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Με την εφαρµογή του νόµου 2071/92 για την ψυχική υγεία, γίνεται µια απόπειρα προσαρµογής της ελληνικής
νοµοθεσίας που διέπει το θεσµικό πλαίσιο για την ψυχική υγεία προς τις αντίστοιχες νοµοθεσίες των χωρώνµελών της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Ο νόµος 2071/92 προσδιορίζει την επικινδυνότητα και την ανάγκη για
ψυχιατρική Θεραπεία, σε ασθενείς µε ψυχική διαταραχή, ως λόγο ακούσιας νοσηλείας, και δεν προβλέπει
εναλλακτική Θεραπευτική πρόταση από την ακούσια νοσηλεία. Στην εργασία αυτή καταβάλλεται η προσπάθεια να
διερευνηθεί η εναλλακτική προσέγγιση στην ακούσια νοσηλεία. Οι ασθενείς που συνεργάσθηκαν στην
εναλλακτική, προς την ακούσια νοσηλεία, εξωνοσοκοµειακή δέσµευση στη θεραπεία ήταν άνδρες, µέσης ηλικίας
µε λιγότερες νοσηλείες, άρα δεν πρόκειται για ασθενείς τύπου περιστρεφόµενης πόρτας, είχαν υψηλότερη
βαθµολογία στην κλίµακα GAS συγκριτικά µε τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν ακούσια και εξετάσθηκαν σχετικά
σύντοµα από την έναρξη των ενοχλητικών συµπεριφορών. Η αναγκαιότητα εφαρµογής εναλλακτικής προσέγγισης, προς την ακούσια νοσηλεία, στην καθηµερινή πράξη αναδεικνύεται τόσο από το ενδιαφέρον των
ψυχιάτρων για την εναλλακτική παρέµβαση, όσο και από την ύπαρξη οµάδας ασθενών µε σοβαρή ψυχική νόσο
µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που µπορεί να ωφεληθεί.
Λέξεις ευρετηρίουs ακούσια νοσηλεία, δικαιώµατα ψυχικά πασχόντων, νοµοθεσία για την ψυχική υγεία.
Εισαγωγή ή/και της συµπεριφοράς ή/και των κοινωνικών σχέσεων, που απαιτούν την άµεση παρέµβαση για την
Ως επείγον στην ψυχική υγεία θεωρείται η οξεία επίλυσή τους1 Στην επείγουσα ψυχιατρική, ένα από ταραχή της
σκέψης ή/και του συναισθήµατος τα σοβαρότερα προβλήµατα παροχής φροντίδας στον ασθενή είναι η
αναγκαστική ή ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Η αναγκαστική ή ακούσια νοσηλεία είναι η άµεση,
επείγουσα θεραπευτική παρέµβαση, η οποία, µεταξύ των άλλων, διαφοροποιεί την άσκηση της Ψυχιατρικής από
τις άλλες ειδικότητες της Ιατρικής. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεκινάει από την απόφαση για στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, µε την παρέµβαση της νοµοθεσίας για την επιβολή της ιατρικής παρέµβασης, µε σκοπό την
προστασία του ασθενούς.
Η ακούσια ιατρική φροντίδα του ασθενούς, που αποφασίζεται από τον ψυχίατρο, δεν κρίνεται µόνο από την
επικινδυνότητα ή την επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς, εφόσον δεν λάβει την φαρµακευτική αγωγή,
αλλά και από ένα κυκεώνα αντιθέσεων και αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στον προσωπικό ηθικό κώδικα του
ψυχιάτρου (ηθικά προβλήµατα), τον δεοντολογικό κώδικα της επαγγελµατικής οµάδας (δεοντολογικά
προβλήµατα) και τους νόµους της πολιτείας (νοµικά προβλήµατα)2,3.
