Αναγκαστική (ψυχιατρική) νοσηλεία: υγεία ή ελευθερία;
[Αυγή, 25 Οκτωβρίου 2008]
του Ευτύχη Φυτράκη
∆εν είναι λίγες οι φορές που η Ελλάδα περηφανεύεται για τη σύγχρονη, φιλελεύθερη και προοδευτική νοµοθεσία της, σε σηµαντικούς τοµείς της δηµόσιας ζωής. Ωστόσο
στην απτή πραγµατικότητα, συχνά, εντοπίζεται η ακριβώς αντίθετη εικόνα, όπου η
απόσταση από το νόµο µετριέται µε διαστηµικά µέτρα και σταθµά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή της νοµοθεσίας για την ακούσια (ψυχιατρική) νοσηλεία, όπου η
ανεπάρκεια του συστήµατος ψυχικής υγείας έχει µετατρέψει την αναγκαστική νοσηλεία από εξαίρεση σε κανόνα.
Η ακούσια νοσηλεία επιφέρει µια διπλή κάµψη στα δικαιώµατα του ανθρώπου: στέρηση της ελευθερίας κίνησης και υποβολή σε ιατρικές πράξεις χωρίς συναίνεση. Όµως, η στέρηση τη ελευθερίας ενός ατόµου αποτελεί βάναυση προσβολή ατοµικού δικαιώµατος και συγχωρείται µόνο για όποιον τέλεσε κάποιο έγκληµα αφού µάλιστα
προηγηθεί καταδικαστική απόφαση. Από την άλλη πλευρά, κανείς ελεύθερος άνθρωπος δεν µπορεί να νοσηλευτεί «µε το ζόρι», αφού βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων, πλην εξαιρέσεων (π.χ. παιδιά), αποτελεί η προηγούµενη συναίνεση του ασθενούς.
Από το 19ο αιώνα δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα αναγκαστικού εγκλεισµού για την
«περισυλλογήν και περίθαλψιν» των «φρενοπαθών» στο οποίο ο (ψυχικά ασθενής)
άνθρωπος ήταν, κυριολεκτικά, στο έλεος των καταχρήσεων. Η εικόνα του ασύλου της
Λέρου αποτέλεσε σύµβολο µιας ολόκληρης εποχής, µιας σταθερής πολιτικής αλλά και
µιας πολύ ισχυρής εξουσιαστικής νοοτροπίας. Ο ισχύων νόµος 2071/1992, αντίθετα,
έθεσε σε ορθολογικές βάσεις το πλαίσιο της ακούσιας νοσηλείας, προβλέποντας ουσιαστικές προϋποθέσεις και διαδικαστικές εγγυήσεις, κατάλληλες -κατ’ αρχήν- για την
αποτροπή καταχρήσεων. Αυτοί οι νεωτερισµοί, ωστόσο, προκάλεσαν αντιδράσεις από
το ψυχιατρικό και δικαστικό σύστηµα, τα οποία συνέχισαν (αυτάρεσκα) να λειτουργούν ερήµην του (νέου) νόµου!(1)
Σήµερα γνωρίζουµε ότι µε µια απλή αίτηση των συγγενών ή των γειτόνων, χωρίς
κανένα αποδεικτικό στοιχείο, εκδίδεται µια εισαγγελική παραγγελία νοσηλείας και η
περιπέτεια αρχίζει(2). Με το τυποποιηµένο έντυπο της Εισαγγελίας, η Αστυνοµία αναλαµβάνει να «συλλάβει» τον τρελό µε τα δικά της µέσα: γκλοπς, χειροπέδες, περιπολικά ..! Θα ακολουθήσουν δύο-τρεις λέξεις, όπως «ψυχωτικού τύπου εκδηλώσεις» ή
«ψυχωσική συνδροµή», ως παρωδία ψυχιατρικής γνωµάτευσης, για να «πιστοποιηθεί»
η ανάγκη ακούσιας νοσηλείας. Στη δίκη που µπορεί να γίνει, ο ασθενής θα είναι κατά
κανόνα απών αλλά ούτε και κανείς δικηγόρος ή ψυχίατρος θα τον υπερασπιστεί. Η
δικαστική απόφαση που εκδίδεται φαίνεται, κατά κανόνα, απλώς να επικυρώνει τη
γνωµάτευση. Έτσι όµως η σηµαντικότερη εγγύηση του πολίτη απέναντι στην εξουσιαστική βία, δηλ. η δικαιοσύνη, καταλήγει µια απλή τυπική σφραγίδα.
Κατά την ψυχιατρική νοσηλεία του ασθενούς πρέπει να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά του και να διασφαλίζεται η ελευθερία του, αξίες που συνθέτουν τους δύο βασικούς πυλώνες της ανθρωποκεντρικής συνταγµατικής µας τάξης. Κι όµως, οι καταχρηστικές καθηλώσεις και αποµονώσεις στα ελληνικά ψυχιατρεία διαπιστώνονται και από
διεθνείς οργανισµούς(3) ενώ τα τελευταία χρόνια δυο φορές ήλθε στο φως της δηµο-

σιότητας η τραγική είδηση ότι κάποιος έγκλειστος ψυχασθενής κάηκε ζωντανός, όντας
δεµένος και εγκαταλελειµµένος.
Σύµφωνα εξάλλου και µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που µε σειρά αποφάσεων απαιτεί την τήρηση των διαδικασιών του εσωτερικού
δικαίου, η πλειοψηφία των ακούσιων εγκλεισµών θα δικαιολογούσε σήµερα την καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Συνολικά, φαίνεται ότι τόσο η δικαιοσύνη όσο και η επίσηµη ψυχιατρική αποδείχθηκαν ανίκανες να εγγυηθούν τα δικαιώµατα του ανθρώπου-ψυχικά ασθενή! Ο ακούσια
νοσηλευόµενος, δηλ. ο ψυχασθενής κρατούµενος, δεν έχει δικαιώµατα ούτε ως ασθενής ούτε ως κρατούµενος και το χειρότερο είναι µόνος και ανυπεράσπιστος(4).
∆εκαέξι χρόνια από τη µεταρρύθµιση του νόµου για τον ακούσιο ψυχιατρικό εγκλεισµό και µε προχωρηµένο το πρόγραµµα αποασυλοποίησης είναι καιρός να µιλήσουµε
ξανά, ίσως από µηδενική βάση για το θέµα. Η διαπίστωση της ανοµίας δεν είναι πια
αρκετή, αντίθετα οι συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων απαιτούν δράση. Η αριστερά δεν µπορεί παρά να έχει εδώ ένα λόγο αλληλεγγύης στους
αδύναµους, προβάλλοντας υγεία και ελευθερία όχι ως νοµικό δίλληµα αλλά ως διπλό
κοινωνικό αίτηµα.
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