ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΔ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η σοβαρή έλλειψη Ψυχιατροδικαστικών δομών και υπηρεσιών αποτελεί σταθερό
και γνωστό πρόβλημα, τόσο στην Ψυχιατρική κοινότητα όσο στο Σύστημα Απονομής
Ποινικής Δικαιοσύνης (Σ.Α.Π.Δ.), στην Ελλάδα. Ο όρος Ψυχιατροδικαστικές
υπηρεσίες αναφέρεται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε άτομα με
ψυχικές διαταραχές που έχουν εμπλακεί με το Σ.Α.Π.Δ., λόγω κάποιας αξιόποινης
πράξης ή ετεροκαταστροφικής συμπεριφοράς. Λήπτες τέτοιων υπηρεσιών
αποτελούν άτομα που απαλλάσσονται από την ποινή εξαιτίας ψυχικής ασθένειας,
αλλά και κρατούμενοι που εκδήλωσαν σοβαρή ψυχική διαταραχή.
Οι ψυχιατροδικαστικοί ασθενείς που έχουν κριθεί ακαταλόγιστοι, σύμφωνα με τα
άρθρα 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα, χρήζουν θεραπευτικής αντιμετώπισης και
παροχής φροντίδας, και όχι τιμωρίας. Ο νέος νόμος 4509/2017 σαφώς τροποποίησε
πολλά θολά σημεία των σχετικών άρθρων, ωστόσο στη χώρα μας οι ασθενείς αυτοί
ακόμη νοσηλεύονται στα τρία ειδικά νοσοκομεία ψυχικών παθήσεων, το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Δρομοκαΐτειο και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο μάλιστα αποτελεί το μόνο νοσοκομείο στο οποίο
υφίσταται, με απόφαση του ΚΕΣΥ από το 1988,Ψυχιατροδικαστική κλινική («Τμήμα
Ακαταλόγιστων»), το μοναδικό εξειδικευμένο τμήμα στην Ελλάδα.
Η πραγματικότητα που ισχύει είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των
ακαταλόγιστων ψυχιατροδικαστικών ασθενών νοσηλεύεται σε ψυχιατρικά τμήματα
οξέων περιστατικών, μαζί με εκούσια και ακούσια νοσηλευόμενους ασθενείς που
δεν έχουν τελέσει κάποια αξιόποινη πράξη και δεν έχουν εμπλοκή με το ΣΑΠΔ. Σε
αυτούς υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη διαχείριση καθώς η νοσηλεία συνήθως
υπερβαίνει τα 5-6 χρόνια ενώ η απόφαση εξιτηρίου λαμβάνεται με δικαστικές, κι
όχι θεραπευτικές, διαδικασίες.
Αυτός ο τρόπος νοσηλείας, πέρα του ότι αντίκειται σε κάθε αρχή αναλογικότητας
και ισονομίας, έχει άμεσες και ορατές συνέπειες στην ψυχική κατάσταση των
ασθενών (καθώς όλοι οι συνασθενείς τους λαμβάνουν σύντομα εξιτήριο ενώ οι ίδιοι
παραμένουν έγκλειστοι για πολλά χρόνια), ενώ περιορίζει αισθητά και την, ήδη
επιβαρυμένη έλλειψη κλινών κι εξειδικευμένου προσωπικού, ενδονοσοκομειακή

θεραπεία τους. Επιπλέον, αυξάνει το στιγματισμό και την περιθωριοποίησή τους,
ενώ πιθανά, πιο ειδικά προβλήματα που υφίστανται σε μικρή μερίδα βίαιων
ασθενών, δεν αντιμετωπίζονται με επιστημονικά κατάλληλο και δόκιμο τρόπο.
Ένας επιπλέον παράγοντας δυσκολίας αφορά τον αντίκτυπο που έχει ο διπλός
στιγματισμός στα μέλη της οικογένειας τους με αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά
το φαινόμενο οι οικογένειες να μην επιθυμούν ή/και να αδυνατούν να αναλάβουν
τη φροντίδα και παρακολούθηση των ψυχιατροδικαστικών ασθενών μετά την
αποφυλάκισή τους κι ως εκ τούτου να παρατείνεται η νοσηλεία κι ο ιδρυματισμός
τους. Αν επιπλέον λάβουμε υπόψη την ανυπαρξία δομών για ψυχιατροδικαστικούς
ασθενείς στην κοινότητα, τότε καταλήγουμε στο φαινόμενο ασθενείς που
αποχαρακτηρίζονται από ακαταλόγιστοι παραβάτες να μεταπίπτουν σε καθεστώς
χρονιότητας, με άγνωστο χρονικό ορίζοντα επανένταξης στην κοινότητα.
Η πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρίας σχετικά με την ανάπτυξη
ειδικών ψυχιατροδικαστικών δομών στην Ελλάδα έχει πολλαπλούς στόχους:
Σε μικροεπίπεδο διασφαλίζει και προάγει τα δικαιώματα της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας για ισότιμη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών θεραπείας &
αποκατάστασης, παρέχει δομημένο θεραπευτικό πλαίσιο, μειώνει την πιθανότητα
υποτροπής & επανάληψης της αξιόποινης πράξης ή άλλης παραβατικής
συμπεριφοράς, συμβάλλει στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας και των ανάλογο
σχεδιασμό των θεραπευτικών στόχων ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα
εκπαίδευσης /προετοιμασία ασθενούς για επιστροφή στην οικογένεια ή/και την
κοινότητα και βοηθά, μέσω της παροχής υπηρεσιών μετανοσοκομειακής φροντίδας,
στην ομαλή επανένταξή τους.
Σε μέσο επίπεδο, παρέχει υποστήριξη στην οικογένεια των ψυχιατροδικαστικών
ασθενών προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή με το πάσχον μέλος, ενώ
συμβάλλει στη διαχείριση του διπλού στίγματος και την πρόληψη της
περιθωριοποίησης.
Τέλος, σε μακροεπίπεδο, μεγιστοποιεί το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού
συνόλου ενώ παράλληλα, με την ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης,

επιτυγχάνει αφενός την επανένταξη των ασθενών, την εξασφάλιση αγαστής
συνεργασίας

με
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μετασωφρονιστικής μέριμνας.
Ως Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρία χαιρετίζουμε την αποδοχή, εκ μέρους του
Υπουργείου, της πρότασής μας να συμπεριληφθούν ψυχιατροδικαστικές δομές στη
χρόνια προσπάθεια ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, ως το βασικό
πυλώνα για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας
που σχετίζεται με ψυχικές διαταραχές. Η ανάπτυξη ψυχιατροδικαστικών υπηρεσιών
κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των προηγμένων χωρών που υιοθετούν καλές
πρακτικές για ειδικούς πληθυσμούς, καθώς εναρμονίζεται με τα θεμελιώδη κείμενα
προάσπισης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

