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Θέµατα υγείασ στα καταστήµατα κράτησησ:
η περίπτωση διαχείρισησ του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη
Ναυσικά Μπελλάλη1
1. Νοσηλεύτρια, MSc, Π.Γ.Ν.Λάρισασ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι κρατούµενοι αποτελούν έναν πληθυσµό που δεν έχει µελετηθεί εκτενώσ στη βιβλιογραφία
του χώρου τησ υγείασ. Οι ανάγκεσ τησ υγείασ τουσ είναι πολύ µεγαλύτερεσ από τισ αντίστοιχεσ του γενικού πληθυσµού. Συγκεκριµένα, υπάρχει υψηλή επίπτωση ασθενειών, όπωσ είναι
οι ηπατίτιδεσ, το AIDS, οι ψυχιατρικέσ διαταραχέσ, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και ο Σακχαρώδησ ∆ιαβήτησ (Σ∆). Η διαχείριση του Σ∆ στα καταστήµατα κράτησησ επηρεάζεται από διαρθρωτικούσ, θεσµικούσ, περιβαλλοντολογικούσ, πολιτικούσ, οικονοµικούσ και κοινωνικούσ
παράγοντεσ, αλλά και από την ίδια τη σωµατική και ψυχική κατάσταση των κρατουµένων, λόγω
τησ κατάστασησ του εγκλεισµού που βιώνουν. Γενικά, η διαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων
στα σωφρονιστικά ιδρύµατα αποτελεί ένα θέµα αυξανόµενησ βαρύτητασ και θα πρέπει να
εναρµονίζεται µε τουσ στόχουσ του ευρύτερου δηµόσιου συστήµατοσ υγείασ, δηλαδή να επικεντρώνεται όχι µόνο στην παροχή ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ, αλλά και στη διασφάλιση
τησ µελλοντικήσ αποκατάστασησ τησ υγείασ των κρατουµένων, ακόµη και µετά την αποφυλάκισή τουσ. Σκοπόσ του παρόντοσ άρθρου είναι, µέσα από την ανασκόπηση τησ διεθνούσ βιβλιογραφίασ, να παρουσιαστούν τα συχνότερα προβλήµατα υγείασ που αντιµετωπίζουν οι κρατούµενοι, µε έµφαση στη χρόνια νόσο του Σ∆. Θα γίνει αναφορά στο σωφρονιστικό σύστηµα τησ
Ελλάδασ και στισ επιπτώσεισ του εγκλεισµού, προκειµένου να αναδειχθούν όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διαβητικοί κρατούµενοι. Οι βασικέσ αρχέσ διαχείρισησ του Σ∆
στα καταστήµατα κράτησησ, όπωσ αυτέσ αποτυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, θα βοηθήσουν τουσ κοινοτικούσ νοσηλευτέσ, αλλά και όλουσ τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ που αποτελούν
µέλη τησ διαβητολογικήσ θεραπευτικήσ οµάδασ, να παρέχουν την καλύτερη δυνατή, τεκµηριωµένη φροντίδα στουσ κρατούµενουσ, στο πλαίσιο τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ.
Λέξεισ κλειδιά: σακχαρώδησ διαβήτησ, προβλήµατα υγείασ, κρατούµενοι, κατάστηµα κράτησησ, επαγγελµατίασ υγείασ

Corresponding Author: Nafsika Bellali, 28 N. Filiou Str. P.K 41335, Tel +30 690 758 9109, e mail: bellalinafsika@gmail.com

[6]

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης 2014, 7(3): 6-16

Tomos7_t3

12/8/14

4:49 PM

Page 7

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι κρατούµενοι παρουσιάζουν υψηλό επιπολασµό πολλών ασθενειών
• Η διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί θέµα µείζονοσ σηµασίασ για τη δηµόσια υγεία και ειδικότερα στο σωφρονιστικό
σύστηµα κάθε χώρασ
• Η εξειδικευµένη διαβητολογική οµάδα στα
καταστήµατα κράτησησ θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ι κρατούµενοι σε όλο τον κόσµο αποτελούν έναν
από τουσ πιο περιθωριοποιηµένουσ και ευάλωτουσ πληθυσµούσ (Magnani & Wray 2006, Loury
2008, Alexander 2010). Επιπλέον, όπωσ αναφέρει ο
Τόγκασ (2013), αφορούν σε έναν υποµελετηµένο πληθυσµό στην έρευνα σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη, παρόλο που εµφανίζουν δυσανάλογα υψηλό επιπολασµό πολλών ασθενειών (White & Whiteford 2006).
Οι ανάγκεσ τησ υγείασ τουσ είναι πολύ µεγαλύτερεσ από
τισ αντίστοιχεσ του γενικού πληθυσµού (Condon et al
2007) και αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονόσ ότι οι κακέσ
κοινωνικο-οικονοµικέσ συνθήκεσ συνδέονται µε πολλαπλούσ κινδύνουσ για την υγεία και αύξηση τησ νοσηρότητασ και θνησιµότητασ (Greenberg et al 2008), όσο
και στο ότι οι συλλήψεισ επικεντρώνονται σε άτοµα
χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού εισοδήµατοσ και κοινωνικά ευπαθών οµάδων, µε αποτέλεσµα να είναι µε
µεγαλύτερη συχνότητα ιατρικώσ υποεξυπηρετούµενοι
(Dumont 2012). Tα συχνότερα χρόνια προβλήµατα υγείασ που αντιµετωπίζουν οι κρατούµενοι στα σωφρονιστικά ιδρύµατα είναι οι µεταδοτικέσ ασθένειεσ (ηπατίτιδεσ και AIDS), οι ψυχιατρικέσ διαταραχέσ (κυρίωσ το
άγχοσ και η κατάθλιψη) και ορισµένεσ χρόνιεσ νόσοι
όπωσ είναι το άσθµα, η υπέρταση και ο σακχαρώδησ
διαβήτησ (Σ∆). (NCCHC 2002, Blakeley 2005, BJS 2006,
Ramaswamy and Freudenberg 2007).
Ο Σ∆ έχει λάβει παγκοσµίωσ εκρηκτικέσ διαστάσεισ,
καθώσ είναι ένα σύγχρονο και ραγδαία εξελισσόµενο
νόσηµα µε τεράστιεσ κοινωνικο-οικονοµικέσ επιπτώσεισ για το κοινωνικό σύνολο και τα συστήµατα υγείασ,
κυρίωσ των αναπτυσσόµενων χωρών (Unwin & Marlin
2004) µε σοβαρό αντίκτυπο και δυσµενείσ επιπτώσεισ
στην ποιότητα ζωήσ εκατοµµυρίων ασθενών και των
οικογενειών τουσ. Οι αρµόδιοι του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ (ΠΟΥ) κρούουν των κώδωνα του κινδύνου, αφού εκτιµούν πωσ εάν δεν υπάρξουν συντονισµένεσ παρεµβάσεισ, ο αριθµόσ των πασχόντων θα αυξηθεί

O

σηµαντικά και συγκεκριµένα, φτάνοντασ στο 2013 υπολογίζεται ότι ήδη 382 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο
τον κόσµο πάσχουν από διαβήτη (8,3%), ενώ το ποσοστό αυτό θα ανέλθει µέχρι το 2035, στα 592 εκατ. (10.1%).
Σηµαντικόσ επίσησ είναι και ο αριθµόσ των ατόµων µε
αδιάγνωστο διαβήτη, που φτάνει τα 175 εκατοµµύρια
παγκοσµίωσ (ποσοστό 6,9%) και τείνει να αυξηθεί το
2035 σε 471 εκατοµµύρια (ποσοστό 8,0%) µε δραµατική αύξηση σε όλεσ τισ χώρεσ, κυρίωσ στον πληθυσµό
χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου (WHO 2005,
IDF Diabetes Atlas 2013).
