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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αύξηση τησ εγκληµατικότητασ και η άνοδοσ των ποσοστών εµφάνισησ των ψυχικών νοσηµάτων παγκοσµίωσ, ιδίωσ όταν αυτά τα δύο συνδέονται, ανέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίασ
ειδικών υπηρεσιών, εντόσ των οποίων θα πρέπει να παρέχεται ειδικευµένη φροντίδα, σε θύµα
και θύτη αδιακρίτωσ. Η πολυδύναµη οµάδα υγείασ που στελεχώνει αυτέσ τισ υπηρεσίεσ θα
πρέπει να συνδυάζει ιατρικέσ και νοµικέσ γνώσεισ, προκειµένου να παρέχεται η κατάλληλη
φροντίδα. Οι Ιατροδικαστικοί Νοσηλευτέσ Ψυχικήσ Υγείασ, ωσ µέλη αυτήσ τησ πολυκλαδικήσ
οµάδασ, συνήθωσ εργάζονται µε ποινικούσ παραβάτεσ, οι οποίοι έχουν κριθεί «ψυχικά διαταραγµένοι» και ωσ εκ τούτου δεν έχουν καµία θέση στο σωφρονιστικό σύστηµα. Εντόσ των
ψυχιατρικών δοµών ασφαλείασ, αυτοί παρέχουν φροντίδα για τη στήριξη και την επιµέλεια
των κρατούµενων ψυχικά ασθενών. Εφαρµόζουν και στοιχειοθετούν σχέδια θεραπείασ σύµφωνα µε τα οποία διδάσκουν στουσ ασθενείσ δεξιότητεσ, οι οποίεσ τουσ διευκολύνουν στην
αντιµετώπιση των συµπτωµάτων τησ ασθένειασ τουσ και των ερεθισµάτων του περιβάλλοντοσ
στο οποίο βρίσκονται. Οι ιατροδικαστικοί νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ προκειµένου να ανταπεξέλθουν στον ιδιαίτερο και εξειδικευµένο αυτό ρόλο θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον
δεξιότητεσ όπωσ τησ διαπροσωπικήσ επικοινωνίασ κάτω από επαχθείσ και δύσκολεσ καταστάσεισ, τησ επικοινωνίασ µε έγκλειστα άτοµα, µε την αστυνοµία, τα δικαστήρια, τα µέλη τησ
πολυκλαδικήσ οµάδασ και άλλα ενδιαφερόµενα µέλη.
Λέξεισ κλειδιά: ιατροδικαστική νοσηλευτική ψυχικήσ υγείασ, ιατροδικαστικέσ υπηρεσίεσ
ψυχικήσ υγείασ, εκπαίδευση, εξειδίκευση.
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ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕΊΑ
• Η ιατροδικαστική νοσηλευτική ψυχικήσ υγείασ έχει αναπτυχθεί ραγδαία τισ τελευταίεσ δύο
δεκαετίεσ διεθνώσ.
• Οι ιατροδικαστικοί νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ είναι άκρωσ εξειδικευµένοι και έχουν διαφορετικούσ ρόλουσ από τουσ νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ.