Ο νόµος 2071/92 προσδιορίζει την επικινδυνότητα και την ανάγκη για ψυχιατρική Θεραπεία σε ασθενείς µε
ψυχική διαταραχή, ως λόγο ακούσιας νοσηλείας. Η επικινδυνότητα είναι συνήθως αποτέλεσµα της επιθετικής
συµπεριφοράς, ενώ η µη συµµόρφωση στη θεραπεία ή/και η πτωχή ανταπόκριση στη Θεραπεία Θεωρούνται ως
οι παράγοντες που οδηγούν τον ασθενή σε επαναλαµβανόµενες νοσηλείες και στο φαινόµενο της
περιστρεφόµενης πόρτας4,5
Βέβαια, η αναφερόµενη επικινδυνότητα, από τους συγγενείς, δηµιουργεί διλήµµατα στην κλινική πρακτική,
γιατί ο ψυχίατρος έχει να σταθµίσει ανάµεσα στην ανάγκη για νοσηλεία και στον κίνδυνο αυτοκτονίας ή
ανθρωποκτονίας, αλλά και στον κίνδυνο ποινικοποίησης της ψυχικής διαταραχής από τη νοµοθετική πράξη, µε
αποτέλεσµα να διαιωνίζεται το στίγµα για την ψυχική νόσο στο κοινωνικό περιβάλλον.
Υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην ακούσια νοσηλεία έτσι, ώστε οι ψυχίατροι να µη θεωρούνται
όργανα κοινωνικού ελέγχου, να µη στερείται ο ασθενής την προσωπική του ελευθερία, να
ενισχυθεί η παραδοσιακή σχέση ασθενούς-ιατρού, αλλά και το δικαίωµα του πρώτου στην υγεία του;

Πώς ο ψυχίατρος θα προσεγγίσει θεραπευτικά ασθενείς µε ψυχωτική σηµειολογία, επικινδυνότητα απότοκη
της ψυχωτικής κατάστασης, κακή συµµόρφωση στη θεραπεία και υποτροπές, χωρίς να καταφύγει στην ακούσια
νοσηλεία; Πώς είναι δυνατόν ασθενείς µε βαριά ψυχοπαθολογία να αποδέχονται θεραπεία στην κοινότητα, µε
σεβασµό στα δικαιώµατα και την προσωπική τους ελευθερία;
Η ακούσια εξωνοσοκοµειακή δέσµευση στη Θεραπεία (outpatient commitment) είναι εναλλακτική θεραπευτική
παρέµβαση στην ακούσια νοσηλεία, όπου η θεραπεία διασφαλίζεται στην κοινότητα σε ασθενείς που πληρούν τα
κριτήρια για ακούσια νοσολεία6,8. Η ακούσια εξωνοσοκοµειακή δέσµευση στη θεραπεία έχει µειώσει το σύνδροµο
της περιστρεφόµενης πόρτας, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη συµµόρφωση των ασθενών στη θεραπεία6,9,10.
Η σηµερινή νοµοθετική ρύθµιση (Ν. 2071/92) δεν προβλέπει εναλλακτική θεραπευτική πρόταση προς την
ακούσια νοσηλεία. Αν και η ανάγκη για θεραπεία είναι ένας από τους λόγους της ακούσιας νοσηλείας, η
προσέγγιση της "ανάγκης για θεραπεία" µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διερευνηθούν τα κλινικά χαρακτηριστικά
πληθυσµού ψυχιατρικών ασθενών που προσέρχονται για ακούσια νοσηλεία µε βαριά συµπτωµατολογία και
µπορούν να επωφεληθούν από εναλλακτική προς την ακούσια νοσηλεία θεραπευτική παρέµβαση. Σκοπός της
µελέτης είναι η διερεύνηση των κλινικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών που προσήλθαν για
ακούσια ψυχιατρική εκτίµηση, έχρηζαν θεραπείας, αλλά ακολούθησαν την εξωνοσοκοµειακή θεραπεία. 'Έγινε
σύγκριση µε ασθενείς που κρίθηκε ότι έπρεπε να ακολουθήσουν την θεραπεία ενδονοσοκοµειακά, όπως
προβλέπει το πλαίσιο του νόµου 2071/92, και ασθενείς που προσήλθαν για θεραπεία εκούσια.