Παρά το γεγονόσ ότι στην ευρύτερη κοινωνία, ο Σ∆ ωσ
ασθένεια απασχολεί πολύ έντονα τουσ επιστήµονεσ υγείασ και αναγνωρίζεται ωσ ένα από τα πιο σηµαντικά χρόνια ζητήµατα δηµόσιασ υγείασ, είναι µία από τισ «ξεχασµένεσ» ασθένειεσ στο σωφρονιστικό σύστηµα και
υπάρχει ελλιπήσ πληροφόρηση για την κατάσταση υγείασ και τη διαχείριση τησ νόσου από κρατούµενουσ που
βιώνουν την εµπειρία του εγκλεισµού σε σωφρονιστικά ιδρύµατα (Smith 1984, Macfarlane et al 1992). Στη
διεθνή βιβλιογραφία, οι δηµοσιεύσεισ πάνω σε αυτό το
θέµα περιορίζονται κυρίωσ σε γνώµεσ/απόψεισ, οι οποίεσ συχνά ενισχύουν απλώσ τισ προκαταλήψεισ σχετικά
µε τισ δυσκολίεσ του ελέγχου του διαβήτη, στη διαχείριση τησ θεραπείασ µε ινσουλίνη και συγκεκριµένα στον
κίνδυνο από την ελεύθερη χρήση συριγγών ινσουλίνησ
από τουσ κρατούµενουσ. Ωστόσο, οι προκλήσεισ που
αντιµετωπίζουν οι κρατούµενοι µε Σ∆ είναι πιο πολύπλοκεσ και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά
µε τισ παροχέσ τησ υγειονοµικήσ περίθαλψησ σε αυτή
την οµάδα πληθυσµού, µέσα στο σωφρονιστικό σύστηµα (Bayle et al 2011).
Σκοπόσ του παρόντοσ άρθρου είναι µέσα από την ανασκόπηση τησ διεθνούσ βιβλιογραφίασ να παρουσιαστούν
τα συχνότερα προβλήµατα υγείασ που αντιµετωπίζουν
οι κρατούµενοι, µε έµφαση στη χρόνια νόσο του Σ∆. Θα
γίνει αναφορά επίσησ, στο σωφρονιστικό σύστηµα τησ
Ελλάδασ και στισ επιπτώσεισ του εγκλεισµού, για να
αναδειχθούν όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι διαβητικοί κρατούµενοι. Οι βασικέσ αρχέσ διαχείρισησ του Σ∆ στα καταστήµατα κράτησησ, όπωσ αυτέσ
αποτυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, θα βοηθήσουν τουσ νοσηλευτέσ, αλλά και όλουσ τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ που αποτελούν µέλη τησ διαβητολογικήσ
θεραπευτικήσ οµάδασ, να παρέχουν την καλύτερη δυνατή, τεκµηριωµένη φροντίδα στουσ κρατούµενουσ, στο
πλαίσιο τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ.
ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ
Το σωφρονιστικό σύστηµα στην Ελλάδα
Τα καταστήµατα κράτησησ ωσ θεσµόσ αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο του σωφρονιστικού συστήµατοσ
κάθε χώρασ και προβλέπεται να εξυπηρετούν τουσ εξήσ
βασικούσ στόχουσ: α) την τιµωρία του κρατούµενου για
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το έγκληµα, µε ποινέσ που αποσκοπούν στη στέρηση
τησ ελευθερίασ τουσ για την ασφάλεια τησ κοινωνίασ,
β) τη διασφάλιση των βασικών ατοµικών δικαιωµάτων
των κρατουµένων, ταυτόχρονα µε την οµαλή λειτουργία
των σωφρονιστικών καταστηµάτων και γ) την κοινωνική, επαγγελµατική και οικογενειακή αποκατάσταση των
κρατούµενων (Ρηγούτσου 2005). Τα καταστήµατα κράτησησ λοιπόν, έχουν ωσ στόχο την ασφαλή κράτηση των
κρατουµένων, τη διατήρηση και τη βελτίωση τησ ευζωίασ των κρατουµένων και την επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα και οικονοµία (Κουλιεράκησ 2012).
Στην Ελλάδα ωσ «Κατάστηµα Κράτησησ» νοείται η
ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνησ, ∆ιαφάνειασ και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που
υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Σωφρονιστικήσ Πολιτικήσ. Οι κρατούµενοι είναι όσοι εκτίουν ποινέσ ή µέτρα
ασφαλείασ κατά τησ ελευθερίασ, οι υπόδικοι (προφυλακισµένοι ή προσωρινά κρατούµενοι), οι κρατούµενοι
για χρέη ή για άλλο λόγο, σε εκτέλεση απόφασησ πολιτικού δικαστηρίου, οι οφειλέτεσ χρηµατικήσ ποινήσ και
οι παραµένοντεσ (αλλοδαποί που µετά την αποφυλάκισή τουσ παραµένουν κρατούµενοι έωσ τη δικαστική απέλασή τουσ ή τη χορήγηση άδειασ παραµονήσ στη χώρα).
Με πρόσφατο νοµοθέτηµα, τα καταστήµατα κράτησησ
χωρίζονται σε τρεισ κατηγορίεσ: σε Α, Β και Γ κατηγορία, µε αυτέσ του Γ τύπου να µετατρέπονται σε υψίστησ
ασφαλείασ. Στην πρώτη κατηγορία, τύπου Α, κρατούνται υπόδικοι και κατάδικοι για χρέη και όσοι γενικά
εκτίουν ποινέσ φυλάκισησ έωσ πέντε χρόνια. Στη δεύτερη, τύπου Β, κρατούνται υπόδικοι, αλλά και κατάδικοι µε «µεσαίασ» ποινικήσ αξιολόγησησ παραβατική
συµπεριφορά, κακουργήµατα που επισύρουν καθείρξεισ όχι όµωσ ισόβια. Στα καταστήµατα τύπου Γ΄ υψίστησ ασφαλείασ, φιλοξενούνται κρατούµενοι για τροµοκρατία, εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία χωρίσ
ελαφρυντικά, εκβίαση και ληστεία, στο πλαίσιο εγκληµατικήσ οργάνωσησ. Σε αυτέσ καταργούνται δικαιώµατα, όπωσ οι άδειεσ, τα επισκεπτήρια, η επικοινωνία µε
συγγενείσ και άλλουσ κρατούµενουσ, τα µαθήµατα και
η εργασία. Όλοι οι υπόδικοι και κατάδικοι που κρατούνται στα καταστήµατα τύπου Γ µετάγονται, νοσηλεύονται εκτόσ φυλακών και προσάγονται στα δικαστήρια,
µόνο µε την ευθύνη τησ ειδικήσ οµάδασ φρούρησησ των
σωφρονιστικών καταστηµάτων (άρθρο 20 παρ. 1, του Ν.
3772/2009, ΦΕΚ Α΄ 112/10-7-2009).
Στο προσωπικό κάθε καταστήµατοσ κράτησησ ανήκει το ιατρικό προσωπικό (ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντίατροι, µόνιµοι ή µε σύµβαση), καθώσ και
το νοσηλευτικό προσωπικό (νοσηλευτέσ και βοηθοί ή
άλλα µέλη του προσωπικού, στα οποία έχουν ανατεθεί
καθήκοντα νοσηλευτών µε ηµερήσια διαταγή του διευθυντή του καταστήµατοσ). Επίσησ, υπάρχει και το ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, όπωσ είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εγκληµατολόγοι,
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κοινωνιολόγοι και εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεύτερησ
ευκαιρίασ που λειτουργούν στο κατάστηµα.
