ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION
Αθήνα 23/7/2009
Αρ. Πρωτ. 807
Προς
Το Σύλλογο Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων ΕΣΥ του Νοµού Αττικής

Θέµα: Νοσηλεία –Φύλαξη ασθενών στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία βάσει των
άρθρων 69-70 του Ποινικού Κώδικα.

Σε απάντηση του εγγράφου σας µε αριθµό 40 /1-7-2009 , η Ε.Ψ.Ε θεωρεί σκόπιµο να
σας γνωρίσει τα εξής επί του εξαιρετικά σηµαντικού ζητήµατος που θέτετε.
1. Η Ε.Ψ.Ε έχει επισηµάνει αρµοδίως ότι η προβλεπόµενη από το
Πρόγραµµα
«ΨΥΧΑΡΓΩ» οριστική κατάργηση όλων των ειδικών
Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων δεν έχει αντιµετωπίσει , όπως θα έπρεπε, όλα τα
ειδικότερα παρεπόµενα προβλήµατα µιας τόσο ριζικής αναδιάταξης των
Ψυχιατρικών Υπηρεσιών της χώρας µεταξύ των οποίων είναι και το πρόβληµα
της θεραπείας και ταυτόχρονα φύλαξης , στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας και
ύστερα από απόφαση της ∆ικαιοσύνης, ψυχικά πασχόντων προσώπων.
2. Η θεραπεία σε συνθήκες κράτησης ψυχικά πασχόντων προσώπων
που παρέβησαν τον Ποινικό Νόµο ,αλλά κρίθηκαν ανίκανοι προς καταλογισµό
της προβλεπόµενης ποινής ,και η επίλυση των µειζόνων και δυσεπίλυτων
προβληµάτων που µια τέτοια εν πολλοίς αντιφατική πρακτική συνεπάγεται
,ανήκει στην ευθύνη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και όχι του Υπουργείου
Υγείας . Σε αυτή την ευθύνη που το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης από το έτος 1950
είχε αναλάβει δεν κατέστη δυνατό να ανταποκριθεί . (Από έγκυρες πληροφορίες
που παρέχει ο κ. Χάρης Βαρουχάκης , µέλος της εξελεγκτικής Επιτροπής της
Ε.Ψ.Ε. και τέως ∆ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αττικής , σε εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε αριθµό
137559/30-12-1950 αναφέρεται επί λέξει ότι
« …ο απαλλασσόµενος
ψυχοπαθής θα µετάγεται εις το εν Αθήναις Ψυχιατρικό Παράρτηµα το οποίον
πρόκειται να αναδιοργανωθεί εις ∆ικαστικόν Ψυχιατρείον εγκαθιστάµενον εις
κατάλληλον κτίριον.». Η ανέγερση και η λειτουργία αυτού του ∆ικαστικού
Ψυχιατρείου εκκρεµεί εδώ και περίπου εξήντα χρόνια.
3. Η εισαγωγή και παραµονή ψυχικά πασχόντων συνήθως για πολλά
χρόνια και όχι σπάνια ισοβίως στα ∆ηµόσια Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία
επιβλήθηκε εξ ανάγκης και καταχρηστικά και συνεχίζεται ακόµη παρά το όσα