• Εργάζονται µε θύµατα και δράστεσ σε ένα ευρύ
φάσµα ιατροδικαστικών δοµών.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ιατροδικαστική Νοσηλευτική Ψυχικήσ Υγείασ έχει
αναπτυχθεί ραγδαία τισ τελευταίεσ δύο δεκαετίεσ
και σήµερα είναι µια ταχέωσ αναπτυσσόµενη υπόειδικότητα εντόσ των παραδοσιακών υπηρεσιών ψυχικήσ
υγείασ. Η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών και η αναγνώριση ότι οι ψυχικά διαταραγµένοι παραβάτεσ έχουν
ειδικέσ ανάγκεσ, υπογραµµίζουν την ανάγκη για ειδική
κατάρτιση στον τοµέα αυτό (NHS Scotland 2011). Αντιλαµβανόµενοι την ανάπτυξη τησ Ιατροδικαστικήσ Ψυχιατρικήσ, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνέσ επίπεδο, πρέπει να γίνει κατανοητό το πώσ οι υπηρεσίεσ έχουν εξελιχθεί
και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του Ιατροδικαστικού Νοσηλευτή
Ψυχικήσ Υγείασ µέσα σε αυτέσ. Η αποσαφήνιση τησ παραβατικήσ συµπεριφοράσ και οι ψυχικέσ διαταραχέσ που
συναντώνται στην Ιατροδικαστική Ψυχιατρική θα βοηθήσει στην παροχή ουσιαστικών αξιολογήσεων και θεραπευτικών παρεµβάσεων. Νοµικά και ηθικά ζητήµατα είναι
σηµαντικά και έχουν αντίκτυπο στην καθηµερινή εργασία
των εξειδικευµένων νοσηλευτών στον τοµέα τησ Ιατροδικαστικήσ (Edith Cowan University 2014)
Σκοπόσ του παρόντοσ γενικού άρθρου είναι η περιγραφή τησ υπo-ειδικότητασ του Ιατροδικαστικού Νοσηλευτή Ψυχικήσ Υγείασ και συγκεκριµένα του ρόλου και
των αρµοδιοτήτων που αυτόσ έχει στο σύστηµα υγείασ των
διαφόρων κρατών.

H

Η ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ιστορική αναδροµή
Στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1980, ασκήθηκε για πρώτη φορά
η ιατροδικαστική νοσηλευτικήσ ψυχικήσ υγείασ, όπωσ
ασκείται και σήµερα. Από το 1863, όταν ιδρύθηκε το νοσοκοµείο Broadmoor στην πόλη Berkshire, οι νοσηλευτέσ
στο Ηνωµένο Βασίλειο εφάρµοσαν µια πρώιµη µορφή
αυτού του αντικειµένου τησ νοσηλευτικήσ. Ελάχιστα έχουν
καταγραφεί για το ρόλο αυτό, µέχρι τισ αρχέσ τησ δεκαετίασ του 1990. Στισ Ηνωµένεσ Πολιτείεσ, η συγκεκριµένη
εξειδίκευση βασίστηκε στισ ανάγκεσ τησ κοινωνίασ. Κατά
το χρονικό διάστηµα από το 1960 µέχρι το 1990 υλοποιή-

θηκε το αίτηµα τησ κοινωνίασ για βελτιωµένη υγειονοµική περίθαλψη στουσ παραβάτεσ και επιπλέον ορίστηκε
ότι θα πρέπει να παρέχεται από επαγγελµατίεσ υγείασ και
όχι από σωφρονιστικούσ υπαλλήλουσ (Bowring-Lossock
2006). Μεγάλοσ αριθµόσ ατόµων που στο παρελθόν νοσηλεύονταν στο σύστηµα ψυχικήσ υγείασ, χρειάζονταν θεραπεία στα κρατητήρια και τα κατάστηµα κράτησησ. Ριζικέσ
µεταρρυθµίσεισ ενθάρρυναν τουσ νοσηλευτέσ να γίνουν
φορείσ παροχήσ ψυχιατρικήσ περίθαλψησ σε όλο το σύστηµα τησ δικαιοσύνησ. Η ιατροδικαστική νοσηλευτική ψυχικήσ υγείασ στην Αµερική αναπτύχθηκε ωσ απάντηση σε
αυτέσ τισ κοινωνικέσ αλλαγέσ (Kent-Wilkinson 2011)
Το αντικείµενο τησ ειδικότητασ
Η Ιατροδικαστική Νοσηλευτική αναγνωρίστηκε ωσ ειδικότητα εντόσ τησ νοσηλευτικήσ από την Αµερικανική Ένωση Νοσηλευτών το 1995. Σε απάντηση στην εν λόγω αναγνώριση, οι πανεπιστηµιακέσ νοσηλευτικέσ σχολέσ σχεδίασαν
και εφάρµοσαν πρόγραµµα σπουδών Ιατροδικαστικήσ
Νοσηλευτικήσ Ψυχικήσ Υγείασ ωσ εξειδίκευση στο πλαίσιο των προγραµµάτων ψυχικήσ υγείασ. (Brown 2012).