Υλικό και µέθοδος
Συνολικά, 285 ασθενείς µε τη διάγνωση της ζόνος ψυχικής διαταραχής, που εξετάσθηκαν µε την διαδικασία του
επείγοντος στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1997-1998,συµµετείχαν στη µελέτη. Από τους
285 ασθενείς, 100 εξετάσθηκαν εκουσίως και πληρούσαν τα κριτήρια για σχιζοφρενική διαταραχή. Από τους 185
ασθενείς που εξετάσθηκαν µε τη διαδικασία της ακούσιας ψυχιατρικής εκτίµησης, 91 (49%) δεσµεύθηκαν µε
εξωνοσοκοµειακή ψυχιατρική θεραπεία και παρακολούθηση. Από την οµάδα αυτή 84 (92%) ασθενείς πληρούσαν
τα κριτήρια σχιζοφρενικής διαταραχής και 7 (7%) συναισθηµατικής διαταραχής (µανία). Για 94 (51%) ασθενείς
κρίθηκε ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ακούσια νοσηλεία. Από την οµάδα αυτή, 79 (84%) ασθενείς
πληρούσαν τα κριτήρια σχιζοφρενικής διαταραχής και 15 (12%) συναισθηµατικής διαταραχής (µανία).
Αποκλείσθηκαν οι ασθενείς που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία, όπως ορίζει
ο νόµος 2071/92, δηλαδή ανέφεραν προηγούµενη χρήση τοξικών ουσιών, ιστορικό κατάχρησης
οινοπνευµατωδών ή/και ασθενείς µε οργανικό ψυχοσύνδροµο, καθώς και οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια
για διαταραχή της προσωπικότητας.
Η επιλογή των ασθενών έγινε µε τη µέθοδο του τυχαιοποιηµένου δείγµατος. ∆ύο εκπαιδευµένοι ψυχίατροι
εκτίµησαν κλινικώς τους ασθενείς έτσι, ώστε όλοι οι ασθενείς να πληρούν τα κριτήρια DSM-IV είτε για διπολική
συναισθηµατική διαταραχή (µανία) είτε για σχιζοφρενική διαταραχή. Αποκλείστηκαν από τη µελέτη οι ασθενείς
που προσήλθαν µόνοι τους. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε πληροφορίες των ασθενών και των οικείων και
περιελάµβανε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά., τις ενοχλητικές συµπεριφορές και τον χρόνο έναρξης των
προβληµάτων που οδήγησαν τους οικείους στη λήψη της απόφασης για ακούσια ψυχιατρική εξέταση. Ο Cuffel11
ορίζει ως ενοχλητικές τις συµπεριφορές που παραβιάζουν τους κοινωνικούς κανόνες ή τους κανόνες της
οικογένειας. Στην παρούσα µελέτη, ως ενοχλητικές συµπεριφορές θεωρούνται η επιθετική και η παραληρητική
συµπεριφορά. Ως χρόνος έναρξης των ενοχλητικών συµπεριφορών ορίζεται το χρονικό διάστηµα, σε ηµέρες,
κατά το οποίο οι ενοχλητικές συµπεριφορές είναι σοβαρές, και οδηγούν τους συγγενείς στη λήψη της απόφασης
για την έναρξη της διαδικασίας της ακούσιας ψυχιατρικής εκτίµησης.
Η εκτίµηση της ψυχοπαθολογίας έγινε µε τη χρήση της Κλίµακας Συνολικής Εκτίµησης Ψυχοπαθολογίας
(GAS). Η εναλλακτική, στην ακούσια νοσηλεία, θεραπευτική λύση που χρησιµοποιήσαµε αφορά τον ασθενή που
προσέρχεται ακουσίως, συµφωνεί να συνεργαστεί στην εφαρµογή εκούσιας θεραπείας, αλλά επανεξετάζεται σε
δεδοµένο χρονικό διάστηµα, πάλι µε τη διαδικασία της ακούσιας εξέτασης και δεν νοσηλεύεται. Συγκρίθηκαν οι
τρεις οµάδες των ασθενών µε την µέθοδο x2 στις παραµέτρους της επιθετικής και της παραληρητικής
συµπεριφοράς. Εφαρµόσθηκε η µέθοδος πολυπαραγοντικής ανάλυσης µεταβλητότητας (MANOVA) για τις
συνεχείς µεταβλητές της GAS, του χρόνου έναρξης των ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων, της ηλικίας των
ασθενών και του αριθµού των νοσηλειών.
