίεο, δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ςπρηθή
δηαηαξαρή. Σα Κξάηε-Μέιε θαινχληαη: α) λα πξνζαξκφζνπλ ηε λνκνζεζία θαη ηελ
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πξαθηηθή ηνπο ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, β) λα επαλεμεηάζνπλ ηε δηάζεζε ησλ
πφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, θαηά ηξφπν ψζηε λα
κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ «Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ», θαη γ)
ηα Κξάηε-Μέιε ζα πξέπεη λα πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία, ελζαξξχλνληαο
πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε
ηφζν κε ηελ πξφιεςε φζν θαη κε ηε δηαπίζησζε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ.
Ζ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ πεξηιακβάλεη θαη κία ζεηξά απφ
γεληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο
ζηελ αθνχζηα εηζαγσγή θαη ζεξαπεία ζηα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα
ζπλαίλεζεο θαη εθθξάδνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο (άξζξν 16). ε γεληθέο γξακκέο
αθνινπζείηαη ε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ, ε ζρεηηθή φκσο ξχζκηζε εκπινπηίδεηαη σο
πξνο ηα θξηηήξηα αθνχζηαο εηζαγσγήο θαη ζεξαπείαο, ηηο αξρέο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ
εθαξκφδνληαη (άξζξν 17.1).
Χο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο αθνχζηαο εηζαγσγήο, ε χζηαζε αλαθέξεη φηη ην
πξφζσπν πνπ πάζρεη απφ ςπρηθή δηαηαξαρή πξέπεη λα παξνπζηάδεη έλαλ πξαγκαηηθφ
θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ ή γηα ηνπο ηξίηνπο, ε εηζαγσγή λα γίλεηαη θπξίσο γηα
ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο, λα κελ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφο γηα
ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο θαη, ηέινο, λα έρεη ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ (άξζξν 17.1). Σα θξηηήξηα ηεο αθνχζηαο ζεξαπείαο είλαη,
δειαδή, ζρεδφλ ηα ίδηα κε απηά ηεο αθνχζηαο εηζαγσγήο (άξζξν 18).
Ζ αθνχζηα ζεξαπεία πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε εηδηθά θιηληθά ζεκεία θαη
ζπκπηψκαηα, λα είλαη αλαινγηθή πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζψπνπ, λα
απνηειεί κέξνο ελφο γξαπηνχ ζρεδίνπ θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα έρεη γίλεη
απνδεθηή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν (άξζξν 19.1). Σν ζρέδην ζεξαπείαο πξέπεη λα
επαλεμεηάδεηαη ζε θαηάιιεια ρξνληθά ζεκεία θαη ελδερνκέλσο λα ηξνπνπνηείηαη
(άξζξν 19.2).
Σελ απφθαζε γηα αθνχζηα εηζαγσγή/ ζεξαπεία ιακβάλεη έλα δηθαζηήξην ή
άιιε αξκφδηα αξρή, έρνληαο ππφςε νξηζκέλα ζηνηρεία (άξζξν 20.1 θαη 2).
Παξάιιεια, φκσο, νξίδεηαη φηη ν λφκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα
αθνχζηα ζεξαπεία απφ έλαλ ηαηξφ, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη
πείξα (άξζξν 20.2). ε θάζε πεξίπησζε ε απφθαζε γηα αθνχζηα εηζαγσγή / ζεξαπεία
πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη λα πξνζδηνξίδεη ρξνληθφ ζεκείν, πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα
ππάξρεη επίζεκε επαλεμέηαζε (άξζξν 20.3). Πάλησο, πξέπεη λα γίλνληαη
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δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ζπλελλφεζε κε ηνλ
αληηπξφζσπφ ηνπ πιελ αλ απηφο αληηηίζεηαη (άξζξν 20.5 θαη 6).
ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο ε αθνχζηα εηζαγσγή / ζεξαπεία ζα πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηε βάζε θαηάιιειεο ηαηξηθήο
αμηνιφγεζεο, κε ηήξεζε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο ζπλελλφεζεο κε ηνπο ζπγγελείο
ή αληηπξνζψπνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, λα γίλεηαη γξαπηψο θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ην
κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη επίζεκε
επαλεμέηαζε (άξζξν 21.2). Αλ φκσο ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζζεί έλα ηέηνην κέηξν,
πέξαλ ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επείγνπζαο θαηάζηαζεο, ηελ απφθαζε
ιακβάλεη ην δηθαζηήξην ή ε αξκφδηα δεκφζηα αξρή (άξζξν 21.3).
Έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζεκείν ηεο χζηαζεο αθνξά ην δήηεκα ηεο
επαλεμέηαζεο θαη ηεο πξνζθπγήο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο αθνχζηαο εηζαγσγήο/
ζεξαπείαο. ην ζέκα απηφ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζην ελδηαθεξφκελν
πξφζσπν ην δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά κηαο απφθαζεο, λα επηηχρεη απφ
έλα δηθαζηήξην ηελ επαλεμέηαζε ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ
κέηξνπ ή ηεο δηαηήξεζήο ηνπ, θαζψο θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα αθνπζηεί, είηε
απηνπξνζψπσο είηε κέζσ πξνζψπνπ εκπηζηνζχλεο/αληηπξνζψπνπ ηνπ (άξζξν 25).

6. Σν Θεζκηθό πιαίζην γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ςπρηθά αζζελώλ ζε εζληθό
επίπεδν
Απφ ην 1862 έσο θαη ην 1992 ζηελ Διιάδα δχν λφκνη ξχζκηδαλ ηελ εηζαγσγή
θαη καθξνρξφληα παξακνλή αζζελψλ ζε Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία: ν ήδε επί ζσλνο
λφκνο ΦΜΒ ηνπ 1862 θαη ν ΝΓ 104/1973.
Ο λφκνο ΦΜΒ ηνπ 1862 «πεξί ζπζηάζεσο Φξελνθνκείσλ» απνηειεί ην πξψην
λνκνζέηεκα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή αξξψζηηα. Ο λφκνο απηφο
ζηελ νπζία εγθαζίδξπζε θαη εμάπισζε ηελ αζπιηαθή δνκή ζηελ Διιάδα, κε ηελ
έλλνηα φηη, φπσο θαη φινη νη άιινη αληίζηνηρνη επξσπατθνί λφκνη ηνπ 19νπ αηψλα, ην
άζπιν ζεζκνζεηήζεθε σο ρψξνο εγθιεηζκνχ θαη λνζειείαο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ.
χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφ, δχν ήηαλ νη ηξφπνη εηζαγσγήο ελφο ςπρηαηξηθνχ
αζζελνχο ζην «θξελνθνκείν»: α) εηζαγσγή ηνπ κεηά απφ αίηεζε ηδησηψλ (ζπγγελείο
ή νηθείνη) πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ή β) ηνπνζέηεζή ηνπ ζην
θξελνθνκείν κεηά απφ δηαηαγή δεκφζηαο αξρήο (λνκάξρεο, έπαξρνο, δηνηθεηήο ηεο
αζηπλνκίαο). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε εηζαγσγή βαζηδφηαλ ζε ηαηξηθφ
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πηζηνπνηεηηθφ, πνπ πεξηιάκβαλε πιήξε πεξηγξαθή ηεο λφζνπ θαη θαηέιεγε ζηε
δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο ζεξαπείαο θαη εγθιεηζκνχ ηνπ θξελνβιαβνχο ζην ίδξπκα. Ο
λφκνο ΦΜΒ πξνέβιεπε επίζεο, ζην άξζξν 22, ην δηθαίσκα άκεζεο πξνζθπγήο ζην
δηθαζηήξην γηα ηνπο λνζειεπφκελνπο, κε ζθνπφ λα δεηήζνπλ ηελ απειεπζέξσζή
ηνπο. Ζ δηθαζηηθή αξρή κπνξνχζε λα δηαηάμεη, κε απιή αίηεζε ηνπ λνζειεπφκελνπ
θαη ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ίδξπκα θαη λα ειέγμεη φζα
ζπλέβαηλαλ ζε απηφ.
Ο λφκνο ΦΜΒ ίζρπζε κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1973, νπφηε ζεζπίζζεθε ν ΝΓ
104/1973. χκθσλα κε ην θαζεζηψο ηνπ ΝΓ 104/1973 «πεξί ςπρηθήο πγηεηλήο θαη
πεξηζάιςεσο ησλ ςπρηθψο παζρφλησλ» θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ εθδφζεθαλ πξνο εθηέιεζή ηνπ (Γ2β/3036/1973 θαη
Α2β/5345/1978), ηξεηο ήηαλ νη ηξφπνη εηζαγσγήο ηνπ ςπρηθά πάζρνληνο ζην άζπιν:
α) κε εθνχζηα λνζειεία, β) κε αθνχζηα εηζαγσγή, θαη γ) κε ηελ ππνρξεσηηθή
εηζαγσγή ησλ «επηθίλδπλσλ ςπρνπαζψλ», ηα ιεγφκελα «εηζαγγειηθά» ηνπ άξζξνπ 5.
Γεληθή αξρή θαη θπξίαξρε θηινζνθία ηνπ λφκνπ απηνχ ήηαλ ε πιήξεο
εμάξηεζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο απφ ηνπο ςπρηάηξνπο, αθνχ ν ηξφπνο θαη ε δηάξθεηα
ηεο λνζειείαο ηνπ εμαξηηφηαλ απφ ηηο γλσκαηεχζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο. Ζ
εηζαγσγή ησλ αζζελψλ ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ζπρλά ηζνδπλακνχζε κε ρξνληθά
απξνζδηφξηζηε παξακνλή ηνπο ζε απηφ, κε απνηέιεζκα ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία
λα κεηαηξέπνληαη ζε κνλάδεο θχιαμεο θαη θνηλσληθήο πεξίζαιςεο. Ο θίλδπλνο ηεο
απζαηξεζίαο, πνπ πεξηείρε ε εγθαηάιεηςε ησλ εγθιείζησλ ςπραζζελψλ ζηελ θξίζε
θαη ηηο απνθάζεηο ησλ εηδηθψλ ηεο ςπρηαηξηθήο, ε αληηκεηψπηζή ηνπο απνθιεηζηηθά
σο αζζελψλ εθηφο δηθαίνπ θαη φρη σο ππνθεηκέλσλ δηθαίνπ θαηέζηεζε αλαγθαίν ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, γεληθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ αθνχζην εγθιεηζκφ.
Ο 104/73 αληαπνθξηλφηαλ ζε έλα ςπρηαηξηθφ κνληέιν απνκφλσζεο θαη δηα
βίνπ εγθιεηζκνχ ηνπ ςπρηθά πάζρνληα, κε άμνλα κηα ζαθή αλαθνξά ζηελ
επηθηλδπλφηεηα. Ζ ςπρηαηξηθή γλσκάηεπζε ήηαλ επαξθήο φξνο γηα ηελ εηζαγγειηθή
απφθαζε γηα εγθιεηζκφ, αιιά κε ην άξζξν 5, ν εηζαγγειέαο κπνξνχζε απηεπάγγειηα
λα δηαηάμεη ηνλ εγθιεηζκφ απηνχ πνπ θξηλφηαλ επηθίλδπλνο. Ζ απφιπζή ηνπ
πξνβιεπφηαλ κφλν φηαλ ν ςπρίαηξνο γλσκάηεπε φηη δελ ήηαλ πιένλ επηθίλδπλνο. Ο
αθνχζηνο εγθιεηζκφο είρε έλα δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη, επίζεο, είρε θπξίσο ζρέζε
κε ηελ αζθάιεηα «ηξίησλ», ηε «δεκφζηα ηάμε».
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Ο λφκνο απηφο εμέθξαδε ηελ ππεξνρή ηεο «θχιαμεο» έλαληη ηεο ζεξαπεπηηθήο
ιεηηνπξγίαο, πνπ ήηαλ αθξηβψο ε αληίιεςε ηεο παξαδνζηαθήο ςπρηαηξηθήο, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο απινπνηεηηθήο απάληεζεο ηνπ αζχινπ
ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Γελ ρξεηαδφηαλ δηθαζηηθή πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αζζελή, δελ εηίζεην θαλ ζέκα ηέηνησλ δηθαησκάησλ, δηφηη ν
ςπρηθά πάζρσλ, σο κε δπλάκελνο λα θάλεη ρξήζε ηεο ινγηθήο, δελ εζεσξείην θνξέαο
δηθαησκάησλ, δελ εζεσξείην «ππνθείκελν δηθαίνπ», πνιχ πεξηζζφηεξν «ππνθείκελν
επζχλεο» (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2007).
Έπεηηα αθνινπζεί ν λφκνο 2071 «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε
πζηήκαηνο Τγείαο», ν νπνίνο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε,
ζπλδέεηαη «κε ηελ πινπνίεζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ ρψξα καο πνπ
νδεγεί ζε λέεο κνξθέο θαη κεζφδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο» θαη
αλαγλσξίδεη φηη ν ηφηε ηζρχσλ 104/73, «αγλνεί ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ

γηα

ζεβαζκφ

ηεο

αμηνπξέπεηαο

θαη

ηεο

ειεπζεξίαο

ηνπ»

(Μεγαιννηθνλφκνπ, 2007).
Ο λφκνο απηφο αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο, φπνπ ε
θχιαμε δελ είλαη ε θχξηα ή απνθιεηζηηθή κνξθή αληηκεηψπηζεο ηνπ ςπρηθά
πάζρνληα. Γη΄ απηφ θαη ηίζεληαη θαλφλεο πνπ επηρεηξνχλ λα θάλνπλ πην πνιχπινθε
(θαη κε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο νξηνζεηήζεηο) ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο
λνζειείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε, θπζηθά, φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο ππεξεζίεο εθηφο
αζχινπ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ην κνλφδξνκν
ηνπ εγθιεηζκνχ. πλπθαζκέλε κε απηά, είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα
δηεχξπλζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηδξχκαηνο, φζν θαη
ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αλαγθαζηηθή λνζειεία.
Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ 104/73 ήηαλ φηη δελ αληηκεηψπηδε ην
δήηεκα ηνπ εμηηεξίνπ ηνπ ςπρηθά πάζρνληνο απφ ην ςπρηαηξείν θαη άθελε αλνηρηή
ηελ επ΄ αφξηζην παξακνλή ηνπ εθεί, κε απιή απφθαζε ησλ ςπρηάηξσλ - πξάγκα κε
ζπκβαηφ κε ηα φζα δηαιακβάλνληαη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ςπρηαηξηθή
κεηαξξχζκηζε», ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ αζχινπ ή ηελ κεηαηφπηζε ηνπ
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο θαη ε νπνία, ζηηο κέξεο καο,
πινπνηείηαη

κε

ηελ

αληηθαηάζηαζε

ηεο

ρξφληαο

ηδξπκαηηθήο

(αζπιηθήο/λνζνθνκεηαθήο) παξακνλήο κε ηε δηακνλή ζε εμσλνζνθνκεηαθέο
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ζηεγαζηηθέο δνκέο θαη κε ηελ παξάιιειε θαηάξγεζε ησλ κηθξφηεξσλ θαη ηε
ζπξξίθλσζε ησλ κεγαιχηεξσλ ςπρηαηξείσλ.
Ο λφκνο 2071, έξρεηαη λα ξπζκίζεη ην δήηεκα πνπ αθνξά ηα εμηηήξηα,
δηαζθαιίδνληαο φηη ν άξξσζηνο δελ ζα μερληέηαη κέζα ζην άζπιν (ε πξφβιεςε φηη ε
λνζειεία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο, φηη ζηνπο ηξεηο κήλεο γίλεηαη
ζρεηηθή έθζεζε θαη φηη, παξάηαζε πέξαλ ησλ έμη κελψλ, απαηηεί πην πνιχπινθε
δηαδηθαζία θιπ), πνπ ζαθψο ζπλάδεη θαη κε ηηο επίζεκεο δεζκεχζεηο γηα ηε
ζπξξίθλσζε ησλ ςπρηαηξείσλ, γηα ηελ νπνία εγθξίζεθαλ θαη πινπνηνχληαη ηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (Μεγαιννηθνλνκνπ, 2007).
Έηζη, κε ην λ. 2071/1992 ηέζεθε πιένλ ζε νξζνινγηθέο βάζεηο ην φιν πιαίζην
ηεο αθνχζηαο λνζειείαο. Σν έθην θεθάιαην γηα ηελ ςπρηθή πγεία αλακφξθσζε
πιήξσο ην θαζεζηψο αθνχζηαο λνζειείαο, νηθνδνκψληαο γηα πξψηε θνξά έλα
ζχζηεκα θαη ελζσκαηψλνληαο ελ πνιινίο ηα πνξίζκαηα ηεο κέρξη ηφηε λνκνινγίαο
ηνπ Δ.Γ.Γ.Α (Φπηξάθεο, 2011). Σξία βαζηθά ζηνηρεία αμίδεη λα επηζεκάλνπκε :
Α) Καη‟ αξρήλ ηεξκαηίζηεθε, κε ηξφπν μεθάζαξν, ε δηειθπζηίλδα κεηαμχ ζεξαπείαο
θαη θχιαμεο ππέξ ηεο πξψηεο, δεκηνπξγψληαο κεηαμχ ηνπο ζρέζε ζθνπνχ πξνο
κέζν. Έηζη πηα ν αδηαθηινλίθεηνο ζθνπφο θαη απαξαίηεηνο δηθαηνινγεηηθφο
ιφγνο είλαη ε ζεξαπεία εθείλνπ πνπ ηε ρξεηάδεηαη. Σα θπιαθηηθά κέηξα απιψο
ηελ ππεξεηνχλ ρσξίο πνηέ λα ηελ αληηζηξαηεχνληαη. (βι. άξζξ. 98). Παξάιιεια
νξίζηεθε ε (απηνλφεηε αιιά απαξαίηεηε ζηε ςπρηαηξηθή πξαθηηθή) ππνρξέσζε
πξνζηαζίαο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ αθνχζηα λνζειεία
(Γλσκνδφηεζε Δηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ 12/1999 Πνηληθή Γηθαηνζχλε 2000, ζ.
270, Πνηληθά Υξνληθά 1999, ζ. 969).
Β) Οξίζηεθαλ κε ζρεηηθή ζαθήλεηα νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ελφο πξνζψπνπ ζε
θαζεζηψο αθνχζηαο λνζειείαο, κε ηελ πηνζέηεζε ελφο κηθηνχ ζπζηήκαηνο
πξνυπνζέζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95, παξάγξ. 2 ηνπ Ν. 2071/92,
νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία είλαη νη εμήο: «Η. α. Ο αζζελήο λα
πάζρεη απφ ςπρηθή δηαηαξαρή, β. Να κελ είλαη ηθαλφο λα θξίλεη γηα ην ζπκθέξνλ
ηεο πγείαο ηνπ, γ. Ζ έιιεηςε λνζειείαο λα έρεη σο ζπλέπεηα είηε λα επηδεηλσζεί ε
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ή ΗΗ. Ζ λνζειεία αζζελή πνπ πάζρεη απφ ςπρηθή
δηαηαξαρή λα είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνηξαπνχλ πξάμεηο βίαο θαηά ηνπ ίδηνπ ή
ηξίηνπ.

48

Γ) Σέινο, κε ην λ.2071/92 πξνβιέθζεθε κηα αιεζηλή δηαδηθαζία αλαγθαζηηθνχ
εγθιεηζκνχ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, θάηη πνπ απνηέιεζε ζίγνπξα ηε
ζεκαληηθφηεξε ηνκή ηνπ. Έηζη, παξά ηε ζεκαίλνπζα ζέζε ησλ ςπρηάηξσλ ζηα
ζέκαηα νπζίαο, ε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηειεί ππφ ηελ εγγχεζε ηεο
εηζαγγειηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο. Δηδηθφηεξα, ε αίηεζε γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία
ππνβάιιεηαη ζηνλ εηζαγγειέα, ν νπνίνο θαη κπνξεί λα δηαηάμεη ηε κεηαθνξά ηνπ
αζζελνχο ζε ςπρηαηξείν, εηζάγνληαο φκσο ηελ ππφζεζε εληφο ηξηψλ εκεξψλ ζην
Μνλνκειέο

Πξσηνδηθείν,

ην

νπνίν

ζπλεδξηάδεη

εληφο

δέθα

εκεξψλ

"θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ", θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. ην
δηθαζηήξην ν αζζελήο κπνξεί λα παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο, επηθνπξνχκελνο
κάιηζηα απφ δηθεγφξν θαη ηερληθφ ζχκβνπιν (ςπρίαηξν), ελψ κπνξεί λα αζθήζεη
θαη έλδηθα κέζα θαηά ηεο απφθαζεο (Φπηξάθεο, 2011).
ήκεξα,