Οι ιατροδικαστικοί νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ είναι
άκρωσ εξειδικευµένοι και συνήθωσ είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσησ στην ιατροδικαστική ή ψυχιατρική νοσηλευτική από πανεπιστήµια ή κολέγια µε ιατροδικαστικά προγράµµατα νοσηλευτικήσ. Εκτόσ τησ ειδικήσ
εκπαίδευσησ και των κλινικών ωρών που απαιτούνται για
να ληφθεί η συγκεκριµένη ειδικότητα, οι νοσηλευτέσ συµµετέχουν και σε ανάλογεσ ιατροδικαστικέσ εξετάσεισ
πιστοποίησησ (Nursing-School-Degrees 2012).
Στην Αγγλία και στην Αµερική οι εξειδικευµένοι ιατροδικαστικοί νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ εργάζονται µε
θύµατα και δράστεσ σε ένα ευρύ φάσµα δοµών, συµπεριλαµβανοµένων κοινοτικών και άλλων όπωσ νοσοκοµεία,
αστυνοµικά τµήµατα, δικαστήρια, καταστήµατα κράτησησ
και ιατροδικαστικέσ µονάδεσ ασφαλείασ. Προσφέρουν
ψυχιατρική αξιολόγηση, συνδυάζοντασ την τεχνογνωσία
τησ νοσηλευτικήσ και τη γνώση του νοµικού πλαισίου
(Mason et al 2008). Επίσησ, ωσ σωφρονιστικοί νοσηλευτέσ, είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη θεραπεία
δραστών σε ένα ίδρυµα, όπου µπορεί να υπάρχουν και
ψυχικά πάσχοντεσ. Μερικέσ φορέσ αξιολογούν το θύµα
ενόσ εγκλήµατοσ και καθορίζουν την ψυχική του κατάσταση, ωσ αποτέλεσµα του εγκλήµατοσ. Μπορούν επίσησ
να εργαστούν µε νέουσ σε σωφρονιστικά καταστήµατα
ανηλίκων και διασυνδέουν τουσ ασθενείσ τουσ µε κοινωνικέσ ή ιατρικέσ υπηρεσίεσ που χρειάζονται, βοηθώντασ
στην αποκατάσταση τουσ (Nursing-School-Degrees 2012).
Η κυβέρνηση τησ Μεγάλησ Βρετανίασ πρόσφατα
ανακοίνωσε επιπλέον χρηµατοδότηση για νοσηλευτέσ
και άλλουσ επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ προκειµένου να συνεργαστούν µε αστυνοµικά τµήµατα και δικαστήρια, έτσι ώστε τα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικήσ
υγείασ και κατάχρησησ ουσιών να λαµβάνουν άµεσα τη

Τόµος 8 - Τεύχος 1

[7]

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
σωστή θεραπεία, η οποία βοηθά στη µείωση τησ υποτροπήσ (UK Department of Health and Home Office,
2014). Επίσησ δύο υπηρεσίεσ διαλογήσ ασθενών στο
Cleveland και στο Leicestershire έχουν ήδη δείξει ότι
οι νοσηλευτέσ και η αστυνοµία µπορούν να εργαστούν
από κοινού για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων για τουσ ασθενείσ, µε τη διασφάλιση ότι λαµβάνουν
τη θεραπεία που χρειάζονται. Αυτό µείωσε επίσησ τη
σπατάλη πολύτιµου χρόνου τησ αστυνοµίασ (UK Department
of Health and Home Office, 2013).
Οι ιατροδικαστικοί νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ είναι
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και διαµόρφωση, το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση τησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ και θεραπείασ, στο πλαίσιο τησ
θεραπευτικήσ συµµαχίασ µε τα άτοµα που βιώνουν ψυχική διαταραχή και που εµπλέκονται µε την ποινική δικαιοσύνη (Kent-Wilkinson 2009).