Αποτελέσµατα
Τα κλινικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι ασθενείς που δεσµεύθηκαν
για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία είχαν σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία στην κλίµακα GAS σε σύγκριση µε τους
ασθενείς που κρίθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για ακούσια νοσηλεία (F=164,155, ρ=0,000). Επίσης,
διέφεραν σηµαντικά, ως προς το χρόνο έναρξης της ψυχοπαθολογίας που οδήγησε τους -ασθενείς να
επισκεφθούν τα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία. ∆ηλαδή, οι ασθενείς που δεσµεύθηκαν για εξωνοσοκοµειακή
θεραπεία προσήλθαν νωρίτερα, από την έναρξη των ενοχλητικών συµπεριφορών, σε σύγκριση µε τους ασθενείς
που κρίθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για ακούσια νοσηλεία (F=57,021, ρ=0,000). ∆εν υπήρξαν διαφορές
στην ηλικία (F=13,33, ρ=0,274) και τον αριθµό των νοσηλειών ( F=15,280, ρ=0,53) µεταξύ των ασθενών που
δεσµεύθηκαν για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία και της οµάδας ασθενών που κρίθηκε ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις για ακούσια νοσηλεία (Πίνακας 2).

∆ιάγραµµα 1. ∆ιαφορές ως προς την επιθετική και παραληρητική συµπεριφορά ανάµεσα στις τρεις οµάδες
(χ2=22,428, df=6, p=0,001).
Ο πίνακας 2 επίσης αναφέρει τις συγκρίσεις ανάµεσα στους ασθενείς που δεσµεύθηκαν για εξωνοσοκοµειακή
θεραπεία και ασθενείς που προσήλθαν εκουσίως. Οι ασθενείς που δεσµεύθηκαν για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία
είχαν σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία σε σύγκριση µε τους ασθενείς που προσήλθαν εκουσίως, στη
βαθµολογία της GAS. Ως προς το χρόνο έναρξης της ψυχοπαθολογίας και την προσέλευσή τους, η οµάδα των
ασθενών αυτών προσήλθε πολύ αργότερα από την έναρξη των ενοχλητικών συµπεριφορών. Επίσης στατιστικώς
σηµαντική διαφορά παρουσίασαν ως προς τον αριθµό νοσηλειών και την ηλικία. Στο διάγραµµα 1 απεικονίζονται
οι διαφορές ανάµεσα στις τρεις οµάδες στην επιθετική και την παραληρητική συµπεριφορά, όπως οι τελευταίες
αξιολογούνται από τους συγγενείς ως λόγος προσέλευσης. Η επιθετική συµπεριφορά περιλαµβάνει είτε την
ξεχωριστή παρουσία της λεκτικά επιθετικής συµπεριφοράς, της βίαιης προς άτοµα συµπεριφοράς και της
επιθετικής συµπεριφοράς που εκδηλώνεται προς αντικείµενα, είτε της ταυτόχρονης παρουσίας περισσοτέρων
από µίας επιθετικών συµπεριφορών. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά προ-κύπτει κυρίως ως προς την
παραληρητική συµπεριφορά ανάµεσα στους ασθενείς που δεσµεύθηκαν εκουσίως και τις άλλες δύο οµάδες
(χ2=22,428 , df=6 ρ=0,001).
Τέλος, από τη σύγκριση των ασθενών που προσήλθαν εκουσίως και αυτών που νοσηλεύθηκαν µε τη
διαδικασία της ακούσιας ψυχιατρικής εκτίµησης όπως αναφέρονται στον πίνακα 2, προέκυψαν στατιστικώς
σηµαντικές διαφορές και στα τέσσερα λήµµατα, δηλαδή τόσο ως προς την ηλικία, τη βαθµολογία στην κλίµακα
GAS, τον χρόνο εµφάνισης των ενοχλητικών συµπεριφορών και τον αριθµό των νοσηλειών.

Οµάδα 1: ασθενείς που αποδέχθηκαν την ακούσια εξωνοσοκοµειακή δέσµευση στη θεραπεία.
Οµάδα 2: ασθενείς που προσήλθαν εκουσίως.
Οµάδα 3: ασθενείς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύθηκαν.
(*) Το χρονικό διάστηµα, σε ηµέρες, κατά το
οποίο οι ενοχλητικές συµπεριφορές είναι
σοβαρές και οδηγούν τους συγγενείς στη λήψη
της απόφασης για την έναρξη της διαδικασίας
της ακούσιας ψυχιατρικής εκτίµησης.