Στον Εσωτερικό Κανονισµό τησ Λειτουργίασ των Γενικών Καταστηµάτων Κράτησησ στην Ελλάδα, δίνεται η
περιγραφή των δικαιωµάτων/υποχρεώσεων των κρατούµενων και οι αρµοδιότητεσ του προσωπικού που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του σωφρονιστικού
συστήµατοσ (ΦΕΚ463/17-4-2003, Τεύχοσ Β'). Αναφορικά µε τα δικαιώµατα των κρατούµενων, όλοι µπορούν
να ασκούν τα δικαιώµατα που τουσ αναγνωρίζει το Σύνταγµα και ειδικά σε ό,τι αφορά στον τοµέα τησ υγείασ τα
δικαιώµατα των κρατούµενων φαίνονται στον πίνακα 1.
Ωστόσο, στα ελληνικά καταστήµατα κράτησησ υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα µε την παροχή ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ, καθώσ η έλλειψη µόνιµου ιατρικού
προσωπικού και εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού είναι σηµαντική. Επιπλέον, αναφορικά µε τισ
βασικέσ συνθήκεσ υγιεινήσ υπάρχει δραµατική έλλειψη και συγκεκριµένα, σε Έκθεση τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ για την Ελλάδα σχετικά µε την πρόληψη των
βασανιστηρίων και τησ απάνθρωπησ ή ταπεινωτικήσ
µεταχείρισησ ή τιµωρίασ στα καταστήµατα κράτησησ
«...ένα ικανοποιητικό επίπεδο Υγειονοµικήσ περίθαλψησ θα παραµείνει σχεδόν βέβαια ανέφικτο έωσ ότου
επιλυθούν τα γενικά Προβλήµατα συνωστισµού, κακήσ
υγιεινήσ και ανεπάρκειασ του συστήµατοσ απασχολήσεωσ» (Ρηγούτσου 2005). Η αλήθεια είναι ότι στα καταστήµατα κράτησησ στην Ελλάδα, υπάρχει επιπλέον, µεγάλο πρόβληµα υπερπληθυσµού των κρατούµενων, ο οποίοσ
σε συνδυασµό µε την έλλειψη προσωπικού (η αναλογία
µεταξύ σωφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουµένων
είναι 1/5) συνιστά µια πολύ βασική δυσλειτουργία του
Σωφρονιστικού Συστήµατοσ (Κουλιεράκησ 2012).
Η εµπειρία του εγκλεισµού
Η υγεία των κρατούµενων επηρεάζεται από διαρθρωτικούσ παράγοντεσ (θεσµικούσ, περιβαλλοντικούσ, πολιτικούσ, οικονοµικούσ και κοινωνικούσ), αλλά και από
τη σωµατική και ψυχική κατάσταση των ίδιων των κρατουµένων. Το πώσ ανταποκρίνονται οι κρατούµενοι στον
εγκλεισµό είναι ένασ πολύ σηµαντικόσ παράγοντασ λοιπόν, που πρέπει να µελετάται. Παράγοντεσ όπωσ οι
ψυχολογικέσ πιέσεισ τησ φυλάκισησ, ο κοινωνικόσ
κόσµοσ τησ φυλακήσ, ο αποκλεισµόσ από την κοινωνία,
αλλά και η επίδραση του ίδιου του ιδρύµατοσ µε το καθεστώσ και την αρχιτεκτονική του θα πρέπει να εξετάζονται (Butler et al 2004, De Viggiani 2007, Togas 2014).
Ο εγκλεισµόσ είναι πλέον η πιο σοβαρή ποινή που
µπορεί να δοθεί σε άτοµα τα οποία διέπραξαν αξιόποινεσ πράξεισ µε στόχο ωστόσο, το σωφρονισµό (Morgan
1992, Waplington & Ledwth 1995). Σύµφωνα µε τη
Ρηγούτσου (2005), η διαδικασία του εγκλεισµού συνιστά µια περίπλοκη και τραυµατική εµπειρία για τον κρατούµενο, καθώσ αυτή συνεπάγεται: α) τη βίαιη αποκοπή του ατόµου από το οικείο οικογενειακό και κοινωνικό
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Πίνακασ 1. Τα δικαιώµατα των κρατούµενων σε θέµατα υγειονοµικήσ φροντίδασ (ΦΕΚ463/17-4-2003, Τεύχοσ Β').
• Να απολαµβάνουν ιατρικήσ και φαρµακευτικήσ περίθαλψησ, ανάλογου επιπέδου µε αυτό του λοιπού πληθυσµού.
• Να εξετάζονται από τον ιατρό του καταστήµατοσ κατά την εισαγωγή τουσ και στη συνέχεια ανά εξάµηνο, ή όποτε το
ζητήσουν.
• Να παρακολουθούνται, αν το επιθυµούν, από θεράποντεσ ιατρούσ τησ επιλογήσ τουσ µε παρουσία του ιατρού του
καταστήµατοσ και µε δικέσ τουσ δαπάνεσ.
• Να καλούν τον ιατρό του καταστήµατοσ ή ιατρό τησ επιλογήσ τουσ για τη διαπίστωση τησ κατάστασησ τησ σωµατικήσ,
ψυχικήσ και πνευµατικήσ τουσ υγείασ, όταν κατέρχονται σε απεργία πείνασ.
• Να καλείται ο τοπικά αρµόδιοσ ιατροδικαστήσ ή ιατρόσ σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 4 Σωφρονιστικού Κώδικα σε
περίπτωση διαφωνίασ µεταξύ ιατρού του καταστήµατοσ και του ιατρού τησ επιλογήσ των κρατουµένων.
• Να παραπέµπονται για νοσηλεία σε θεραπευτικό κατάστηµα κρατουµένων ή σε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή άλλο
θεραπευτήριο, αν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία τουσ στο κατάστηµα όπου κρατούνται.
• Να αρνούνται, εφόσον δεν συναινούν, να υποβληθούν σε κάθε είδουσ ιατρική ή εργαστηριακή εξέταση, ιατρο-χειρουργική επέµβαση ή θεραπευτική αγωγή, εκτόσ εάν υπάρχει υπόνοια µεταδοτικού νοσήµατοσ που µπορεί να θέσει
σε κίνδυνο την υγεία των λοιπών κρατουµένων.
• Να µην υποβάλλονται, ακόµη και αν συναινούν, σε ιατρικά ή συναφή πειράµατα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και
την υγεία τουσ ή προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά τουσ.
• Να εισάγονται σε ειδικό τµήµα νοσηλείασ του καταστήµατοσ κράτησησ ή σε θεραπευτικό κατάστηµα κράτησησ, αν
ασθενήσουν ή παρουσιάσουν έντονα προβλήµατα ψυχικήσ υγείασ.
• Να λαµβάνουν κατάλληλη διατροφή από το κράτοσ, τρεισ φορέσ την ηµέρα, βάσει εναλλασσόµενων εβδοµαδιαίων
προγραµµάτων συσσιτίου.
• Να προµηθεύονται, εφ' όσον το επιθυµούν, µε δικέσ τουσ δαπάνεσ, πρόσθετα τρόφιµα ή άλλα επιτρεπόµενα είδη
από το πρατήριο – καντίνα, ή το κυλικείο ή τον επιλεγµένο προµηθευτή του καταστήµατοσ.
• Να καλύπτονται οι ανάγκεσ ειδικήσ δίαιτασ ή συµπληρωµατικήσ τροφήσ για λόγουσ υγείασ, ύστερα από γραπτή γνωµάτευση του ιατρού του καταστήµατοσ ή να προµηθεύονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, είδη και να παρασκευάζουν
φαγητό µε απόφαση του διευθυντή κατόπιν σύµφωνησ γνώµησ του ιατρού.