Παρόλο που η ψυχική ασθένεια δεν κάνει ένα άτοµο εγκληµατία, πολλοί άνθρωποι µε διαγνωσµένο ψυχικό νόσηµα έρχονται σε σύγκρουση µε το νόµο όχι από
επιλογή, αλλά εξαιτίασ των συµπτωµάτων και των διεργασιών τησ νόσου τουσ και συχνά καταλήγουν να κρατούνται στα σωφρονιστικά ιδρύµατα. Ο εγκλεισµόσ στα
καταστήµατα κράτησησ έχει ωσ αποτελέσµατα τη δυσκολία διάκρισησ µεταξύ τησ εγκληµατικότητασ από µερικά συµπτώµατα τησ ψυχικήσ ασθένειασ και την έλλειψη κατάλληλησ υποδοµήσ για τη θεραπεία των ακραίων
συµπεριφορών. Όταν τα άτοµα εµφανίζουν συµπτώµατα κάποιων ψυχιατρικών νόσων αυτό µπορεί να οδηγήσει στην ποινική δίωξή τουσ (Wilson 2004). Τέτοια
συµπτώµατα περιλαµβάνουν ενέργειεσ που απορρέουν
από µειωµένη κρίση, ή έλλειψη ελέγχου των παρορµήσεων, καχυποψία, άρση αναστολών, παράνοια, αδυναµία του να εµπιστεύονται τουσ άλλουσ, παραληρητικέσ
ιδέεσ, ψευδαισθήσεισ, υπερδραστηριότητα, ευερεθιστότητα, αδυναµία συγκέντρωσησ, ακόµη και η διαταραχή τησ ικανότητασ να επικοινωνούν αποτελεσµατικά
ή να συµµετάσχουν σε κοινωνικέσ αλληλεπιδράσεισ
(Fluttert 2010).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη νοσηλευτική
ειδίκευση. Παρατηρείται παντελήσ έλλειψη ιατροδικαστικών υποδοµών και του αντίστοιχου νοµικού πλαισίου, τα οποία θα µπορούσαν να βοηθήσουν τουσ χρήστεσ
αυτών των υπηρεσιών να τύχουν τησ ανάλογησ θεραπευτικήσ αντιµετώπισησ. Τα µεγάλα ψυχιατρεία τησ
χώρασ µέχρι και σήµερα νοσηλεύουν τουσ ποινικούσ
παραβάτεσ µε ψυχικά νοσήµατα µαζί µε τουσ υπόλοιπουσ ψυχιατρικούσ ασθενείσ και µε το αναµενόµενο
κλείσιµό τουσ στα πλαίσιο τησ ψυχιατρικήσ µεταρρύθµισησ και τη µεταφορά των ψυχικά ασθενών στον κοινωνικό ιστό, οι ασθενείσ αυτοί θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στα σωφρονιστικά ιδρύµατα ωσ απλοί κρατούµενοι
χωρίσ να λάβουν την εξειδικευµένη φροντίδα και θεραπεία που χρειάζονται.
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∆εξιότητεσ και καθήκοντα του ιατροδικαστικού νοσηλευτή ψυχικήσ υγείασ
Σύµφωνα µε τη Μπελλάλη (2014) «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. 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».
H εξειδικευµένη ιατροδικαστική κοινοτική περίθαλψη συνδέεται µε την καλή έκβαση τησ ψυχικήσ νόσου σε
ποινικούσ ασθενείσ. Πρόσφατεσ µελέτεσ σε διάφορεσ
µορφέσ φροντίδασ όπωσ εξειδικευµένα προγράµµατα κοινοτικήσ ιατροδικαστικήσ (Heilburn & Peters 2000), σε
ειδικέσ φαρµακευτικέσ αγωγέσ (Swanson et al 2004) και
σε ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα συµπεριφοράσ (Swanson
et al 2004), αναφέρουν χαµηλά ποσοστά ποινικήσ υποτροπήσ και καλή πορεία τησ ψυχικήσ νόσου. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η αξιολόγηση και η διαχείριση
του κινδύνου βίασ, που αποτελούν µέροσ τησ εξειδικευµένησ ιατροδικαστικήσ κοινοτικήσ φροντίδασ, έχουν θετικέσ επιπτώσεισ στουσ συγκεκριµένουσ ασθενείσ (Heilburn
& Peters 2000).