θαη

έπεηηα

απφ

ηελ

ςπρηαηξηθή

κεηαξξχζκηζε,

ε

νπνία

«ππξνδφηεζε» ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηε
ρψξα καο, ε δηαζθάιηζε απηψλ αιιά θαη απηά θαζαπηά ηα δηθαηψκαηά ξπζκίδνληαη
απφ φιν ην πιέγκα ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, φπσο ην χληαγκα θαη ηνπο Ν.
2071/1992, 2519/1997 θαη 2716/1999, ζε ζπλδπαζκφ κε δηάζπαξηεο επηκέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θαη Πνηληθνχ Κψδηθα.
Ζ έθδνζε ηνπ Ν. 2716/99 «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ
ςπρηθήο πγεία», απνηέιεζε ζνβαξή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ αδπλακηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηε ρψξα καο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε απηή ηε
ζεηηθή αιιαγή θαηεχζπλζεο ήηαλ ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 («Οη ππεξεζίεο
ςπρηθήο πγείαο δηαξζξψλνληαη, νξγαλψλνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ηνκενπνίεζεο
θαη ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο, ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο,
ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, ηεο ςπρνθνηλσληθήο
απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ηεο ζπλέρεηαο ηεο ςπρηαηξηθήο
θξνληίδαο θαζψο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο θαη εζεινληηθήο αξσγήο ηεο θνηλφηεηαο
ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο»).
ηα επηκέξνπο άξζξα (άξζξα 5,6,7,8) αιιά θαη απφ ην γεληθφ πλεχκα ηνπ
λφκνπ είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ηεο παξάιιειεο αλάπηπμεο ηεο πξσηνβάζκηαο
πεξίζαιςεο κε ηελ απναζπινπνίεζε, φπσο επίζεο θαη ε ελαξκφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ε εζσηεξηθή λνκνζεζία
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ελαξκνλίδεηαη (θαηλνκεληθά φπσο αλσηέξσ αλαιχεηαη) κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο
ρψξαο θαη ηηο δηεζλψο επηθξαηνχζεο ηάζεηο. Παξφια απηά, ζηελ πξάμε ε
πξσηνβάζκηα θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο αζθείηαη απφ ηνπο Φπρηαηξηθνχο Σνκείο ησλ
γεληθψλ λνζνθνκείσλ θαη απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ςπρηαηξείσλ, ηα νπνία
βέβαηα, δελ απνηεινχλ Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο. ζνλ αθνξά ηνπο
ελήιηθεο κε ςχρσζε, ε πεξηνξηζκέλε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα
πεξίζαιςε ζηξέθεη αλαπφθεπθηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο αξξψζηνπο ζηηο
ςπρηαηξηθέο θιηληθέο (Έθζεζε πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε, 2007).
Δπηπιένλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, έρεη
ζπζηαζεί ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηελ Απηνηειή
Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ, Γξαθείν γηα ηελ Πξνζηαζία
ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο (παξαγξ. 1 άξζξν 2 ηνπ Ν.
2716/1999) θαη Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ
Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπζηεκέλεο κε
ην Ν. 2519/1997 Δζληθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ
Αζζελψλ (παξαγξ. 2 άξζξν 2 ηνπ Ν. 2716/1999).
Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε επνπηεία θαη έιεγρνο ηεο
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ελδεηθηηθά
ην δηθαίσκα γηα αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο, νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζε απηά ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη
λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ππνδνκέο γηα ςπραγσγία, εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε θαη
θνηλσληθή απνθαηάζηαζε (Αζεκφπνπινο, 2008). Δπίζεο, ην δηθαίσκα ζηελ
θαιχηεξε δηαζέζηκε θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο, ζηελ εμεηδηθεπκέλε αηνκηθή ζεξαπεία,
ην δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ζε επίπεδν αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ην δηθαίσκα λα
πξνζηαηεχνληαη απφ φιεο ηηο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο, θαθνπνίεζεο θαη ηαπεηλσηηθήο
αληηκεηψπηζεο, ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηεί ν αζζελήο ζην Γηθαζηήξην ηελ αθνχζηα
λνζειεία, λα ζπλνκηιεί θαη‟ ηδίαλ κε δηθεγφξν, λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ
αξρείσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ην
δηθαίσκα ηεο θνηλσληθήο ηνπ επαλέληαμεο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο (νηθνλνκηθή,
επαγγεικαηηθή, κνξθσηηθή θιπ).
Δπηπιένλ, θαη γηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα, ζεζκηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ έρνπλ, θαη επηηεινχλ ηθαλνπνηεηηθά
Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο Ν. 2477/1997 θαη Ν.
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2472/1997 αληίζηνηρα. Δληζρπηηθά ζηα παξαπάλσ ιεηηνπξγεί ε πξφβιεςε ηνπ Ν.
3293/2004 κε ηελ νπνία επεθηείλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε
θαη ζε ζέκαηα πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη εληζρχεηαη ην
επηζηεκνληθφ ηνπ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο παξαπάλσ
αξκνδηφηεηεο (Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο).

7. Καηαπάηεζε λόκσλ θαη δηθαησκάησλ
Γχν πξφζθαηεο απνθάζεηο (2011) ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαηαδίθαζαλ ηελ Διιάδα γηα ηελ παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Ο απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία
αθνχζηαο ςπρηαηξηθήο λνζειείαο θαη δηαπηζηψλνπλ παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο (λ.
2071/1992) θαη θαη‟ απνηέιεζκα παξάλνκε ζηέξεζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. Μ‟
άιια ιφγηα, ζην πξφζσπν ησλ ςπρηθά αζζελψλ ε Διιάδα παξαβηάδεη ην
ζεκειησδέζηεξν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: ηελ ειεπζεξία (άξ. 5 ΔΓΑ)
(Φπηξάθεο, 2011).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε Έθζεζε-θφιαθν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε,
δηαπηζηψλεηαη φηη ε ςπρηθή πγεία ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεηαη κε ζπλζήθεο ηξίηνπ
θφζκνπ (Εηψδηνπ, 2009). πσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε, ην εθηεηακέλν άξζξν 2 ηνπ
Ν. 2716/1999, πνπ ξπζκίδεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφθιηζεο ηεο ξχζκηζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. Σίπνηε
απφ φζα αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε δελ έρεη πξαγκαηηθά ηεζεί ζηελ ππεξεζία ηνπ
αζζελνχο.
Γηα λα ζπληαρζεί ε έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά επηζθέςεσλ θιηκαθίνπ
ηνπ ηΠ ζην Γξνκνθατηεην θαη ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ (ΦΝΑ). Έγηλε
ζπιινγή πιηθνχ κε ηπραία επηινγή 89 θαθέισλ αζζελψλ θαη ησλ δχν θχισλ πνπ
είραλ εηζαρζεί αλαγθαζηηθά γηα λνζειεία, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία κε ηνλ λφκν
2071/1992, ζε ηζρχ. Απφ ηνπο θαθέινπο απηνχο κειεηήζεθαλ 179 πεξηπηψζεηο
(Παλάγνπ, 2009). Σα βαζηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Αξρήο αλαθέξνληαη ζηα εμήο
δεηήκαηα:
Εεηήκαηα ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ
Μεηαθνξά αζζελψλ απφ ηελ Αζηπλνκία.
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Πξνζεζκία 48σξνπ.
Δλεκέξσζε αζζελνχο
Γηθαζηηθφο Έιεγρνο
Παξάζηαζε ηνπ αζζελνχο ζηε Γίθε
Γηάξθεηα παξακνλήο ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν- Κιήζε γηα δίθε
Γηθαζηηθή Απφθαζε
Ο λφκνο, ινηπφλ, πξνβιέπεη φηη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία,
είλαη «ν αζζελήο λα πάζρεη απφ ςπρηθή δηαηαξαρή, λα κελ είλαη ηθαλφο λα θξίλεη γηα
ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ηνπ, ε έιιεηςε λνζειείαο λα έρεη σο ζπλέπεηα λα επηδεηλσζεί
ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ή ε λνζειεία λα είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνηξαπνχλ
πξάμεηο βίαο θαηά ηνπ ίδηνπ ή ηξίηνπ». Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ν λφκνο, ηελ αίηεζε
γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ
«ζπλνδεχνπλ επίζεκεο αλαιπηηθέο γξαπηέο γλσκαηεχζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
αζζελνχο δχν ςπρηάηξσλ ή επί αδπλακίαο εμεπξέζεσο δχν ςπρηάηξσλ, ελφο
ςπρίαηξνπ θαη ελφο ηαηξνχ παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο» (άξ. 96 § 2). Καη‟ ειάρηζηνλ
δει. πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (εθδειψζεηο λφζνπ θαη ηπρφλ
πξάμεσλ βίαο, λνζειεία άιινηε, πνπ θαη γηαηί, γηα πνην ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε
εθηφο λνζνθνκείνπ λνζειεία, ζπκπέξαζκα πεξί ηεο αζζέλεηαο θαη ε επηζηεκνληθή
ζεκειίσζε ηεο θιπ).
Απηφ φκσο πνπ δηαπηζηψζεθε είλαη φηη ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο αθνχζησλ
εγθιεηζκψλ, δελ ππήξρε αηηηνινγεκέλε ηαηξηθή γλσκάηεπζε, αλαθνξηθά κε ηελ
χπαξμε ή φρη ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Απφ ηνπο θαθέινπο πνπ
εμεηάζηεθαλ θαη πεξηειάκβαλαλ έγθπξεο παξαηεξήζεηο, ζε πνζνζηφ 98% νη ηαηξηθέο
γλσκαηεχζεηο ππνγξάθνληαλ απφ δχν ςπρηάηξνπο. Χζηφζν, ζε θαλέλα απφ ηα
ηαηξηθά ζεκεηψκαηα δελ ππήξρε ε ςπρηαηξηθή εηδηθφηεηα ησλ γηαηξψλ θαη ε ζέζε
ηνπο ζην λνζνθνκείν, θάηη ην νπνίν είλαη παξάλνκν.
Αλαθνξηθά κε ηα ινηπά θξηηήξηα ηνπ λφκνπ (δειαδή, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
αζζελνχο λα θξίλεη γηα ηελ πγεία ηνπ θαη ηελ πηζαλή επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ απφ
ηελ έιιεηςε λνζειείαο, βι. Πίλαθεο 3 θαη 4) δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη αλαθνξά
ζρεηηθήο

εθηίκεζεο

ζηε

ζπληξηπηηθή

πιεηνλφηεηα

ησλ

πεξηπηψζεσλ

πνπ

εμεηάζηεθαλ. Οη ςπρίαηξνη «σο νηνλεί πξαγκαηνγλψκνλεο» πξέπεη λα αηηηνινγνχλ
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πιήξσο ηελ θξίζε ηνπο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ εηζαγγειέα γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία. πλεπψο δελ θαιχπηεηαη ε απαίηεζε ηνπ
λφκνπ γηα αηηηνινγεκέλεο γλσκαηεχζεηο.
Πξέπεη λα αλαθεξζεί, κάιηζηα, φηη ην δηαηαθηηθφ ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
ζηεξίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε απηέο ηηο αξρηθέο ζπλνπηηθέο γλσκαηεχζεηο πνπ
έγηλαλ θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αζζελψλ, θαη φπσο αλαθέξεη