• Να υπάγονται σε ασφάλιση του ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήµατοσ, αν εργάζονται σε ορισµένεσ θέσεισ ή παρακολουθούν προγράµµατα επαγγελµατικήσ κατάρτισησ.
• Να λαµβάνουν γνώση, προφορικά ή µε χορήγηση αντιγράφων, αυτοπροσώπωσ ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τουσ, των
µητρώων και ατοµικών δελτίων που τηρούνται στο κατάστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 - 5 Σωφρονιστικού
Κώδικα, καθώσ και του µητρώου ιατρικών εξετάσεών τουσ.

περιβάλλον και την εξίσου βίαιη ένταξή του σε ένα άγνωστο ή αρνητικά αναπαριστώµενο περιβάλλον, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, β) τη διατάραξη των οικογενειακών σχέσεων, γ) την επαγγελµατική και οικονοµική
κατάρρευση, δ) την έλλειψη προοπτικήσ για κοινωνική
ή επαγγελµατική αποκατάσταση (ιδιαίτερα στα πρώτα
στάδια τησ φυλάκισησ και όταν έχει επιβληθεί ποινή
µεγάλησ διάρκειασ) και ε) το στιγµατισµό του κρατούµενου και την πρόσληψή του ωσ «κακού», «επικίνδυ-

νου», «εγκληµατία», φυλακισµένου». Σε περιπτώσεισ
επίσησ, µακροχρόνιου εγκλεισµού, επέρχεται «ιδρυµατισµόσ», δηλαδή η απόλυτη εξάρτηση του ατόµου από
το κατάστηµα κράτησησ (Τσαλίκογλου 1996) .
Ωσ απάντηση στο υπερβολικό στρεσ που βιώνει ο κρατούµενοσ, ο οργανισµόσ του κινητοποιεί συγκεκριµένουσ µηχανισµούσ άµυνασ-προσαρµογήσ. Η ανάπτυξη
των µηχανισµών άµυνασ δίνει στον κρατούµενο την αίσθηση ότι ακόµη διατηρεί κάποιον έλεγχο στη ζωή του. Για
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παράδειγµα, οι κρατούµενοι µπορεί να υιοθετήσουν ωσ
µηχανισµούσ δευτερογενούσ προσαρµογήσ, τη δηµιουργία ταραχών ή στάσεων και τισ σύντοµεσ κινήσεισ απείθειασ (π.χ. αποχή από το φαγητό, έλλειψη συµµόρφωσησ στη φαρµακευτική αγωγή σε περίπτωση χρόνιασ
νόσου ή ανάπτυξη µιασ υποκουλτούρασ). Οι προσπάθειεσ αυτέσ ερµηνεύονται ωσ απόπειρεσ ανάκτησησ τησ
αίσθησησ ελέγχου πάνω στο περιβάλλον (Goffman 1968).
Πιθανά, στη φάση αυτή του επανελέγχου τησ ζωήσ τουσ
να είναι πιο σηµαντικό το θέµα του εγκλεισµού τουσ µε
όλουσ τουσ περιορισµούσ που αυτόσ συνεπάγεται (όπωσ
π.χ. η ελευθερία στη στέρηση αγαθών και υπηρεσιών,
η σεξουαλική στέρηση και η στέρηση αυτονοµίασ και
ασφάλειασ), παρά η οποιαδήποτε χρόνια ασθένεια που
βιώνουν και οι µακροχρόνιεσ επιπτώσεισ τησ (Sykes1958).
Ο παράγοντασ του εγκλεισµού επηρεάζει την ψυχική
υγεία των κρατούµενων, καθώσ µε βάση την επιβίωση
τουσ, καλούνται να αντιµετωπίσουν διάφορεσ προκλήσεισ, µε στόχο την προσαρµογή τουσ στο νέο περιβάλλον, την ανακούφισή τουσ από το άγχοσ και τη διατήρηση µιασ ποιότητασ ζωήσ.
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Συχνά νοσήµατα
Μέχρι πρόσφατα, υπάρχει περιορισµένη πληροφόρηση
σχετικά µε τα θέµατα υγείασ των κρατουµένων, ακόµη
και στισ ανεπτυγµένεσ χώρεσ. Ο µικρόσ αριθµόσ των
δηµοσιευµένων άρθρων δείχνει ότι η έρευνα στο συγκεκριµένο θέµα είναι σποραδική, χωρίσ να δείχνει αποτελέσµατα που µπορούν να γενικευτούν. Αναφορικά µε
το είδοσ των προβληµάτων υγείασ στουσ κρατούµενουσ,
προεξάρχουν οι ψυχολογικέσ/ψυχιατρικέσ διαταραχέσ,
η χρήση ουσιών, οι µεταδοτικέσ ασθένειεσ (AIDS, ηπατίτιδα), ενώ δεν παύουν να υπάρχουν και τα χρόνια νοσήµατα όπωσ είναι ο Σ∆ (Gough et al 2000, Watson et al
2004, Katon et al 2004, Gore & Bird 2000). Επίσησ,
καθώσ η πλειοψηφία των κρατουµένων είναι άντρεσ,
ηλικίασ µικρότερησ των 40 ετών, εµφανίζουν πολλά
σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα οξείασ µορφήσ,
εξαιτίασ των ανθυγιεινών συµπεριφορών υγείασ που
διατηρούσαν πριν τον εγκλεισµό τουσ (κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών και κάπνισµα) (Mac Farlane 1996). Αναφορικά µε τα προβλήµατα υγείασ των κρατούµενων στην
Ελλάδα, στη βιβλιογραφία δεν βρέθηκε καµία επιδηµιολογική µελέτη. Εντοπίστηκε µια µόνο σχετικά παλιά
µελέτη, η οποία καταγράφει το ποσοστό των κρατούµενων που πάσχουν από ηπατίτιδεσ και AIDS (Malliori et
al 1998) και µία άλλη µελέτη, που κάνει αναφορά στουσ
χρήστεσ ουσιών σε σχέση µε τισ επικίνδυνεσ συµπεριφορέσ που αυτοί εµφανίζουν, σχετικά µε τη νόσο του
AIDS (Koulierakis et al 2000).
Ωστόσο, από το 1984 η Smith και πιο πρόσφατα η
Evans (2005) οµαδοποίησαν τα διάφορα προβλήµατα
που µπορεί να εκδηλώσουν οι κρατούµενοι, τα οποία
οφείλονται: α) στο κοινωνικό τουσ προφίλ, β) στην προη-
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γούµενη κατάσταση υγείασ τουσ, γ) στισ περιορισµένεσ
θετικέσ συµπεριφορέσ υγείασ, δ) στισ υψηλού κινδύνου, αρνητικέσ συµπεριφορέσ υγείασ, ε) στο περιβάλλον του καταστήµατοσ κράτησησ, στ) σε µεταδιδόµενα
νοσήµατα, ζ) σε ψυχιατρικά προβλήµατα, η) σε χρόνια
νοσήµατα, θ) στην αδυναµία πρόσβασησ στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείασ και σε εξειδικευµένεσ ιατρικέσ υπηρεσίεσ και ι) στην έλλειψη βασικών γνώσεων
των κρατούµενων και των σωφρονιστικών υπαλλήλων
για θέµατα υγείασ, όπωσ και των εξειδικευµένων γνώσεων των επαγγελµατιών υγείασ. Αναλυτικότερα:
α) Κοινωνικό προφίλ. Το κοινωνικό προφίλ των κρατουµένων διαφέρει από του γενικού πληθυσµού. Λόγω
τησ χαµηλότερησ κοινωνικο-οικονοµικήσ κατάστασησ,
οι κρατούµενοι εµφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο για εµφάνιση ασθενειών, όπωσ είναι ο καρκίνοσ του πνεύµονα
και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα.