Πίνακας 2. Στατιστική ανάλυση µε τη µέθοδο πολυπαραγοντικής ανάλυσης µεταβλητότητας (MANOVA) για
τις συνεχείς µεταβλητές της GAS, του χρόνου έναρξης των ενοχλητικών συµπεριφορών, της ηλικίας των ασθενών
και του αριθµού των νοσηλειών µεταξύ των τριών οµάδων.

Συζήτηση
Τα ευρήµατα της µελέτης περιγράφουν ότι οι ασθενείς που αποδέχθηκαν την εξωνοσοκοµειακή δέσµευση στη
θεραπεία ήταν άνδρες, µέσης ηλικίας, µε λιγότερες νοσηλείες, άρα δεν πρόκειται για ασθενείς τύπου
περιστρεφόµενης πόρτας µε επανειληµµένες νοσηλείες. Οι ασθενείς, κατά τη διάρκεια της εκτίµησης, είχαν
υψηλότερη βαθµολογία στην κλίµακα GAS, δηλαδή ήταν περισσότερο λειτουργικοί, και εξετάσθηκαν σε σχετικά
σύντοµο διάστηµα από την έναρξη των ενοχλητικών συµπεριφορών. Οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν ακουσίως
ήταν άνδρες, µέσης ηλικίας, αλλά είχαν περισσότερες νοσηλείες, ο δε χρόνος που µεσολάβησε ανάµεσα στην
έναρξη των ενοχλητικών συµπεριφορών και την εξέτασή τους ήταν πολύ µεγαλύτερος απ' ό,τι για τις άλλες δύο
οµάδες . Οι ασθενείς που προσήλθαν εκουσίως διέφεραν και από τις δύο οµάδες που εξετάσθηκαν ακουσίως,
ήταν κυρίως ασθενείς µε πρωτοεµφανιζόµενη ψυχοπαθολογία είτε µε µία νοσηλεία στο παρελθόν, νεώτεροι στην
ηλικία και µε το χρόνο που µεσολάβησε ανάµεσα στην εκδήλωση των ενοχλητικών συµπεριφορών και την
εκτίµηση πολύ βραχύ. Η διαφορά ως προς τον χρόνο προσέλευσης µπορεί να υποδηλώνει και βαθµό δυσκολίας
των συγγενών να πείσουν τον ασθενή για την αναγκαιότητα ιατρικής εξέτασης. Η δυσκολία αυτή ενδεχοµένως να
απηχεί και διαφορετικό βαθµό εναισθησίας ανάµεσα στις τρεις οµάδες ασθενών. Η απουσία εναισθησίας έχει ως
αποτέλεσµα τη συχνή διακοπή της φαρµακευτικής αγωγής, µε επιπτώσεις στη συµπεριφορά του ασθενούς και
ακούσια νοσηλεία.6 Από τις ενοχλητικές συµπεριφορές, η επιθετικότητα, συνολικά και όπως αυτή εκλαµβάνεται
από τους οικείους, δεν διαφοροποιείται µεταξύ των ασθενών των τριών οµάδων ως λόγος προσέλευσης.
Αντιθέτως, οι συγγενείς των ασθενών που δεσµεύθηκαν για θεραπεία ενοχλήθηκαν περισσότερο από την
παραληρητική συµπεριφορά. Συνεπώς, η ακούσια ιατρική φροντίδα του ασθενούς δεν κρίνεται µόνον από
παράγοντες που έχουν σχέση µε τον ασθενή και τη νόσο, αλλά και από παράγοντες που αφορούν τους
συγγενείς. Ο µεγαλύτερος χρόνος από την έναρξη των προβληµάτων, αλλά και ο φόβος από τις ενοχλητικές
συµπεριφορές, αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην απόφαση για ακούσια νοσηλεία από τους συγγενείς.19
Σύµφωνα µε τους Politis και συν.19 ο φόβος για τις ενοχλητικές συµπεριφορές διαβρώνει το υποστηρικτικό
περιβάλλον και αποτελεί παράγοντα έναρξης της διαδικασίας της ακούσιας ψυχιατρικής εκτίµησης.