ε έθζεζε ηνπ

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, δε βξίζθνληαη λεφηεξεο γλσκαηεχζεηο – εθηηκήζεηο ηεο
θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν εγθιεηζκφο είρε πνιχ
κεγάιε δηάξθεηα.
ζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο, ν λφκνο (άξζξν 96 παξ. 5
λ.2071/92) νξίδεη φηη απηή «δηελεξγείηαη ππφ ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ην
ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αζζελή»
Απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θαθέισλ, σζηφζν, πξνέθπςε φηη ζε
πνζνζηφ 97% πεξίπνπ επί ησλ έγθπξσλ παξαηεξήζεσλ, ε κεηαθνξά ησλ αζζελψλ
έγηλε απφ ηελ αζηπλνκία. Ζ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 96 παξάγξ. 2 Ν. 2071/92 γηα
αμηνπξεπή κεηαθνξά ησλ αθνχζηα εγθιεηνκέλσλ αζζελψλ ζα ζπλεπαγφηαλ ηε
κεηαθνξά ηνπο κε αζζελνθφξν ή κε ζπκβαηηθά απηνθίλεηα (φπσο πξνβιέπεηαη ζηα
Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε) θαη κε ηε ζπλνδεία λνζειεπηψλ. Ο ηξφπνο
φκσο πνπ γίλεηαη ε κεηαθνξά ηνπο, ε δέζκεπζή ηνπο κε ρεηξνπέδεο θαη ζπλνδεία απφ
αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ, αθφκε θαη φηαλ ε ζέα ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ επηηείλεη
ηελ ηαξαρή θαη επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ππνδειψλεη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ απηψλ σο «δπλάκεη επηθίλδπλσλ πξνζψπσλ» θαη φρη σο
αζζελψλ.
Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζέθεξε ν λ. 2071/92, είλαη ε
πξφβιεςε απζηεξψλ πξνζεζκηψλ, ζηα πιαίζηα αθνχζηαο λνζειείαο. Οη πξνζεζκίεο
απηέο είλαη πξνζηαηεπηηθέο γηα ηνλ αζζελή θαη ιεηηνπξγνχλ εγγπεηηθά γηα ηελ
ειεπζεξία ηνπ. Έηζη, αλ ν εηζαγγειέαο δηαηάμεη ηελ αθνχζηα εμέηαζε, απηή δελ
κπνξεί λα δηαξθέζεη παξά ην πνιχ 48 ψξεο.
Ζ έθζεζε ηνπ πλήγνξνπ ηνπ πνιίηε θαηαδεηθλχεη φηη ζην ζχλνιν ησλ
παξαηεξήζεσλ επί ησλ έγθπξσλ ηηκψλ (πνζνζηφ 100%) ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε
πξνζεζκία ησλ 48 σξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί ε θαη‟ αξράο ηαηξηθή εθηίκεζε
ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Χζηφζν, κε αθνξκή ηελ ππ‟ αξηζ. πξση. 20051/2003 αλαθνξά πνπ
εμεηάζζεθε, θαη θαηφπηλ απηνςίαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, δηαπηζηψζεθε φηη
53

ζηα γεληθά λνζνθνκεία δελ είλαη πάληνηε εθηθηή ε ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
48ψξνπ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εθεκεξεπφλησλ ςπρηάηξσλ. Δπίζεο, άιια ζηνηρεία
καξηπξνχλ ραξαθηεξηζηηθέο θαζπζηεξήζεηο, κε δηθαηνινγία φηη νη 48 ψξεο αθνξνχλ
εξγάζηκεο εκέξεο θαη φρη αξγίεο εθφζνλ ηηο 48 ψξεο, ν πξνζαρζείο, παξακέλεη γηα
παξαηήξεζε, θαη αο θαηαγξάθεηαη ζ‟ φια ηα εγρεηξίδηα Φπρηαηξηθήο φηη ε
παξαηήξεζε, δει. ηξφπνο εμέηαζεο είλαη δηαγλσζηηθή κέζνδνο (Kaplan, Sadock,
Grebb, 1996). Πνιχ ζπρλά κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε δηθαηνινγία φηη ε φιε
θαζπζηέξεζε αθνξά ζηελ αξγνπνξία ηεο εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο. Δπηπιένλ, αμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη ην 48σξν κεηξάεη απφ ηελ πξνζαγσγή ζην Φπρηαηξείν, αλ θαη ε
ζχιιεςε κπνξεί λα έρεη γίλεη κία, δχν ή ηξεηο εκέξεο λσξίηεξα.
Ο ξφινο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην (Ν.
2071/1992, άξζξν 96) είλαη θξίζηκνο ζε φιε ηελ δηαδηθαζία. Απφ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο δελ πξνθχπηεη ξεηψο ν ρξφλνο, εληφο ηνπ νπνίνπ ν εηζαγγειέαο νθείιεη λα
ζηείιεη ηελ παξαπάλσ εληνιή γηα κεηαγσγή θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. Δάλ ν
Δηζαγγειέαο απνθαζίζεη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ πξνζψπνπ, νθείιεη κέζα ζε ηξεηο (3)
εκέξεο λα ππνβάιεη αίηεκα ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν, πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα
επηιεθζεί ηεο ππφζεζεο (άξζξν 96 § 6 Ν. 2071/92).
Απφ εξεπλεηηθά ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο αγγίδεη
ην πνζνζηφ ηνπ 5,4% (Κνζκάηνο, 2002).
Σν Πξσηνδηθείν ζπλεδξηάδεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο. πλεπψο, απφ ηε
ζηηγκή ηεο εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο γηα εηζαγσγή θαη λνζειεία απαηηείηαη
νπσζδήπνηε δηθαζηηθή απφθαζε εληφο ησλ επφκελσλ δεθαηξηψλ (13) εκεξψλ (3
εκέξεο πξνζεζκία ζηνλ Δηζαγγειέα γηα εηζαγσγή ηεο αίηεζεο ζην Πξσηνδηθείν + 10
εκέξεο πξνζεζκία γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ).
πσο θαίλεηαη κφλν ζην 9,6% ησλ πεξηπηψζεσλ ηεξείηαη ην δεθαήκεξν
αλάκεζα ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο (Κνζκάηνο, 2002) θαη κφλν
ζην 6,5% ηεξείηαη ην φξην ησλ 13 εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα
(Κνζκάηνο, 2002)
Δπίζεο, φπσο καξηπξά ε Έθζεζε ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε, νη δέθα εκέξεο
πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο (άξζξν 96 παξάγξ. 6 Ν. 2071/92), εχθνια γίλνληαη πελήληα.
πσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 19% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ
πεξηπηψζεσλ, παξέκεηλαλ ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν έσο 20 εκέξεο, έλα πνζνζηφ
πεξίπνπ 18%, παξέκεηλαλ απφ 21 έσο 30 εκέξεο θαη πεξίπνπ πάλσ απφ 33%
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παξέκελαλ 51 εκέξεο. Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζην
λνζνθνκείν είλαη 52 εκέξεο, ελψ ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθαλ έθηαζε ηηο 540 εκέξεο. Αθφκα, κία
έξεπλα ζην Φ.Ν.Θ., έδεημε φηη ην δεθαήκεξν ηεξήζεθε ζε πνζνζηφ 10,5% ησλ
πεξηπηψζεσλ αθνχζηαο εμέηαζεο.
Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1687 ΑΚ «'ηαλ ε θαηάζηαζε ελφο πξνζψπνπ
επηβάιεη ηελ αθνχζηα λνζειεία ηνπ ζε κνλάδα ςπρηθήο πγείαο απηή γίλεηαη κεηά
πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο εηδηθψλ λφκσλ». ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ππάξρεη λνκηκνπνηεηηθφο ιφγνο γηα ηε αθνχζηα λνζειεία
ηνπ αζζελνχο ζην ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα, αθνχ δε λνείηαη «ζησπεξή ή απηνδίθαηε
παξάηαζε ηεο αλαγθαζηηθήο λνζειείαο» (βι. έηζη ΓλσκΔηζΑΠ 1421/2004, Πφξηζκα
ηΠ 7967.4/01/6.4.2004). Απηφ άιισζηε επαιεζεχεηαη θαη κε ηε λεφηεξε
ΓλσκΔηζΑπ 12/2006 (Πνηλ. Γηθ 2006 ζει. 1403), ε νπνία αλαθέξεη «ε πεξίπησζε
πνπ δελ ηεξεζεί ε παξαπάλσ δεθαήκεξε πξνζεζκία, ε πεξαηηέξσ παξακνλή ηνπ
θεξφκελνπ σο αζζελή δελ λνκηκνπνηείηαη απφ ηελ εηζαγγειηθή παξαγγειία
κεηαθνξάο, έζησ θαη αλ είλαη ζαθέο φηη ην πξφζσπν πάζρεη». Έηζη, ε ππέξβαζε ησλ
πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζεκειηψλεη επζχλε γηα παξάλνκε
ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αθνχζηα λνζειεπφκελνπ ςπρηθά αζζελνχο.
ζνλ αθνξά ζηε δίθε, καξηπξνχληαη ζηνηρεία πνπ πξνβιεκαηίδνπλ. ηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, αζζελείο, δηθεγφξνη θαη ςπρίαηξνη δελ
παξίζηαληαη ζηε δίθε. Αξθεί έλα ραξηί απφ ην Φπρηαηξείν φηη ν αζζελήο δελ δχλαηαη
λα πξνζέιζεη, ην νπνίν ππνγξάθεη έλαο εηδηθεπφκελνο ηαηξφο («Χο έρεη ε θαηάζηαζε
ηνπ ζήκεξα δελ δχλαηαη λα παξαζηεί ζηε δηθάζηκν ηεο …») θαη ν αζζελήο δηθάδεηαη
εξήκελ, ράλεη δειαδή ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα αθξφαζεο λα παξνπζηαζηεί θαη λα
ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Γπζηπρψο, ε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο ζην δηθαζηήξην
κε δηθεγφξν θαη ςπρίαηξν, ζπλήζσο, παξακέλεη θάηη άγλσζην, αλ θαη ξεηή πξφβιεςε
ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λνκηθήο αξσγήο, θάηη πνπ ηζρχεη ζε
πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (π.ρ. Ζλσκέλν Βαζίιεην, Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Ηζπαλία,
Ηξιαλδία, νπεδία).
Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ θαθέισλ ησλ
αζζελψλ, είλαη φηη, ελψ ζε πνζνζηφ 94% βξέζεθε εηζαγγειηθή εληνιή γηα εγθιεηζκφ,
ζηηο κηζέο πεξίπνπ πεξηπηψζεηο ησλ θαθέισλ δελ βξέζεθε θιήζε γηα δίθε, θαη ζε έλα
πνζνζηφ 84% πεξίπνπ, δελ βξέζεθε δηθαζηηθή απφθαζε πεξί εγθιεηζκνχ. Χζηφζν, ν
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, δελ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εμεηάζεη ηελ ηήξεζε ηεο
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αθνινπζνχκελεο ελδνδηθαζηεξηαθήο δηαδηθαζίαο θαη αλ ν νξηζκφο δηθαζίκνπ γίλεηαη
έγθαηξα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ κε ηελ
παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ Δηζαγγειέα.
Αμίδεη αθφκα λα αλαθέξνπκε, φηη ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ 2006,
δηαπηζηψζεθε φηη νη γλψζεηο ησλ ςπρηάηξσλ γηα ηνλ αθνχζην εγθιεηζκφ θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ ςπραζζελψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ειιηπείο. Μφλν ην 50% γλψξηδε
πνηνο απνθαζίδεη ηνλ εγθιεηζκφ, κφλν ην 46,2% ην ζθνπφ ηνπ εγθιεηζκνχ θαη ηέινο
κφλν ην 34,6% ην αλψηαην φξην εγθιεηζκνχ. Ζ εμνηθείσζε ησλ εηζαγγειηθψλ ή
δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη κάιινλ κεδακηλή αθνχ ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνζιακβάλεηαη κάιινλ σο πάξεξγν. Άιισζηε, πνηέ θαλέλαο
εηζαγγειέαο δελ πξφθεηηαη λα αμηνινγεζεί γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Αληίζηνηρα πνηέ δελ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί γηα έλα απζαίξεην
εγθιεηζκφ, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα θαζαξή πεξίπησζε παξάβαζεο λφκνπ. Σν
αληίζεην, δπζηπρψο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί (Βεξγαδή, Βγφληδαο, Σζαπάθε,
2006).
ζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή, ν λφκνο (άξ. 96 § 4) νξίδεη φηη ν αζζελήο ζα
ελεκεξσζεί γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη κάιηζηα ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Γηα
ηελ ελεκέξσζε απηή «ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη, εθηφο απφ ηνλ
ππνρξεσκέλν λα ελεκεξψζεη θαη απφ ηνλ ζπλνδφ ηνπ αζζελή». Χζηφζν, απφ ηα
πθηζηάκελα ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε, πξνθχπηεη φηη νη
αζζελείο δελ ελεκεξψζεθαλ επαξθψο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη εηδηθφηεξα γηα ην
δηθαίσκά ηνπο λα αζθήζνπλ έλδηθν κέζν απφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί απηφ
ην θαζήθνλ (άξζξν 96 παξάγξ. 4, Ν. 2071/92).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην λ. 2071/1992, άξ. 98 παξ. 3 «ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζεβαζκφο πξνο ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελή». ηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν νξίδεηαη φηη «νη
πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία ηνπ αζζελή πξνζδηνξίδνληαη
κφλν απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηεο λνζειείαο». πλεπψο,
θαηά ηελ παξακνλή θαη ςπρηαηξηθή λνζειεία ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη
ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ. Καη νη δχν
απηέο, ζεκειηαθέο, αμίεο ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ αληηζηνηρνχλ ζε
ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ (άξ. 2 πλη.)