β) Προηγούµενη κατάσταση υγείασ. Σε πολλέσ χώρεσ,
οι περισσότεροι κρατούµενοι εµφάνιζαν προβλήµατα
υγείασ, αλλά είχαν περιορισµένη πρόσβαση στην παροχή υγειονοµικήσ περίθαλψησ πριν τον εγκλεισµό τουσ,
σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, για οικονοµικούσ και
γεωγραφικούσ λόγουσ (Glaser & Greifinger 1993,
Hornung et al 2002).
γ) Περιορισµένεσ, θετικέσ συµπεριφορέσ υγείασ. Η
πλειοψηφία των κρατούµενων έχουν ελάχιστο χρόνο
στη διάθεσή τουσ για να ασκηθούν και επίσησ δεν λαµβάνουν οδηγίεσ για υγιεινή διατροφή (Davies et al 1995).
δ) Υψηλού κινδύνου, αρνητικέσ συµπεριφορέσ υγείασ.
Πολλοί από τουσ κρατούµενουσ καπνίζουν σε υπερβολικό βαθµό, ενώ αναφέρουν συχνά την κατάχρηση παράνοµων ναρκωτικών ουσιών, φαρµακευτικών προϊόντων
ή/και αλκοόλ πριν τον εγκλεισµό τουσ (Peters et al 1997).
ε) Περιβάλλον κράτησησ. Όλοι οι κρατούµενοι είναι
ευάλωτοι, ιδιαίτερα τη στιγµή που εισέρχονται στο σωφρονιστικό σύστηµα. Αντιµετωπίζουν ένα άγνωστο περιβάλλον, είναι συχνά φοβισµένοι και µπορεί να αποχωρίζονται την οικογένειά τουσ για πρώτη φορά. Οι νεαροί
παραβάτεσ βιώνουν πιο έντονα αυτά τα συναισθήµατα
και µπορεί επίσησ να είναι ευάλωτοι σε εκφοβισµό ή
σε σωµατική και σεξουαλική κακοποίηση από τουσ µεγαλύτερουσ τροφίµουσ. Συχνά στο σωφρονιστικό σύστηµα λειτουργεί µια ανεπίσηµη δοµή εσωτερικήσ εξουσίασ, καθώσ δηµιουργούνται «κάστεσ» µε αφεντικά,
υποτελείσ και απόβλητουσ (συνήθωσ οι παραβάτεσ σεξουαλικήσ φύσεωσ). Αυτό το ανεπίσηµο σύστηµα λειτουργίασ, µπορεί να αποτελέσει πραγµατικό εµπόδιο για την
παροχή σωστήσ υγειονοµικήσ περίθαλψησ, π.χ. µπορεί
να οδηγήσει σε εκφοβισµό για την αίτηση λήψησ φαρµάκων από τουσ κρατούµενουσ ή στην εσωτερική εµπορία φαρµάκων µεταξύ τουσ.
στ) Μεταδιδόµενα νοσήµατα (ηπατίτιδεσ, AIDS κ.α.).
Το πρόβληµα τησ εµφάνισησ αυτών των νοσηµάτων δεν
αφορά µόνο το περιβάλλον των καταστηµάτων κράτησησ, αλλά αποτελεί ένα πρόβληµα γενικότερα, τησ ∆ηµό-
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σιασ Υγείασ. Η διαβίωση σε κλειστό περιβάλλον µε πολλά άτοµα στα κελιά, αυξάνει τον κίνδυνο για την υγεία,
εξαιτίασ διαφόρων µεταδοτικών ασθενειών , όπωσ για
παράδειγµα τησ φυµατίωσησ, που συσχετίζονται µε τη
ροή του αέρα (Heimbger et al 1993). Επίσησ, όταν η
πρόσβαση σε βασικέσ συνθήκεσ υγιεινήσ είναι ελλιπήσ,
η συχνότητα εµφάνισησ ασθενειών που µεταδίδονται
δια τησ στοµατικήσ οδού αυξάνεται όπωσ και τα κρούσµατα τροφικών δηλητηριάσεων εξαιτίασ των κακών
εγκαταστάσεων και του µη σωστού χειρισµού τησ µεταφοράσ των κρατούµενων (Meehan et al 1992).
ζ) Ψυχιατρικέσ νόσοι. Πρόκειται για µια πηγή υψηλήσ
νοσηρότητασ και θνησιµότητασ για τουσ κρατούµενουσ
(Andersen 2004). Τα ποσοστά ατόµων που πάσχουν
κυρίωσ από κατάθλιψη είναι υψηλά και τισ περισσότερεσ φορέσ παραµένουν αδιάγνωστα. Ο κίνδυνοσ αυξάνει, καθώσ οι συναισθηµατικέσ διαταραχέσ σχετίζονται
άµεσα µε την εκδήλωση αυτοκτονικήσ συµπεριφοράσ.
η) Χρόνια προβλήµατα υγείασ (Σ∆, άσθµα, καρδιαγγειακά νοσήµατα, επιληψία). Ενώ οι αρχέσ τησ φροντίδασ στα καταστήµατα κράτησησ, είναι οι ίδιεσ µε εκείνεσ στην κοινότητα, η εποπτεία και η παρακολούθηση
των κρατούµενων ασθενών µπορεί να είναι ιδιαίτερα
δύσκολη σε αυτούσ τουσ χώρουσ. Το προσωπικό των
καταστηµάτων κράτησησ δεν είναι εκπαιδευµένο να αναγνωρίζει τα βασικά σηµεία και συµπτώµατα τησ επιδείνωσησ στισ χρόνιεσ νόσουσ, ώστε να αναζητείται εγκαίρωσ η κατάλληλη αξιολόγηση και θεραπεία από
εξειδικευµένουσ επαγγελµατίεσ υγείασ, χωρίσ να θεωρείται ότι πρόκειται για αποκόµιση δευτερογενούσ οφέλουσ από την πλευρά των κρατούµενων.
θ) Αδυναµία πρόσβασησ στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείασ και σε εξειδικευµένεσ ιατρικέσ υπηρεσίεσ.
Οι κρατούµενοι δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στισ υπηρεσίεσ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ σε σχέση µε
τον υπόλοιπο πληθυσµό, ούτε και στη λήψη φροντίδασ
σε εξειδικευµένα προβλήµατα υγείασ τουσ από συγκεκριµένεσ ιατρικέσ ειδικότητεσ ή εξειδικευµένουσ νοσηλευτέσ.
ι) H έλλειψη βασικών γνώσεων των κρατούµενων και
των σωφρονιστικών υπαλλήλων για θέµατα υγείασ, όπωσ
και των εξειδικευµένων γνώσεων των επαγγελµατιών
υγείασ. H υποστήριξη, η εκπαίδευση και ο εξοπλισµόσ
που διαθέτουν τα καταστήµατα κράτησησ, συχνά δεν
βοηθούν να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση υγείασ
των κρατούµενων µε χρόνιεσ νόσουσ. Επίσησ, αξιοσηµείωτο είναι ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρόλο
που εργάζονται σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα στρεσσογόνο, έχουν µειωµένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και
την προαγωγή ακόµη και τησ δικήσ τουσ υγείασ. Το κάπνισµα, η κατάχρηση του αλκοόλ και η ανθυγιεινή διατροφή, τουσ καθιστούν σε υψηλό κίνδυνο για την εµφάνιση καρδιαγγειακών και άλλων νόσων, σε σχέση µε άλλα
επαγγέλµατα (Ainsworth et al 1994). Τέλοσ, οι επαγγελµατίεσ υγείασ των καταστηµάτων κράτησησ έχουν και

αυτοί µειωµένη πρόσβαση σε προγράµµατα συνεχιζόµενησ εκπαίδευσησ, ακόµη και σε ό,τι αφορά στη διαχείριση συχνών, χρόνιων προβληµάτων υγείασ.