προβλήµατα εξ αρχής δηµιούργησε και παρά τις έντονες , τεκµηριωµένες και
επίµονες διαµαρτυρίες του Ιατρικού Σώµατος που έµεναν αναπάντητες. ( Ο κ.
Χ. Βαρουχάκης αναφέρεται ενδεικτικά στην µε αριθµό 12124-3-1988 απόφαση
της Επιστηµονικής Επιτροπής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής η οποία
και έγινε αποδεκτή από το ∆.Σ του Νοσοκοµείου αυτού . Η απόφαση αυτή
στάλθηκε στις αρµόδιες δικαστικές αρχές , αλλά δεν είχε κανένα θετικό
αποτέλεσµα .
4. Η Ε.Ψ.Ε επαναλαµβάνει λοιπόν και φρονεί ότι εκφράζει τις θέσεις
όλων των ψυχιάτρων που εργάζονται στα αποµείναντα ψυχιατρικά Νοσοκοµεία
ότι :
4.1. Σε κάθε ψυχικά πάσχοντα «κρατούµενο» ή µη , εκούσια ή
ακούσια νοσηλευόµενο πρέπει να παρέχεται οποιοδήποτε θεραπευτικό µέσο
που κατά την κρίση της θεραπευτικής οµάδας θα έχει ευνοϊκή επίδραση στην
αποκατάσταση της ψυχικής του υγείας. Κανείς γιατρός ή άλλο µέλος της
θεραπευτικής οµάδας δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να παραβεί αυτή την αρχή.
4.2. Είναι γνωστό και γενικά πλέον αποδεκτό ότι ο αυστηρός
εγκλεισµός προσώπων που εµφανίζουν ψυχική διαταραχή
σε ελάχιστες
περιπτώσεις και για ελάχιστο χρόνο είναι αναγκαίος, στις δε περισσότερες
αποβαίνει εξαιρετικά επιβλαβής.
4.3. Είναι επίσης γνωστό και γενικά αποδεκτό ότι στα θεραπευτικά της
ψυχικής διαταραχής µέτρα, µε πολύ µεγάλη µάλιστα θεραπευτική αξία, πλην
της φαρµακοθεραπείας ή της εξειδικευµένης ψυχοθεραπείας ανήκουν και
µέθοδοι ή τεχνικές όπως π.χ. η ελεύθερη κίνηση των αρρώστων , η συµµετοχή
σε προγράµµατα οργάνωσης ελεύθερου χρόνου,
η παρακολούθηση
προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης , η χορήγηση αδειών εξόδου από
το νοσοκοµείο , η εντός ή εκτός του Νοσοκοµείου ψυχαγωγία κ.τ.λ.
4.3. Κάθε πρακτική που παραγνωρίζει την θεραπευτική αξία αυτών
των θεραπευτικών µέσων , που επιβάλλει περιοριστικά της ελευθερίας µέτρα
και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται ή µε αυστηρότητα µεγαλύτερη από την
απαιτούµενη ή για χρόνο µακρότερο από τον αναγκαίο, που παρεµποδίζει την
πρακτική των ανοικτών θυρών και τη δηµιουργία του κλίµατος ελευθερίας και
σεβασµού των δικαιωµάτων και της προσωπικότητας των νοσηλευοµένων που
πρέπει να επικρατεί σε κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, παρεµποδίζει σε µεγάλο
βαθµό το θεραπευτικό έργο και αντιβαίνει ευθέως στις αρχές και τις αξίες της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και στις σύγχρονες αντιλήψεις για την
αντιµετώπιση της ψυχικής διαταραχής..
4.4. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Ε.Σ.Υ είναι οργανωµένες ( ή
προσπαθούν να οργανωθούν) ,πρέπει να λειτουργούν και καταβάλλεται
προσπάθεια να λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές και τις αξίες της Ψυχιατρικής
Μεταρρύθµισης και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική διαταραχή και
την αντιµετώπισής της. Εποµένως η νοσηλεία και η «κράτηση» σε αυτές επί
χρόνο απροσδιόριστο και συνήθως πολυετή ψυχικά πασχόντων προσώπων για
την µοίρα , τη ζωή και την µεταχείριση των οποίων άλλοι και όχι οι
θεράποντές τους αποφασίζουν συνιστά επιστηµονική , λογική αλλά και ηθική
αντίφαση που µοιραία καταλήγει στη δηµιουργία µειζόνων προβληµάτων και
απαραδέκτων καταστάσεων. (Όπως π.χ. να υποχρεώνονται ∆ιευθυντές κλινικών
να κρατούν και να « θεραπεύουν» επί χρόνια µέσα στο Νοσοκοµείο πρόσωπα
για τα οποία επανειληµµένα αλλά εις µάτην έχουν αποφανθεί ότι θα έπρεπε να
έχουν εξέλθει , ή να διώκονται νοσηλευτές για παράβαση καθήκοντος επειδή

ακριβώς έκαναν το καθήκον τους συµµορφούµενοι µε τις εντολές
θεραπόντων για άρση ή χαλάρωση των περιοριστικών µέτρων.

των

4.5. Η Ε.Ψ.Ε αναγνωρίζει ότι η επίλυση των πολλών και σοβαρών
προβληµάτων που σχετίζονται µε την νοσηλεία ψυχικά πασχόντων προσώπων
που παρέβησαν τον ποινικό νόµο αλλά ταυτόχρονα κρίθηκαν ανίκανοι για να
τους καταλογιστεί η πράξη τους συνιστά εξαιρετικά δυσχερές εγχείρηµα, η
ανάληψη όµως του οποίου δεν µπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω. Και γι αυτό
θεωρεί χρήσιµο να προσδιορίσει τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές προς τις
οποίες πρέπει να κινηθεί σχετικά η Πολιτεία. Συγκεκριµένα:
* Η νοσηλεία ασθενών αυτής της κατηγορίας σε Μονάδες Ψυχικής
Υγείας του Ε.Σ.Υ. πρέπει να παύσει το ταχύτερο.
* Η ιδέα της οργάνωσης και λειτουργίας ∆ικαστικού Ψυχιατρείου
πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά και από πολλές πλευρές και ως προς τις
κτιριακές και άλλες υλικού τύπου προδιαγραφές , αλλά και κυρίως ως προς τον
τρόπο λειτουργίας του.
* Είναι βασική και κατεπείγουσα η ανάγκη ριζικής αλλαγή της
σχετικής νοµοθεσίας και κυρίως προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Πρώτο τη
λειτουργία εξειδικευµένου δικαστικού οργάνου που θα επιλαµβάνεται των
σχετικών περιπτώσεων και δεύτερο πολύ µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη
συµµετοχή των θεραπόντων στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων.
Η Ε.Ψ.Ε εφ’ όσον αναληφθεί τέτοια προσπάθεια είναι έτοιµη να προσφέρει τις
υπηρεσίες της.
Για την Ε.Ψ.Ε
Νίκος Τζαβάρας

Πρόεδρος της Ε. Ψ. Ε.

Χ. Βαρουχάκης

Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ψ.Ε.
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