θαη ηεο
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πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο (άξ. 5 πλη.) ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλζέηνπλ ηνπο δχν
βαζηθνχο ππιψλεο ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζπληαγκαηηθήο καο ηάμεο.
Πξφζθαηα, σζηφζν, ήξζαλ ζην θσο ζηνηρεία, πνπ καξηπξνχλ φηη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ε παξαπάλσ λνκνζεζία δελ ηεξείηαη. πγθεθξηκέλα ,ε έθζεζε ηεο
C.P.T. αλέδεημε ηε, γλσζηή ζε φινπο, θαηάρξεζε ηεο θαζήισζεο ζηα ειιεληθά
ςπρηαηξεία. Πξφθεηηαη γηα κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, γηα
ππέξκεηξν δηάζηεκα, ρσξίο ηελ αλαγθαία παξαθνινχζεζε θαη επίζεο ρσξίο ηελ
αλαγθαία ηαηξηθή έλδεημε θαη βέβαηα ρσξίο ηελ ηήξεζε θάπνηνπ πξσηνθφιινπ.
Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ηηκσξεηηθφ κέζν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηίζεη ηνπο
απείζαξρνπο αζζελείο (Report to the Government of Greece on the visit to Greece
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman of
Degrading treatment or punishment, 2005). Σν 2006, επίζεο, δεκνζηεχηεθε, ζηελ
εθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», ζρεδφλ παλνκνηφηππα, ε ηξαγηθή είδεζε φηη θάπνηνο
έγθιεηζηνο ςπραζζελήο θάεθε, φληαο δεκέλνο θαη εγθαηαιειεηκκέλνο ζε ειιεληθφ
ςπρηαηξείν (Θ.Φ.Π. Υαλίσλ θαη Φ.Ν. Θεζ/λίθεο).
ζνλ αθνξά ζηε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, γλσξίδνπκε φηη βάζεη ηνπ λφκνπ
1447/96, άξζξν 13, πεξί «Γηθαζηηθήο πκπαξάζηαζεο» (πνπ αληηθαηέζηεζε ηηο
πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο ηνπ Α.Κ. γηα «δηθαζηηθή αληίιεςε» θαη «απαγφξεπζε»), ε
δηθαηνπξαμία ελφο αηφκνπ αίξεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη, ή αλαθνξηθά κε νξηζκέλεο
δηθαηνπξαμίεο) κε δηθαζηηθή απφθαζε, 1) φηαλ ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο
δηαηαξαρήο ή ιφγσ ζεκαληηθήο αλαπεξίαο αδπλαηεί ελ φισ ή ελ κέξεη λα θξνληίδεη
κφλνο ηνπ ηηο ππνζέζεηο ηνπ θαη 2) φηαλ ιφγσ αζσηίαο, ηνμηθνκαλίαο ή αιθννιηζκνχ
εθζέηεη ζηνλ θίλδπλν ηεο ζηέξεζεο ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζχδπγφ ηνπ, ηνπο θαηηφληεο ή
ηνπο αληφληεο ηνπ».
Σν γεγνλφο φηη ν λφκνο απηφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πην επέιηθησλ απνθάζεσλ,
ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αξζνχλ, ελ φισλ ή ελ κέξεη,
νξηζκέλεο κφλν δηθαηνπξαμίεο θαη κάιηζηα, άιιεο ελ φισ θαη άιιεο ελ κέξεη, ζα
κπνξνχζε λα απνηειεί κηα πξφνδν αλ πξνβιέπνληαλ θαη νη κεραληζκνί γηα ηελ
νπζηαζηηθνπνίεζε θαη ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ. Απηφ δελ θαίλεηαη λα
ζπκβαίλεη, φπσο δείρλεη θαη ην γεγνλφο ηεο επηδεξκηθήο, ή θαζφινπ, εθαξκνγήο ηεο
πξφβιεςεο γηα ηελ αλάγθε έθζεζεο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο γηα ηελ άξζε ή κε ηεο
δηθαηνπξαμίαο, αληί γηα ηελ απιή ςπρηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ πξνβιεπφηαλ
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πξνεγνχκελα. Απηή ε θαηαξρήλ ζεηηθφηεξε, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, πξφβιεςε
αθπξψλεηαη ζηε πξάμε θαη απνθηά πξνζρεκαηηθφ ραξαθηήξα, κέζσ ηεο γλσζηήο (θαη
απφ ηνλ 2071) ηαθηηθήο λα εθαξκφδεηαη, ππφ ην θάιπκκα ησλ λέσλ λνκηθψλ
ξπζκίζεσλ, ε παιηά πξαθηηθή (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2005).
Δπίζεο, κνινλφηη πξνβιέπεηαη φηη ε «δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε» αίξεηαη φηαλ
εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ ηελ πξνθάιεζαλ (αξ. 1685), ζηε πξάμε απηφ ζπάληα
ζπκβαίλεη. Σν άξζξν, αληί λα παξάζρεη κηαλ νπζηαζηηθή ξχζκηζε ζε απηφ ην θξίζηκν
δήηεκα ηεο «άξζε ηεο άξζεο», δειψλεη απιψο, φηη «ε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
αίξεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ χζηεξα απφ αίηεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ
κπνξνχλ λα ηε δεηήζνπλ ή θαη απηεπαγγέιησο», ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πνηα είλαη ηα
άηνκα πνπ κπνξνχλ λα ηε δεηήζνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε άξζε ηεο
δηθαηνπξαμίαο ζεκαηνδνηεί, ζπλήζσο, κηα κφληκε απψιεηά ηεο γηα ηνλ ςπρηθά
πάζρνληα θαη είλαη πνιχ ζπάλην λα βξεζνχλ άηνκα πνπ είηε λα ζέινπλ, είηε λα
κπνξνχλ λα ηε δεηήζνπλ (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2005).
Δπηπιένλ, παξφιν πνπ κε ην λφκν γηα ηε «Γηθαζηηθή πκπαξάζηαζε»
πξνβιέπεηαη θάπνηνο ειεγθηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
«ζπκπαξαζηαηψλ», απνηεινχκελνο απφ έλα επνπηηθφ ζπκβνχιην ηξηψλ έσο πέληε
κειψλ (απφ ζπγγελείο ή θίινπο ηνπ «ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ»), ζηελ πξάμε, ε
ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ θαζίζηαηαη ηειείσο επηδεξκηθή. Δίλαη γλσζηή ε
«βηαζχλε» (ε ξνπηίλα, ε αδηαθνξία, ν δηεθπεξαησηηθφο ηξφπνο) κε ηνλ νπνίν ηα
δηθαζηήξηα εθδηθάδνπλ ηέηνηα δεηήκαηα - ρσξίο, δειαδή, ηελ εμαζθάιηζε κηαο, φζν
ην δπλαηφ, πην ζηελήο (πνιχπιεπξεο, βαζχηεξεο) ζρέζεο αλάκεζα ζην δηθαζηή θαη
ζην ππφ «δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε» (κεξηθή ή νιηθή) ππνθείκελν θαη ηηο αλάγθεο
ηνπ, κέζα απφ κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ηεο θαηάιιειεο, αιεζηλήο θαη απζεληηθήο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2005).
Δμαηηίαο απηνχ, αλ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ πξάμε
δελ ππάξρεη κέξηκλα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή ησλ πην θαηάιιεισλ αηφκσλ
γηα ην ξφιν ηνπ «δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε» θαη δελ δηαζθαιίδεηαη ην δεηνχκελν,
φηη, δειαδή, απηφο ζα ιεηηνπξγεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο
εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ «ζπκπαξαζηαηνχκελνπ αηφκνπ», παξφι‟ απηά, ην
άξζξν 1684 αλαθέξεη φηη «φιεο νη πξάμεηο ηνπ «δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε», ηνπ
επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζην ζπκθέξνλ ηνπ
«ζπκπαξαζηαηνχκελνπ».
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Δπίζεο, πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα ή απφθαζε, πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε
πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνλ «ζπκπαξαζηαηνχκελν» θαη λα ζπλεθηηκάηαη ε γλψκε
ηνπ», αιιά δελ πξνβιέπεηαη ηίπνηα ην ζαθέο σο πξνο ηα πξνζφληα πνπ ζπγθξνηνχλ
ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ «ζπκπαξαζηάηε» λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηνπ
«ζπκπαξαζηαηνχκελνπ», θαζψο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηνλ ελ ιφγσ ξφιν, νχηε
σο πξνο ηελ αθχξσζε ηνπ δηνξηζκνχ ελφο αθαηάιιεινπ «ζπκπαξαζηάηε». Ζ
αθχξσζε ηνπ δηνξηζκνχ ελφο «ζπκπαξαζηάηε» ζα έπξεπε λα πξνβιέπεηαη φρη κφλν
φηαλ δηαπηζηψλεηαη αλνηρηφο ζθεηεξηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη
φηαλ απηφο θαζπζηεξεί, κέρξη καηαίσζεο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
«ζπκπαξαζηαηνχκελνπ» θαη ηνπ παξέρεη, ζε θαζεκεξηλή βάζε, έλα επίπεδν δσήο
πνιχ θαηψηεξν, ή πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ, απφ απηφ πνπ δηθαηνινγεί ε πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2005).
Απφ ηελ άιιε, δελ ππάξρεη θακηά επειημία γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ ςπρηθήο πγείαο «ελδηάκεζσλ», δειαδή ηέηνησλ, πνπ θάλνπλ ην άηνκν,
ζηαζεξά θαη πεξηνδηθά, λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο (επηδείλσζεο
ηεο ςπρηθήο ηνπ δπζθνξίαο, ππνηξνπψλ) θαη θαηαζηάζεηο πνπ είλαη θαιά.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, νη θξίζεηο καλίαο, αιιά θαη πνιιέο θαηαζηάζεηο
ςπρσηηθέο, νξηαθέο θαη άιιεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα άηνκα πνπ νη λνεηηθέο θαη
βνπιεηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο δελ επεξεάδνληαη ηφζν πνιχ ψζηε λα έρνπλ ππνζηεί ζην
παξειζφλ ή λα πξνβιέπεηαη φηη ζα ππνζηνχλ ζην κέιινλ άξζε ηεο δηθαηνπξαθηηθήο
ηνπο ηθαλφηεηαο. ππφ ηε κνξθή ηεο κεξηθήο ή νιηθήο ζπκπαξάζηαζεο. Καη φκσο, ηα
άηνκα απηά δελ θηλδπλεχνπλ κφλν απφ κηα πηζαλή αθχξσζε ηεο λνκηθήο ηνπο
ππφζηαζεο, αιιά θαη απφ κηα άιιε κνίξα, απηή ηεο εγθαηάιεηςεο.
Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, κηα πξφβιεςε πνπ ζα κπνξεί ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα
ηνπ ρξφλνπ λα κέλεη αλελεξγή, αιιά πνπ, ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο, ή κηθξέο πεξηφδνπο,
λα δξαζηεξηνπνηείηαη (κε ηαρείεο δηαδηθαζίεο) γηα νξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ην άηνκν
δελ ζα κπνξεί λα θάλεη κφλν ηνπ ή πνπ ζα ηηο θάλεη κε ηξφπν πνπ ζα απεηιείηαη
αλεπαλφξζσηε βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2005).
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7. Πξνηάζεηο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ)
πσο δηαπηζηψλεηαη ινηπφλ ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη πνιιαπιά θαη
πνιχπινθα. Ο αξηζκφο ησλ αθνχζησλ λνζειεηψλ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 55%-65%
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ, ζε ζρέζε κε ηα Κξάηε - Μέιε ηεο Δ.Δ, φπνπ ν
αξηζκφο απηφο δελ μεπεξλά ην 7-8%, είλαη έλαο αδηάςεπζηνο δείθηεο φηη δελ έρεη
ππάξμεη πξαγκαηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Έλαο άιινο
αδηάςεπζηνο δείθηεο είλαη ε κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηηο αθνχζηεο λνζειείεο κε
θνηλή ηε γξαθεηνθξαηηθή/ δηεθπεξαησηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ αδηαθνξία ησλ
ιεηηνπξγψλ, ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο Φπρηθήο Τγείαο, φζν θαη ζ' απηφλ ηεο Γηθαηνζχλεο.
Πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη πξνζηαηεπηηθέο γηα ηνλ ςπρηθά πάζρνληα
πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 2071/1992, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ εηζαγγειέα –
ζην πξφηππν ηνπ ζεζκνχ ηνπ εηζαγγειέα αλειίθσλ- γηα ηηο ππνζέζεηο αθνχζηαο
λνζειείαο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε άκεζε εθαξκνγή ηεο ηνκενπνίεζεο ησλ
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Αλ θαη απηή πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.
2716/1999, ζήκεξα νη ηνκεαθέο επηηξνπέο ή δελ έρνπλ αθφκα ηδξπζεί, ή έρνπλ
ηδξπζεί θαη δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη, ή έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ρσξίο έξγν. Γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ (acute cases), πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ
εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ -θπξίσο- πξνζσπηθνχ ζε δεμηφηεηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ. Πξνηείλεηαη αθφκε ε
εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ θαινχληαη λα έιζνπλ ζε επαθή ςπρηθά πάζρνληεο
ζε θξίζε ζην πιαίζην αθνχζησλ λνζειεηψλ, ζε πξνγξάκκαηα «παξέκβαζεο ζηελ
θξίζε» (Crisis Intervention). Ζ ΔΔΓΑ επίζεο ππελζπκίδεη ηελ νινθιεξσκέλε
πξφηαζή ηεο γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ αζηπλνκηψλ ζηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξφηαζε ηελ νπνία είρε δηακνξθψζεη Δηδηθή Οκάδα
Δξγαζίαο πνπ ε Δπηηξνπή είρε ζπζηήζεη γηα απηφ ην ζθνπφ ην 2009, θαη ηελ νπνία
θαηέζεζε θαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην
2010.
Δπηπιένλ, πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα
έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη ζε πξψην ζηάδην ηελ νξζφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ
αθνχζησλ λνζειεηψλ, πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ζε δηθαζηήξην. Τπνγξακκίδεη ηελ
ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ απφ φιεο ηηο
αξκφδηεο αξρέο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ηνπ ςπρηθά αζζελνχο ζηνλ ηαηξηθφ ηνπ
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θάθειν, θαζψο, εμ νξηζκνχ, ην απφξξεην αληηηάζζεηαη ζηνπο ηξίηνπο, απνζθνπψληαο
αθξηβψο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πάζρνληνο, θαη φρη ζηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα.
Ζ ΔΔΓΑ επίζεο πξνηείλεη ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ, αιιά θαη ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε, επηζθέςεσλ απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ
Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο. Τπελζπκίδεη δε, πσο ε ηαρεία
επηθχξσζε ηνπ OPCAT, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξνιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επηζθέςεσλ
ζε ρψξνπο απφ εμεηδηθεπκέλν φξγαλν, ζα ζσξαθίζεη ηελ ρψξα ψζηε λα πξνιακβάλεη
ηέηνηνπ ηχπνπ παξαβηάζεηο.
ζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ
εηζαγσγή επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα κπνξεί λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κε ηαρείεο
δηαδηθαζίεο γηα ηα δηαζηήκαηα ησλ θξίζεσλ θαη ζα είλαη αλελεξγφ θαηά ηνλ ππφινηπν
ρξφλν. Γεληθφηεξα, ηνλίδεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά
φιεο εθείλεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη
νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ςπρηθά
παζρφλησλ.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΔΓΑ:
• Ζ αλαζεψξεζε ηνπ „Φπραξγψ‟ πξέπεη λα γίλεη ζηε βάζε ηεο ζπλεπνχο θαη
εηιηθξηλνχο αμηνιφγεζεο ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο.
• Ζ δεκηνπξγία δηθηχνπ ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηελ
θνηλφηεηα είλαη επηηαθηηθφο.
• Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ φξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο

ηνπ

πξνζσπηθνχ

ησλ

ζηεγαζηηθψλ

δνκψλ

θαη

ησλ

Μνλάδσλ

Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.
• Θα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ζεζκηθά ην θαζεζηψο θάησ απφ ην νπνίν δηακέλνπλ νη
αζζελείο ζηηο ζηεγαζηηθέο δνκέο ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΝΠΗΓ, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ
νη ζπλέπεηεο ηεο ζχγρπζεο κεηαμχ „λνζειείαο‟ θαη „δηακνλήο‟. Παξάιιεια, ζα πξέπεη
άκεζα λα δηακνξθσζνχλ νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο γηα ηηο ΜΦΤ θαη γηα ηηο
ζηεγαζηηθέο δνκέο δηαθφξσλ ηχπσλ.
• Οη θξαηηθνί θαη νη κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο
απφ ηε κία, θαη νη ηδησηηθνί θνξείο απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη λα πάςνπλ λα
αιιειναγλννχληαη. Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ
δηθαησκάησλ ησλ λνζειεπνκέλσλ ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πξέπεη λα πεξάζεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ ΤΤΚΑ.
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• Δπηβεβιεκέλε είλαη ε ελίζρπζε ησλ νκάδσλ εθπξνζψπεζεο ησλ ςπρηθά
παζρφλησλ, ψζηε λα αλαιάβνπλ ξφινπο δηεθδίθεζεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο
ζπκκαρίεο πνπ εθείλνη ζα επηιέμνπλ. Σν βίσκα είλαη απζηεξά πξνζσπηθφ θαη δελ
κνηξάδεηαη, αιιά ηα αηηήκαηα είλαη θνηλά. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε
πιήξνπο ελεκέξσζήο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηά ηελ (αθνχζηα ή
εθνχζηα) λνζειεία ηνπο.
• Δίλαη κεγάιε ε αλάγθε γηα ςπρνεθπαηδεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο γηα
ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ. ην πιαίζην απηφ, είλαη αλαγθαία ε
δεκηνπξγία δνκψλ βξαρείαο θηινμελίαο παζρφλησλ, ψζηε λα αλαθνπθίδεηαη ε
νηθνγέλεηα θαη λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ θξνληίδα.
• Θεσξνχληαη, αθφκα απαξαίηεηεο, επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηφζν γηα ηνπο
Δηζαγγειείο, φζν θαη γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ ρεηξίδνληαη αθνχζηεο λνζειείεο.
• Σα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ησλ
πνιηηηθψλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο.
• Δμίζνπ επηβεβιεκέλε είλαη ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γνκψλ Κνηλσληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ εληζρχνπλ ηελ επαλέληαμε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ
• Ζ ζεζκνζέηεζε εηδηθνχ αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ
ςπρηθήο πγείαο κε επξείεο αξκνδηφηεηεο, είλαη απαξαίηεηε.
Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηνπο πνηληθά αθαηαιφγηζηνπο, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη:
• Σελ ηξνπνπνίεζε ηoπ άξζξνπ 69 ΠΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 310, παξ. 1 ΚΠΓ
νχησο