Η αποδοχή της εξωνοσοκοµειακής θεραπείας προϋποθέτει και τη συνεργασία του υποστηρικτικού
περιβάλλοντος. Πιθανόν η απουσία ή ο µειωµένος φόβος των συγγενών για την ενοχλητική συµπεριφορά του
ασθενούς, αλλά και η ελπίδα θεραπείας στην κοινότητα, να συµβάλλουν στην αποδοχή της εξωνοσοκοµειακής
θεραπείας.

Η ακούσια νοσηλεία υπαγορεύεται αφ' ενός από την αρχή της ευθύνης του κράτους που τοποθετεί την
πολιτεία προστάτη των πολιτών ή της κοινωνίας από ενδεχόµενους επικίνδυνους ασθενείς και, αφ' ετέρου, από
την υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τα ψυχικώς νοσούντα µέλη της που χρειάζονται φροντίδα και
θεραπεία. Ο νόµος 2071/92 προσδιορίζει την επικινδυνότητα και την ανάγκη για ψυχιατρική θεραπεία σε ασθενείς
µε ψυχική διαταραχή, ως λόγο ακούσιας νοσηλείας.
Σύµφωνα µε τον Σκαραγκά,12 "αν και ο νόµος αποτελεί προσαρµογή στους αντίστοιχους της Ευρώπης, είτε δεν
έτυχε ευµενούς υποδοχής είτε µερικώς ή ολικώς καταστρατηγείται από ψυχιάτρους και δικαστές". Ενδεχοµένως
το αποτέλεσµα αυτό να µην είναι µόνον έλλειψη ενηµέρωσης, αλλά και αδυναµίας του νόµου να καλύψει όλο το
εύρος και το βαθµό σοβαρότητας της ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς και συνεπώς αδυναµίας να εφαρµοσθεί
σε όλους τους ασθενείς που προσέρχονται για ακούσια ψυχιατρική εκτίµηση. Τα αποτελέσµατά µας µπορεί να
δείχνουν πόσο η απόφαση των Ελλήνων ψυχιάτρων επηρεάζεται από την επικινδυνότητα των ασθενών, την
κόπωση του οικογενειακού περιβάλλοντος, την αδυναµία παροχής ικανών υπηρεσιών για ακούσια
εξωνοσοκοµειακή παρακολούθηση των χρόνιων αυτών ασθενών και λιγότερο από το οικονοµικό κόστος του
συνδρόµου της περιστρεφόµενης πόρτας. Επιπλέον, τα ευρήµατα για µερικούς τρόπους αποτροπής της
ακούσιας νοσηλείας είναι αντικρουόµενα: π.χ. η απειλή της ακούσιας νοσηλείας, είτε βελτιώνει τη συµµόρφωση
στη φαρµακευτική αγωγή, προλαµβάνει τη νοσηλεία και µειώνει το φαινόµενο της περιστρεφόµενης πόρτας και
τον αριθµό των νοσηλειών, επειδή αρκετοί ασθενείς αποδέχονται εκουσίως τη θεραπεία, είτε αυξάνει τη συχνότητα των νοσηλειών.
Το 1990 οι Geller και συν.,13 το 1989 οι Schmith και συν.15 και, ακολούθως, η Αµερικανική Ψυχιατρική
Εταιρεία υποστηρίζουν ότι το κίνητρο του ασθενούς για παραµονή και θεραπεία στην κοινότητα, η κατανόηση της
εναλλακτικής, ως προς την ακούσια νοσηλεία, θεραπευτικής παρέµβασης, η συνεργασία στον σχεδιασµό της
θεραπείας στην κοινότητα, η παρουσία κοινοτικών δοµών ψυχικής υγείας, αλλά και η απουσία επικινδυνότητας
είναι µερικές από τις παραµέτρους που συντελούν στο να αποκοµίσει ο ασθενής όφελος από την εναλλακτική
εξωνοσοκοµειακή θεραπεία. Συνεπώς, οι προσπάθειες αναζήτησης εναλλακτικών προσεγγίσεων στο µέτρο της
ακούσιας ιατρικής φροντίδας οδήγησε στην έρευνα οµάδων ασθενών που µπορεί να ωφεληθούν από αυτές.