Ο σακχαρώδησ διαβήτησ
Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα τησ Αµερικανικήσ ∆ιαβητολογικήσ Εταιρείασ (ADA 2013), περισσότεροι από
2 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι κρατούµενοι σε διάφορα σωφρονιστικά ιδρύµατα τησ χώρασ, από τουσ οποίουσ σχεδόν οι 80.000 πάσχουν από Σ∆ (επιπολασµόσ
4,9%). Στην Αγγλία, ο Σ∆ των κρατουµένων είναι 2–8
φορέσ πιο συχνόσ από ότι στο γενικό πληθυσµό (Marshall
et al 2000). Επίσησ στη Γαλλία, ο επιπολασµόσ τησ νόσου
υπολογίστηκε στο 6.7% (Bayle et al 2011). Στην Αυστραλία επίσησ, σύµφωνα µε το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείασ και Πρόνοιασ (2006), οι κρατούµενοι αναφέρεται ότι
κατέχουν το 11.6%, το οποίο είναι τρείσ φορέσ υψηλότερο από το γενικό πληθυσµό τησ χώρασ. Υπολογίζεται
επίσησ, ότι για κάθε έναν διαβητικό, υπάρχει και άλλοσ
ένασ που δεν έχει διαγνωστεί ακόµη (Barr et al 2006).
Στη βιβλιογραφία δεν εντοπίστηκαν επιδηµιολογικά
δεδοµένα που να αφορούν στον επιπολασµό τησ νόσου
του Σ∆ για τον πληθυσµό των κρατουµένων στα Ελληνικά Καταστήµατα Κράτησησ.
Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Παρά τη σαφή διατύπωση των δικαιωµάτων των κρατουµένων και τισ συγκεκριµένεσ αρµοδιότητεσ των επαγγελµατιών υγείασ που εργάζονται στα σωφρονιστικά
καταστήµατα, η παροχή υπηρεσιών υγείασ στουσ κρατούµενουσ σε πολλέσ περιπτώσεισ, θεωρείται πληµµελήσ. Ωστόσο, το σωφρονιστικό σύστηµα κάθε χώρασ,
οφείλει να εναρµονίζεται µε τουσ στόχουσ του ευρύτερου δηµόσιου συστήµατοσ υγείασ και να επικεντρώνεται όχι µόνο στην παροχή ιατρικήσ φροντίδασ, αλλά στη
διασφάλιση τησ µελλοντικήσ αποκατάστασησ τησ υγείασ των κρατουµένων, ακόµη και µετά την αποφυλάκισή
τουσ (Waplington and Ledwtth 1995, Jacoby & KoziePeak 1997). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εκπαιδεύεται τόσο το υγειονοµικό προσωπικό των καταστηµάτων
κράτησησ, αλλά και οι ίδιοι οι κρατούµενοι ώστε να αποκτήσουν γνώσεισ και δεξιότητεσ για την αυτοφροντίδα
τουσ.
Σχετικά µε το Σ∆, τα καταστήµατα κράτησησ θα πρέπει να διαθέτουν γραπτέσ πολιτικέσ και διαδικασίεσ για
τη διαχείρισή του, αλλά και για την κατάρτιση του ιατρικού και σωφρονιστικού προσωπικού στισ πρακτικέσ
φροντίδασ των ασθενών/κρατούµενων µε διαβήτη. Οι
πολιτικέσ των Καταστηµάτων επίσησ, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη θέµατα όπωσ οι ανάγκεσ ασφαλείασ, οι
µεταγωγέσ των κρατουµένων από το ένα κατάστηµα σε
άλλο, καθώσ και η διαθεσιµότητα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του εξοπλισµού ώστε να παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα σε όλα τα επίπεδα π.χ. σε επί-
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πεδο πρόληψησ, θεραπείασ, αλλά και αποκατάστασησ,
ειδικά όταν εµφανίζονται επιπλοκέσ (απώλεια όρασησ,
καρδιαγγειακά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια, ακρωτηριασµόσ ποδιού κ.α.).( Leivesley & Booth 2009). Σηµαντικό επίσησ είναι να ενθαρρύνεται ή τουλάχιστον να
επιτρέπεται στουσ ασθενείσ κρατούµενουσ, η αυτο-διαχείριση τησ νόσου τουσ, όπωσ και να αναγνωρίζονται οι
ασθενείσ υψηλού κινδύνου όπωσ είναι οι έγκυεσ γυναίκεσ, άτοµα µε επιπλοκέσ, µε ιστορικό επαναλαµβανόµενων κρίσεων υπογλυκαιµίασ κ.λπ (Gill et al 1992).
Η Βρετανική ∆ιαβητολογική Εταιρεία (Β∆Ε) υποστηρίζει ότι η εφαρµογή κλινικών πρωτοκόλλων για το Σ∆
δεν κοστίζει επιπλέον στο σωφρονιστικό σύστηµα πέρα
από κάποιεσ επισκέψεισ διαιτολόγων ή εξειδικευµένων
νοσηλευτών στο Σ∆ στα καταστήµατα κράτησησ, σε µηνιαία βάση. Επιπλέον, o Βρετανικόσ µη κερδοσκοπικόσ
σύλλογοσ ασθενών µε Σ∆ (UK's Leading Diabetes Charity)
σε συνεργασία µε τη Β∆Ε εξέδωσε εγχειρίδιο σχετικά
µε τη διαχείριση του Σ∆ από τουσ κρατούµενουσ. Στο
εγχειρίδιο αυτό, καταγράφονται µε απλά λόγια, πληροφορίεσ όπωσ τι είναι ο Σ∆ και ποιοι είναι οι τύποι του,
τα συµπτώµατά του, ο τρόποσ διαχείρισήσ του, θέµατα
διατροφήσ και φυσικήσ άσκησησ, όπωσ και η σωστή
λήψη τησ φαρµακευτικήσ αγωγήσ. Σηµαντικό είναι το
µέροσ του εγχειριδίου στο οποίο δίνονται απαντήσεισ
στουσ κρατούµενουσ για το πώσ να ζητούν και να λαµβάνουν φροντίδα υγείασ στο σωφρονιστικό κατάστηµα,
όπωσ για παράδειγµα ότι έχουν το δικαίωµα να καλέσουν ιδιωτικά κάποιον ιατρό εκτόσ ιδρύµατοσ, αλλά και
για το τι να κάνουν εάν είναι δυσαρεστηµένοι µε τη φροντίδα που δέχονται.
Η Αµερικανική ∆ιαβητολογική Εταιρεία (ADA 2003,
2008) έχει επίσησ εκδώσει µια σειρά κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών για τη φροντίδα ασθενών µε Σ∆ που
αφορούν συγκεκριµένα κρατούµενουσ σε σωφρονιστικά ιδρύµατα, τα οποία συνεχώσ αναθεωρούνται (ADA
2013) και αναδηµοσιεύονται στην αρχή του κάθε έτουσ.
Στο εγχειρίδιο των σχετικών οδηγιών δίνεται έµφαση
όχι τόσο στισ γενικέσ οδηγίεσ για τη διαχείριση του Σ∆,
αλλά σε εκείνα τα θέµατα όπου οι κρατούµενοι ασθενείσ µπορεί να διαφέρουν, ή να χρειάζονται διαφορετική αντιµετώπιση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στα
Καταστήµατα Κράτησησ.
Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ
Στη συνέχεια, γίνεται ενδεικτικά αναφορά σε κάποιεσ
συστάσεισ, που είναι εξειδικευµένεσ για ασθενείσ κρατούµενουσ (ADA 2013):
1. Κλινική αξιολόγηση για το νέο κρατούµενο µε Σ∆
• Ασθενείσ που είναι διαγνωσµένοι µε Σ∆ θα πρέπει να
συνοδεύονται από ένα πλήρεσ ιατρικό ιστορικό. Πραγµατοποιείται φυσική εξέταση από τον ιατρό του σωφρονιστικού Καταστήµατοσ σε άµεσο χρόνο, αµέσωσ µετά
την άφιξη του κρατούµενου στο Κατάστηµα.