ψζηε

ζε

πεξηπηψζεηο

αθαηαιφγηζησλ

πξνζψπσλ

πνπ

δηαπξάηηνπλ

πιεκκειήκαηα ή θαθνπξγήκαηα, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην λα κελ απαιιάζζεη ηα
αλσηέξσ πξφζσπα απφ ηε δίσμε δηαηάζζνληαο ηαπηφρξνλα ηε θχιαμή ηνπο, φπσο
ζπκβαίλεη ζήκεξα, αιιά λα παξαπέκπεη ηα πξφζσπα απηά ζην αξκφδην δηθαζηήξην
«κε επηθχιαμε απαιιαγήο». Μφλν απηφ ην δηθαζηήξην, κεηά απφ δηαδηθαζία ελψπηνλ
αθξναηεξίνπ, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαηάμεη ηε θχιαμε, αθνχ
απαιιάμεη ηα αθαηαιφγηζηα πξφζσπα απφ ηε ζρεηηθή πνηλή.
• Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 69 θαη 70 ΠΚ ην γξάκκα ησλ νπνίσλ ζέηεη ηε
«δεκφζηα αζθάιεηα», έλαλ ηδηαίηεξα αφξηζην θαη αζαθή φξν, σο ην κφλν θξηηήξην
ηεο έλαξμεο θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο θχιαμεο αθαηαιφγηζησλ. Ο λνκνζέηεο νθείιεη λα
ππνβάιεη ηε θχιαμε ζε ζεξαπεπηηθέο αξρέο θαη λα ζέζεη ξεηά θαη εδψ (φπσο έρεη ήδε
γίλεη κε ην Ν. 2071/1992, ζηα άξζξα 95-99 πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνιεπηηθή αθνχζηα
λνζειεία), σο θχξηα πξνυπφζεζε έλαξμεο θαη ζπλέρηζεο ηεο θχιαμεο ηελ χπαξμε ή
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ζπλέρηζε χπαξμεο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο ησλ αθαηαιφγηζησλ πξνζψπσλ ε νπνία
ζε είδνο ή/θαη βαζκφ λα ηνπο θαζηζηά επηθίλδπλνπο γηα ηελ θνηλσλία, ζχκθσλα κε ηηο
πξναλαθεξζείζεο βαζηθέο αξρέο αξκφδησλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ ΟΖΔ, ηηο
ζεκειηψδεηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο ΔΓΑ.
• Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 69 θαη 70 ΠΚ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε καθξνρξφλην εγθιεηζκφ (αθφκε θαη γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο),
ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε δηά λφκνπ ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ θχιαμεο θαη ζεξαπείαο
ησλ αθαηαιφγηζησλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο απηνχ ηνπ νξίνπ, βάζεη ζρεηηθήο
δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Ζ δηθαζηηθή
απφθαζε θχιαμεο (θαη ζπλέρηζεο θχιαμεο) αθαηαιφγηζησλ πξνζψπσλ ζε
ζεξαπεπηηθφ ίδξπκα είλαη ζθφπηκν λα ππφθεηηαη δηά λφκνπ ζε δεπηεξνβάζκην
δηθαζηηθφ έιεγρν, κέζσ ελδίθνπ κέζνπ δηαζέζηκνπ ζηα ππφ θχιαμε θαη ζεξαπεία
πξφζσπα θαη ζε λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο
βαζηθέο αξρέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Τγείαο.
ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα θαη κε ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ, ην βάξνο απφδεημεο
πεξί ηεο αλάγθεο ή ζπλέρηζεο ηνπ εγθιεηζκνχ, πξέπεη λα θέξνπλ νη αξρέο θαη φρη ν
εθεζηβάιισλ. Δπηπιένλ, ν δεπηεξνβάζκηνο δηθαζηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα ιακβάλεη
ρψξα ζε ηδηαίηεξα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο επηβάιιεη ην άξζξν 5, παξ.4
ΔΓΑ.
• Σν πνηληθά αθαηαιφγηζην πξφζσπν είλαη ζθφπηκν λα έρεη ξεηά εθ ηνπ λφκνπ ην
δηθαίσκα απηνπξφζσπεο παξάζηαζεο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ,
πξνο δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ,
κεηαμχ άιισλ, απφ ηα άξζξα 2 παξ. 1, 5 παξ. 1, 3 θαη 5, 21 παξ. 3 θαη 25 παξ. 1 ,
αιιά θαη γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ε αξρή πνπ εξεπλά ην ζέκα λα έρεη
απηνπξνζψπσο αληίιεςε ηεο πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Γηα ηνπο
ίδηνπο ιφγνπο θξίλεηαη ζθφπηκε ε πξφβιεςε απφ ην λφκν ππνρξέσζεο ηνπ
δηθαζηεξίνπ λα εμεηάζεη ην αθαηαιφγηζην πξφζσπν ζηνλ ρψξν θξάηεζήο ηνπ, ζε
πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά ηνπ ζην δηθαζηήξην έρεη θξηζεί σο αδχλαηε γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν.
• Σέινο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηά λφκνπ πξφβιεςε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ
δηθαζηεξίνπ, πξηλ απφ ηε δηαηαγή (ζπλέρηζεο) θχιαμεο ηνπ πνηληθά αθαηαιφγηζηνπ
πξνζψπνπ, λα δηαηάζζεη απηεπάγγειηα ηε γλσκάηεπζε δχν ςπρηάηξσλ πνπ δελ
πξέπεη λα ηεινχλ ζε ζρέζε ζπγγέλεηαο κε ην αθαηαιφγηζην πξφζσπν (θαη‟ αλαινγία
ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 2 ηνπ Ν. 2071/1992). Οη ζρεηηθέο ςπρηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο ζα
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πξέπεη λα ζπληζηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο
θχιαμεο. Γηα ην ζέκα απηφ, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ επεμεξγαζία ελφο εηδηθνχ
πιαηζίνπ λνζειείαο, ην νπνίν ζα εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ελαιιαθηηθήο
ζσθξνληζηηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ
ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο, ελψ ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε
ζπληνληζκνχ θαη ηαθηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤΚΑ θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο

8. πκπεξάζκαηα
Ζ θαηάθσξε θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ κηαο κεγάιεο κεξίδαο πνιηηψλ,
φπσο θαίλεηαη, δελ είλαη θαη‟ εμαίξεζηλ, αιιά απνηειεί ηνλ παγησκέλν ηξφπν ηεο
θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δχν ζεζκψλ, ςπρηαηξηθνχ θαη δηθαζηηθνχ. Ζ βαζηά
θξίζε ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ νλνκάζηεθε «ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε», έρεη θέξεη
μαλά ζην πξνζθήλην ηε δπζιεηηνπξγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο ζεζκνχο.
Οη δξακαηηθέο αλεπάξθεηεο, αιιά θαη νη αλαληηζηνηρίεο αλάκεζα ζην έλα πεδίν θαη
ζην άιιν, δεκηνπξγνχλ έλα εθξεθηηθφ κείγκα άιπησλ αληηθάζεσλ πνπ λαξθνζεηεί ηε
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη δηαθσκσδεί θάζε έλλνηα δηθαησκάησλ,
ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν, φπσο επίζεκα δειψλεηαη, πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγεί κε
κεησκέλν ην ξφιν ησλ ςπρηαηξείσλ (ή θαη ρσξίο ςπρηαηξεία) θαη κε ζεβαζκφ ζηα
δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2005).
Ο αθνξηζκφο ηνπ Thomas Szasz γηα ηελ απεηιή ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ απφ
κηα ζπλσκνζία κεηαμχ θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ςπρηαηξηθήο, απνηειεί πιένλ κηα απηή
πξαγκαηηθφηεηα (Γξίβαο, 1989). Οη άλζξσπνη κε ςπρηθή αζζέλεηα ζεσξνχληαη
πεξηζζφηεξν επηθίλδπλνη, ιηγφηεξν ηθαλνί, θαη κε κεγαιχηεξε αλάγθε ππεξεζηψλ θαη
πξνζηαζίαο απ‟ φηη ν γεληθφο πιεζπζκφο (Edgley, Stickley & Masterson, 2006). Απηή
ε αληίιεςε, φζνλ αθνξά ζηελ επηθηλδπλφηεηα, είλαη ε επηθξαηνχζα ζην ρψξν ηεο
Γηθαηνζχλεο, ελψ ζηνλ ρψξν ηεο Φπρηθήο Τγείαο θπξηαξρεί ε παξαδνζηαθή
ιεηηνπξγία ηνπ ςπρηαηξηθνχ ζεζκνχ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, θαη‟
εληνιήλ ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2009).
Δίλαη θαλεξφ φηη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ «αθνχζηα λνζειεία»
γίλεηαη κε έλα πξνζρεκαηηθφ ηξφπν, ζπλήζσο εξήκελ ηνπ άκεζα ελδηαθεξνκέλνπ,
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κέζσ κηαο «ζησπεξήο ζπκθσλίαο» ηεο νηθνγέλεηαο (ή, άιινπ, «ηξίηνπ» πξνζψπνπ),
ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ εηζαγγειηθψλ (απιψο λα
δηεθπεξαηψλνπλ) θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ (απιψο λα επηθπξψλνπλ ηελ «εηζαγγειηθή
εληνιή»). Δίλαη, επίζεο, πξνθαλέο φηη, παξά ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ, ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ θαη
άιισλ αζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο
πγείαο, ε λνκνζεζία ε ζρεηηθή κε ηε «δηθαηνπξαμία» παξακέλεη, ζηηο νπζηαζηηθέο ηεο
παξακέηξνπο φπσο είρε δηακνξθσζεί ζην παξειζφλ. Μηα δηακφξθσζε, δειαδή, πνπ
πεγάδεη θαη δηαηξέρεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ ζέηνπλ ηνλ ςπρηθά
πάζρνληα εθηφο ηνπ θνηλσληθνχ παηρληδηνχ θαη έρνληαο σο δεδνκέλε ηελ
πξνθαηάιεςε φηη ε ςπρηθή αζζέλεηα ηζνδπλακεί κε νξηζηηθή απψιεηα ηνπ «ινγηθνχ»
(παιηφηεξα, επαξθή ιφγν γηα λα θιείλεηαη θαλείο εθφξνπ δσήο ζην άζπιν). Παξά ηηο
βειηηψζεηο πνπ έρεη επηθέξεη ν λφκνο 2447 (θεθ. 13, άξζξα 1666 έσο 1694) γηα ηελ
«Γηθαζηηθή πκπαξάζηαζε», εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχληαη νξηζκέλεο απφ ηηο
αθακςίεο ησλ παιαηφηεξσλ δηαηππψζεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (πεξί Γηθαζηηθήο
Απαγφξεπζεο θαη Αληίιεςεο, Κεθ. 16 θαη 17).
Δίλαη αθφκα γλσζηφ, φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ιεγφκελσλ
«αθαηαιφγηζησλ», πνπ έρνληαο δηαπξάμεη κηα αμηφπνηλε πξάμε, εγθιείνληαη ζην
ςπρηαηξείν βάζεη ησλ άξζξσλ 34 θαη 69, έρεη απιψο «αλαβιεζεί» γηα ην αφξηζην
κέιινλ, φπσο φια ηα νπζηψδε πνπ ζα έπξεπε λα έρεη αληηκεησπίζεη ε ιεγφκελε
«ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε».
ην λνκηθφ ζηεξέσκα μέξνπκε πνιχ θαιά θαη ληψζνπκε αζθαιείο κε ηνλ
«παξάθξνλα», ηνλ «ηξειφ», ηνλ «αθαηαιφγηζην», ηνλ «άξξσζην», φπσο θαη ηνλ
«θξαηνχκελν». Καζέλαο απ‟ απηνχο αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο
θαηεγνξίεο θαη δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα. Αληίζεηα, λέεο ηδέεο ή λέεο
θαηεγνξίεο φπσο ε «ςπρηθή αλαπεξία» δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα, ζην κέηξν πνπ δελ
εληάζζνληαη ζηηο δεδνκέλεο λνκηθέο έλλνηεο αιιά δηεθδηθνχλ κηα θαηλνχξηα ξχζκηζε.
Ζ δηνηθεηηθή αιιά θαη ε επξχηεξε θνηλσληθή νληνινγία δείρλνπλ φηη νη πνιηηηθέο
θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ
δελ πξαγκαηψλνληαη επαξθψο. πρλά απηή ε πξαγκαηηθφηεηα απνδίδεηαη ζηελ
ηδηαηηεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη εληνπίδεηαη
ζηελ ακθίβνιε δπλαηφηεηα άζθεζήο ηνπο απφ θείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ.
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χκθσλα κε ηνλ Φπηξάθε (2011), «ηα δηθαηψκαηα ηνπ ςπρηθά αζζελνχο
πεξηνξίδνπλ ηνλ εηεξνθαζνξηζκφ ηνπ, νξζψλνπλ ηελ απηφλνκε χπαξμή ηνπ θαη ηνπ
δίλνπλ ιφγν. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζηζηνχλ ηνλ ςπρηθά αζζελή ππνθείκελν ηεο
θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο ζρέζεο. κσο, φζν έρεη ν αζζελήο
δηθαηψκαηα ηφζν ράλεη ηε βνιή ηνπ ν επαγγεικαηίαο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη ν
λνκηθφο. ινη απηνί νη λεσηεξηζκνί ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ άκπλεο θαη ηειηθά
θαηαιήγνπλ ζηελ πεξηζηνιή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ - ςπρηθά αζζελνχο,
κπξνζηά ζηελ αβεβαηφηεηα. Αο κελ μερλάκε φηη ηα δηθαηψκαηα δελ είλαη νπδέηεξα,
δελ απνηεινχλ άρξσκεο παξαδνρέο θνηλήο απνδνρήο. Αληίζεηα, κεηαηξέπνπλ ην
θηινδψξεκα ζε απαίηεζε, αλαθαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο εμνπζίαο, απνλέκνπλ ξφινπο.
Καηά ηνχην ζηξέθνληαη απέλαληη ζην γηαηξφ, ην δηθαζηή θαη ην δηνηθεηηθφ ππάιιειν.
Ζ ξεηνξεία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ςπρηθά αζζελνχο ζέηεη σο βάζε έλα κνληέιν
αλζξψπνπ κε απεξηφξηζηεο δεμηφηεηεο θαη πφξνπο, κε γλψζεηο λνκηθήο, νηθνγέλεηα
θαη θίινπο πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ θαη ηνλ ζέινπλ θνληά ηνπο, δηθεγφξνπο πνπ κάρνληαη
γη‟ απηφλ. ‟ απηή ηε βάζε ζεκεηψλεηαη έλαο πιήξεο παξνπιηζκφο, θαζψο φιν ην
ζχζηεκα ησλ δηθαησκάησλ ζηελ Διιάδα έρεη δνκεζεί θαη ιεηηνπξγεί πάλσ ζηε
ζεκειηψδε παξαδνρή φηη ν ςπρηθά αζζελήο δελ ππάξρεη θαη δελ κπνξεί λα
δηεθδηθήζεη».
πκκεξίδνκαη απηή ηελ άπνςε, θαζψο ε πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία απφ ηε
ζπλαλαζηξνθή κε ςπρηθά αζζελείο, νη επηζθέςεηο κνπ ζε Φπρηαηξείν ηεο Αζήλαο ηα
ηειεπηαία νρηψ ρξφληα θαη ε κειέηε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία κε έρεη νδεγήζεη ζε
έλα θαη κφλν ζπκπέξαζκα: Παξά ηνπο λφκνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα
ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ηα άηνκα απηά παξακέλνπλ απξνζηάηεπηα θαη εθηεζεηκέλα ζηηο
βνπιέο ησλ ςπρηάηξσλ, ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν θξάηνο θαίλεηαη
αλίθαλν λα εθαξκφζεη ηνπο λφκνπο θαη ηειηθά απηφ θαηαιήγεη λα είλαη ν ερζξφο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο.
ηαλ κάιηζηα γίλεηαη ιφγνο γηα αθνχζηα εγθιείζηνπο ζε ςπρηαηξηθά
λνζνθνκεία, ηφηε έλλνηεο φπσο «απηνλνκία», «ειεπζεξία» θαη «αμηνπξέπεηα»,
ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε. Γπζηπρψο νη άλζξσπνη απηνί, ππφ ην θαζεζηψο ηεο
αθνχζηαο λνζειείαο, δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απηφλνκνη ή ειεχζεξνη, αθνχ θαη‟
αξράο είλαη έγθιεηζηνη παξά ηε ζέιεζε ηνπο, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ιφγσ ηεο
αζζέλεηαο ηνπο, δελ είλαη ζε ζέζε λα εκπηζηεπηνχλ ην κπαιφ ηνπο θαη λα πξάμνπλ
απηνβνχισο, ελψ αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη έλα πγηέο-ινγηθφ θνκκάηη,
δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξάμνπλ βάζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο, εθφζνλ πάληνηε
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πξέπεη λα ινγνδνηνχλ ζε άιινπο. πρλφηαην θαηλφκελν κάιηζηα είλαη ε αληθαλφηεηα
ηνπο λα θάλνπλ ην νηηδήπνηε, θαζψο θπηνδσνχλ ιφγσ ησλ θαξκάθσλ. ζνλ αθνξά
ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπο, φια ηα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ καξηπξνχλ φηη
νη ςπρηθά αζζελείο δε κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ νχηε απηή, αθνχ ειάρηζηνη είλαη
απηνί πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη.
Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί, θαηαιήγνληαο, είλαη φηη νη ςπρηθά αζζελείο
είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαη πξέπεη λα έρνπλ δηθαηψκαηα ζαλ φινπο ηνπο άιινπο.
Δίλαη φκσο πην επάισηνη απφ ηνπο άιινπο θαη φπσο φιεο νη επάισηεο νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ, ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαη δηθαηνχληαη ην ζεβαζκφ φισλ. Ζ εηθφλα πνπ
έρεη ζρεκαηηζηεί γηα ηα άηνκα απηά, απφ ηα ΜΜΔ, είλαη πξαγκαηηθά άδηθε θαη απέρεη
πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γπζηπρψο φκσο είλαη ε επηθξαηνχζα θαη εμαθνινπζεί
λα ηνπο ζηηγκαηίδεη ζηα κάηηα φισλ. Πξέπεη ινηπφλ λα ππάξμεη παηδεία θαη
ελεκέξσζε, ψζηε, νη ςπρηθά αζζελείο λα ζεσξνχληαη ζπλάλζξσπνη θαη φρη «ηξεινί»
ή ελ δπλάκεη εγθιεκαηίεο. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ θξαηηθή κέξηκλα θαη
θηλεηνπνίεζε γηα δεκηνπξγία ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη
ηνκενπνηεκέλνπ δηθηχνπ πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θαη ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο, γηα
αλαβάζκηζε ηεο λνκνζεζίαο (παξφιν πνπ λφκνπ ππάξρνπλ, αιιά δελ ηεξνχληαη),
θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ θηλεηψλ δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ, νη νπνίεο ζα
απνηεινχληαλ απφ πξνεδξεχνληα λνκηθφ, απφ ειεγθηή ςπρίαηξν πνπ ειέγρεη ηελ
αξηηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πεπξαγκέλσλ θαη απφ αλεηδίθεπην κέινο πνπ εθπξνζσπεί ην
γεληθφ θνηλφ.
Γπζηπρψο φκσο, είκαη απαηζηφδνμε γηα ην αλ κπνξεί λα γίλεη θάηη κε ηνπο
αλζξψπνπο απηνχο, θαζψο νη αιιαγέο ζηε ρψξα απηή -πφζν κάιινλ γηα δεηήκαηα
πνπ αθφκα απνηεινχλ ηακπνχ θαη εκπιέθνπλ πνιινχο ζεζκνχο- γίλνληαη πάληνηε κε
κεγάιε δπζθνιία θαη αξγνχο ξπζκνχο. ηαλ κάιηζηα πξφθεηηαη γηα πεξίνδν
γεληθφηεξεο χθεζεο ηεο ρψξαο φπνπ ην ελδηαθέξνλ είλαη ζηξακκέλν ζε ζέκαηα
νηθνλνκίαο θαη επηβίσζεο, ηφηε δεηήκαηα ηέηνηαο θχζεσο κπαίλνπλ ζε δεχηεξε κνίξα
θαη νη ειπίδεο γηα θάηη θαιχηεξν είλαη κάιινλ νπηνπηθέο.
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