Σύµφωνα µε τους Keilitz και συν.,6 οι ασθενείς που βοηθήθηκαν από την εξωνοσοκοµειακή δέσµευση ήταν νέοι,
άνδρες, ανύπαντροι, άνεργοι, χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, είχαν εκδηλώσει επικίνδυνη συµπεριφορά κατά την
εβδοµάδα που είχε προηγηθεί της εξετάσεως, νοσούσαν από σχιζοφρενική διαταραχή και ανέφεραν 2-3
νοσηλείες. Παρόµοια ευρήµατα αναφέρουν και οι Fernandez και συν.,16 οι νan Putten και συν.17 και of Durst και
συν.18 Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και η εφαρµογή της ακούσιας δέσµευσης στη θεραπεία µετά την ακούσια νοσηλεία.
Αν και είναι απαραίτητες οι εναλλακτικές προς την ακούσια νοσηλεία θεραπευτικές παρεµβάσεις, υπάρχουν
οικονοµικές και νοµικές δυσκολίες. Τέλος, ο Miller επισηµαίνει ότι η µεγαλύτερη δυσκολία εφαρµογής τέτοιων
προγραµµάτων συνεχίζει να είναι η έλλειψη κοινωνικών πόρων και η απροθυµία πολλών κοινοτικών φορέων.
Αν και υπάρχουν µειονεκτήµατα στη µελέτη, που αφορούν στην αδυναµία παρακολούθησης των ασθενών
αυτών κατά την περίοδο που βρίσκονται στο ιδιότυπο και µη θεσµοθετηµένο καθεστώς της ακούσιας
εξωνοσοκοµειακής δέσµευσης, λόγω απουσίας υπηρεσιών στην κοινότητα, είναι σαφές ότι συγκεκριµένη οµάδα
ασθενών µε σοβαρή ψυχική νόσο µπορεί να ωφεληθεί από την εναλλακτική, προς την ακούσια θεραπεία,
παρέµβαση. Επισηµαίνουµε επίσης τον αρνητικό ρόλο στην απόφαση των ψυχιάτρων, για εξωνοσοκοµειακή
δέσµευση στη θεραπεία, που διαδραµατίζει και η έλλειψη σαφώς καθορισµένων νοµικών κριτηρίων στην ελληνική
νοµοθεσία για την επιλογή των ασθενών αυτών και την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας, αλλά και η
απουσία κατάλληλων κοινοτικών µονάδων ψυχικής υγείας. 'Έτσι η ακούσια εξωνοσοκοµειακή δέσµευση στην
κοινότητα, αλλά και οιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπευτική παρέµβαση θα εφαρµόζεται, πριν την ακούσια
νοσηλεία, αυθαιρέτως, χωρίς κριτήρια
Το πρόβληµα των ασθενών µε το φαινόµενο της περιστρεφόµενης πόρτας, όπως και ο αυξανόµενος αριθµός
των ασθενών που οδηγούνται σε ακούσια ψυχιατρική εκτίµηση και νοσηλεία, καθώς και η απουσία υπηρεσιών
που θα εξασφαλίζουν, µε την παρέµβαση στην κρίση, την πρόληψη της επώδυνης διαδικασίας της ακούσιας
νοσηλείας, απαιτεί επίλυση. Η ακούσια εξωνοσοκοµειακή δέσµευση δεν µπορεί να αποτελέσει λύση µε την έννοια
ενός θεσµού που εξαναγκάζει τους ασθενείς να λαµβάνουν φάρµακα, αλλά πρέπει να λειτουργεί ως θεσµός στην
κοινότητα που προσφέρει υποστήριξη και φροντίδα στον ψυχικώς πάσχοντα, προάγοντας µια πιο ανοικτή
προσέγγιση στα προβλήµατα ψυχικής υγείας. Παρ' όλες τις δυσκολίες εφαρµογής εναλλακτικών θεραπευτικών
παρεµβάσεων, θα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον του κράτους και της επιστηµονικής κοινότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της εναλλακτικής παρέµβασης στην ακούσια νοσηλεία, λαµβάνοντας υπ' όψιν
τόσο τα επιστηµονικά δεδοµένα όσο και τις θετικές µαρτυρίες και απόψεις των ασθενών.22,23