• Οι ινσουλινο-εξαρτώµενοι ασθενείσ θα πρέπει να εξε-
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τάζονται σε προτεραιότητα, 1-2 ώρεσ µετά την άφιξή
τουσ
• Η χορήγηση τησ φαρµακευτικήσ αγωγήσ συνεχίζεται
χωρίσ διακοπή και στο περιβάλλον του σωφρονιστικού καταστήµατοσ
2. Επείγουσεσ καταστάσεισ
• Το σωφρονιστικό προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην αναγνώριση των συµπτωµάτων τησ υπο και
υπεργλυκαιµίασ, όπωσ και γενικότερα στη θεραπεία
του Σ∆.
• Το σωφρονιστικό προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην αναγνώριση των συµπτωµάτων τησ σοβαρήσ
µεταβολικήσ αντιρρόπησησ, και να παραπέµψει αµέσωσ τον ασθενή για την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.
• Τα καταστήµατα κράτησησ θα πρέπει να εφαρµόσουν
µια πολιτική που να απαιτεί από το σωφρονιστικό προσωπικό να ενηµερώνει τον αρµόδιο γιατρό του καταστήµατοσ για όλα τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
που παρεκκλίνουν από τα καθορισµένα όρια γλυκόζησ (π.χ, <50 or >350 mg/dl).
• Να αναγνωρίζονται οι διαβητικοί τύπου 1, οι οποίοι
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να εµφανίσουν διαβητική κετοξέωση.
3. Φαρµακευτική αγωγή
• Η συνταγολόγηση θα πρέπει να επιτρέπει τη χορήγηση αντιδιαβητικών δισκίων και ινσουλίνησ για τη θεραπεία του Σ∆ και των συνοδών του καταστάσεων.
• Οι ασθενείσ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στισ απαιτούµενεσ δόσεισ τησ φαρµακευτικήσ τουσ αγωγήσ,
όπωσ αυτή καθορίζεται από το σχέδιο θεραπείασ.
• Τα σωφρονιστικά ιδρύµατα και τα κρατητήρια τησ αστυνοµίασ θα πρέπει να εφαρµόζουν πολιτικέσ και διαδικασίεσ για να µειωθεί ο κίνδυνοσ τησ υπογλυκαιµίασ και υπεργλυκαιµίασ κατά τη διάρκεια τησ εξόδου
των κρατούµενων ασθενών (π.χ., εµφανίσεισ στο δικαστήριο).
4. Γλυκαιµικόσ έλεγχοσ
• Στο σωφρονιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικέσ και διαδικασίεσ που να εφαρµόζονται για την παρακολούθηση του γλυκαιµικού ελέγχου του κάθε ασθενούσ.
• Η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη HbA1c θα πρέπει
να ελέγχεται κάθε 3–6 µήνεσ.
5. Εκπαίδευση του προσωπικού
• Όλο το σωφρονιστικό προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε θέµατα διαχείρισησ του Σ∆.
6. Εκπαίδευση των κρατούµενων στην αυτο-φροντίδα
• Οι κρατούµενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται στην
εκπαίδευση για την αυτοφροντίδα τουσ. Η εκπαίδευση αυτή µπορεί να γίνεται µέσα από µία σταδιακή,
εξατοµικευµένη διαδικασία για κάθε κρατούµενο, η
οποία θα προβλέπεται να διαρκεί, όσο διαρκεί και η
κράτησή του.
7. Αλκοόλ και ουσίεσ
• Οι διαβητικοί ασθενείσ που έχουν απεξαρτηθεί από
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τισ ουσίεσ και το αλκοόλ χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η σωστή αρχική αναγνώριση και εκτίµηση των
αναγκών αυτών των ασθενών, είναι κρίσιµησ σηµασίασ. Η παρουσία του Σ∆ µπορεί να περιπλέξει την
αποτοξίνωσή τουσ. Οι ασθενείσ αυτοί θα πρέπει να
κρατούνται σε εγκαταστάσεισ που να διατίθεται ο κατάλληλοσ εξοπλισµόσ για να αντιµετωπίζονται οι επιπλοκέσ, ενώ θα πρέπει να ενηµερώνονται για τουσ κινδύνουσ που συνδέονται µε το κάπνισµα και να παρέχεται
βοήθεια σε αυτούσ για τη διακοπή του.
8. Μεταγωγή σε άλλο Κατάστηµα ή Αποφυλάκιση
• Σε όλεσ τισ µεταγωγέσ ή τισ αποφυλακίσεισ, θα πρέπει να συµπληρώνεται ένα ιατρικό ιστορικό που θα
συνοδεύει τον κρατούµενο που πάσχει από Σ∆.
• Ο κρατούµενοσ µε Σ∆ θα πρέπει να έχει µαζί του κατά
την µετακίνηση, όλο το συνοδό εξοπλισµό του και τη
δέουσα φαρµακευτική αγωγή.
• Ο σχεδιασµόσ για τη συνεχιζόµενη φροντίδα και εκτόσ
του σωφρονιστικού καταστήµατοσ θα διευκολύνει τον
κρατούµενο µε Σ∆ στην ευκολότερη είσοδό του στην
ευρύτερη κοινωνία.
Η διαβητολογική οµάδα στο πλαίσιο τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ
Προκειµένου οι κρατούµενοι διαβητικοί να λαµβάνουν
φροντίδα που να ανταποκρίνεται στα εθνικά πρότυπα
(µε την απαραίτητη πρόσβαση σε φάρµακα, την κατάλληλη διατροφή, την εξατοµικευµένη περίθαλψη για υψηλού κινδύνου ασθενείσ που εµφανίζουν επιπλοκέσ ή
ιστορικό επαναλαµβανόµενων επεισοδίων σοβαρήσ υπογλυκαιµίασ), απαιτείται µια διεπιστηµονική συνολική
προσέγγιση µεταξύ του διαβητικού κρατούµενου, του
προσωπικού (σωφρονιστικού και υγειονοµικού) των
καταστηµάτων κράτησησ, αλλά και του εξωτερικού προσωπικού πρωτοβάθµιασ υγειονοµικήσ περίθαλψησ (ADA
2008, Βooles & Clawson 2009, Bayle et al 2011).
Οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ υγείασ των κρατουµένων έχουν
ωσ αποτέλεσµα την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίεσ, κυρίωσ
πρωτοβάθµιασ φροντίδασ στα καταστήµατα κράτησησ.
Ωστόσο, τα πλαίσια που καθορίζουν τισ πρακτικέσ υγείασ των καταστηµάτων κράτησησ διεθνώσ διαφέρουν. Για
να καλύψουν αποτελεσµατικότερα τισ ανάγκεσ υγείασ
των κρατούµενων, ορισµένεσ χώρεσ έχουν προχωρήσει
σε αναδιοργάνωση του συστήµατοσ υγειονοµικήσ περίθαλψησ, όπωσ π.χ. η Αγγλία και η Ουαλία που έχουν
µεταφέρει τισ υπηρεσίεσ υγείασ των φυλακών εντόσ του
Εθνικού Συστήµατοσ Υγείασ και έτσι η παροχή υγειονοµικήσ περίθαλψησ στα καταστήµατα κράτησησ εστιάζει όλο και περισσότερο στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείασ (Condon et al 2007). Η διασύνδεση του καταστήµατοσ κράτησησ µε έναν τοπικό φορέα παροχήσ υπηρεσιών υγείασ, όπωσ για παράδειγµα ένα πρωτοβάθµιο
ίδρυµα ή νοσοκοµείο, στο οποίο θα υπάρχει οµάδα επαγγελµατιών υγείασ εξειδικευµένων στο Σ∆, θα αποτελού-

σε την ενδεικτική λύση αντιµετώπισησ του προβλήµατοσ (MacFarlane 1996).
Για τουσ κοινοτικούσ νοσηλευτέσ που παρέχουν πρωτοβάθµια φροντίδα υγείασ, η προαγωγή τησ υγείασ των
κρατούµενων, αλλά και η διαχείριση των χρόνιων προβληµάτων υγείασ τουσ απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και δέσµευση, προκειµένου να καλύπτουν τισ ανάγκεσ τουσ, γεγονόσ που τονίζεται ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία
(Department of Health 1999, Department of Heath
2000). Παρ’ όλα αυτά, το σύστηµα παροχήσ φροντίδασ
στα καταστήµατα κράτησησ δεν είναι ακόµη συγκρίσιµο µε αυτό που λειτουργεί στην κοινότητα (Dale & Woods
2001) και δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώσ, οι διευρυµένοι ρόλοι του κοινοτικού νοσηλευτή στο πλαίσιο του
σωφρονιστικού συστήµατοσ. ∆εδοµένησ τησ ύπαρξησ
των υγειονοµικών ανισοτήτων στα καταστήµατα κράτησησ που έχουν άµεση επίπτωση στη δηµόσια υγεία, είναι
ζωτικήσ σηµασίασ να διερευνηθεί άµεσα ο ρόλοσ των
νοσηλευτών που παρέχουν υπηρεσίεσ πρωτοβάθµιασ
φροντίδασ υγείασ, ώστε να υπάρχουν τεκµήρια για τη
βέλτιστη πρακτική στο σωφρονιστικό σύστηµα υγείασ
(Gondon et al 2007).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Tα συχνότερα χρόνια προβλήµατα υγείασ που αντιµετωπίζουν οι κρατούµενοι στα σωφρονιστικά ιδρύµατα είναι
οι µεταδοτικέσ ασθένειεσ, οι ψυχιατρικέσ διαταραχέσ
και ορισµένεσ χρόνιεσ νόσοι όπωσ είναι το άσθµα, η
υπέρταση και ο Σ∆. Μέχρι πρόσφατα λίγη προσοχή είχε
δοθεί στη φροντίδα των χρόνιων ασθενειών σε χώρουσ
των σωφρονιστικών καταστηµάτων λόγω τησ ιδιαιτερότητασ του συγκεκριµένου πληθυσµού των κρατούµενων.
Συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά στο Σ∆ υπάρχει λίγη πληροφόρηση για την κατάσταση υγείασ και τη διαχείριση
τησ νόσου από κρατούµενουσ που βιώνουν την εµπειρία του εγκλεισµού σε σωφρονιστικά ιδρύµατα, παρόλο που στη βιβλιογραφία εντοπίζονται κατευθυντήριεσ
οδηγίεσ για την παροχή τεκµηριωµένησ φροντίδασ από
τα µέλη τησ διαβητολογικήσ οµάδασ που λειτουργεί στο
πλαίσιο τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ.
Στα µέτρα βελτίωσησ τησ παρεχόµενησ φροντίδασ
στουσ κρατούµενουσ διαβητικούσ θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα εξήσ: να υπάρχει πρωτόκολλο θεραπείασ, εγχειρίδιο αναγνώρισησ και αξιολόγησησ των
προβληµάτων που δηµιουργούνται από καταχρήσεισ,
σχεδιασµόσ και εφαρµογή των σχετικών θεραπευτικών
προγραµµάτων µε βάση τουσ διεθνείσ κανόνεσ αντιµετώπισησ των αναγκών των κρατουµένων, πρόσβαση σε
ποιοτικέσ υπηρεσίεσ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ
και ενιαία αναφορά και καταγραφή των προσβάσιµων
διαγνωστικών πληροφοριών.
Μείζονοσ σηµασίασ κρίνεται επίσησ, η εκπαίδευση όχι
µόνο των κρατουµένων για τη νόσο τουσ, αλλά και του προσωπικού των καταστηµάτων κράτησησ σχετικά µε τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τησ φροντίδα των διαβητικών κρατουµέ-
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νων, για την επίτευξη τησ αυτάρκειασ και τη βελτίωση τησ
ποιότητασ τησ ζωήσ τουσ. Οι συµβουλέσ και οδηγίεσ των
ειδικών νοσηλευτών για το Σ∆ στουσ σωφρονιστικούσ
υπαλλήλουσ, θα αυξήσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη των
κρατούµενων σε αυτούσ πάνω σε θέµατα αντιµετώπισησ
των επειγόντων καταστάσεων και στην ποικιλία των προβληµάτων που αφορούν στη διαχείρισή του.
Επιπλέον, η ενίσχυση των δικτύων υποστήριξησ των
κρατούµενων µετά την έξοδό τουσ από το κατάστηµα κράτησησ είναι σηµαντική, ειδικά για αυτούσ που πάσχουν
από κάποιο χρόνιο νόσηµα, όπωσ είναι ο Σ∆. Για παράδειγµα, πολλοί κρατούµενοι όταν επιστρέφουν στην κοινότητα µετά από µια σύντοµη περίοδο κράτησησ, ο εγκλεισµόσ µπορεί να αποτελέσει µια ευκαιρία για την πρόληψη
και θεραπεία των νόσων τουσ και την αντιµετώπιση των
συµπεριφορών κινδύνου. Εποµένωσ, προτείνεται η εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψησ και προαγωγήσ υγείασ µε
στόχο τισ ανθυγιεινέσ συµπεριφορέσ υγείασ (π.χ. διακοπή καπνίσµατοσ), την πρόληψη των µεταδοτικών νοσηµάτων, τη διαχείριση του στρεσ, την αντιµετώπιση τησ παχυσαρκίασ, την αύξηση τησ σωµατικήσ δραστηριότητασ κ.λπ.
Το γεγονόσ ότι από την ανασκόπηση τησ διεθνούσ και
ελληνικήσ βιβλιογραφίασ δεν εντοπίστηκε καµία µελέτη που να αφορά συγκεκριµένα σε πληθυσµό κρατούµενων που πάσχουν από Σ∆, κάτι που αναδεικνύει σε
µεγάλο βαθµό τη χρησιµότητά τησ στο επιστηµονικό
πεδίο, µπορεί να δώσει το ερέθισµα σε µελλοντικούσ
ερευνητέσ να προσεγγίσουν µε διάφορουσ τρόπουσ το
συγκεκριµένο θέµα. Μπορούν λοιπόν να διερευνηθούν
οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των κρατούµενων µε Σ∆, σε συνάρτηση µε τισ παροχέσ τησ υγειονοµικήσ περίθαλψησ µέσα
στο σωφρονιστικό σύστηµα, ιδίωσ όσον αφορά στη διατροφή, τη σωµατική δραστηριότητα, την αυτο-παρακολούθηση τησ πάθησησ και τη δυνατότητα πρόσβασησ σε
εξειδικευµένεσ υπηρεσίεσ υγείασ. Τα ευρήµατα µιασ
τέτοιασ µελέτησ θα µπορούσαν να παράσχουν πληροφόρηση στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ τησ Πρωτοβάθµιασ Φροντίδασ Υγείασ για τη βελτίωση τησ υγείασ των
κρατουµένων, αλλά και στα στελέχη τησ διοίκησησ και
στουσ φορείσ χάραξησ πολιτικήσ για τα θέµατα που αφορούν την υγεία, την ψυχική υγεία και τη σχετιζόµενη µε
την υγεία ποιότητα ζωήσ, στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατοσ κάθε χώρασ.
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