Αποτελέσµατα µιασ άλλησ µελέτησ έδειξαν ότι οι
ιατροδικαστικέσ υπηρεσίεσ ήταν πιο επιτυχείσ στην πρόληψη τησ επιθετικήσ συµπεριφοράσ των ποινικών ασθενών, επειδή παρακολουθούνταν στενότερα τα θετικά
συµπτώµατα τησ ψυχικήσ νόσου και η συµµόρφωση τουσ
στη φαρµακευτική αγωγή. Επιπλέον, υπήρχε πιο γρήγορη παρέµβαση στην αύξηση των συµπτωµάτων τουσ
(Hodgins et al 2007).
Σε ορισµένεσ περιπτώσεισ υπάρχει διαχωρισµόσ µεταξύ τησ ιατροδικαστικήσ αξιολόγησησ για τον κίνδυνο βίασ
η οποία συνήθωσ γίνεται από τουσ ψυχιατρικούσ νοσηλευτέσ στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και τησ
συλλογήσ και διατήρησησ των αποδεικτικών στοιχείων, από
παθολογικούσ νοσηλευτέσ, στα τµήµατα πρώτων βοηθειών. Και στισ δύο περιπτώσεισ απαιτούνται τεχνικέσ που
βασίζονται στα στοιχεία και στην εξοικείωση µε ιατροδικαστικέσ διαδικασίεσ και συχνά εκτελούνται από νοσηλευτέσ οι οποίοι δεν είναι ειδικά εκπαιδευµένοι σε αυτούσ
τουσ τοµείσ. Η εξειδίκευση και η εφαρµογή των δοµηµένων κλινικών τεστ που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των θυµάτων και των δραστών, δίνει την δυνατότητα
στουσ ιατροδικαστικούσ νοσηλευτέσ να παρέχουν εξειδικευµένεσ αναφορέσ και να διατυπώνουν συστάσεισ για τη
θεραπεία. Μπορούν να αξιολογήσουν τον ασθενή (θύτη και
θύµα) και να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία που
µπορεί να επηρεάσουν την καταδίκη, την ποινή, την υποτροπή, τη θεραπεία και την πρόληψη (NHS Scotland, 2009).
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Πίνακασ 1. Ιατροδικαστική νοσηλευτική ψυχικήσ υγείασ, Πρότυπα πρακτικήσ 2012
1. Να δοµήσει το θεραπευτικό περιβάλλον για να ενσωµατώσει την ασφάλεια µε τουσ θεραπευτικούσ στόχουσ.
2. Να εφαρµόσει τισ γνώσεισ του νοµικού πλαισίου στην παροχή υπηρεσιών και στην εξατοµικευµένη φροντίδα
3. Να διενεργεί την άσκηση τησ Ιατροδικαστικήσ Νοσηλευτικήσ Ψυχικήσ Υγείασ δεοντολογικά
4. Να εργαστεί εντόσ µίασ διεπιστηµονικήσ οµάδασ που µπορεί να περιλαµβάνει και προσωπικό τησ ποινικήσ
δικαιοσύνησ.
5. Να δηµιουργήσει, διατηρήσει και τερµατίσει θεραπευτικέσ σχέσεισ µε τουσ ασθενείσ των ιατροδικαστικών
υπηρεσιών χρησιµοποιώντασ την νοσηλευτική διεργασία.
6. Να ενσωµατώσει την αξιολόγηση και τη διαχείριση των παραβατικών θεµάτων στισ διεργασίεσ τησ
νοσηλευτικήσ φροντίδασ.
7. Να αξιολογήσει την επίδραση του τραύµατοσ και να συµµετάσχει σε στρατηγικέσ για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του τραύµατοσ.
8. Να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τον ενδεχόµενο κίνδυνο των ασθενών των ιατροδικαστικών υπηρεσιών
9. Να διαχειριστεί τον περιορισµό και τη διαδικασία τησ µετάβασησ των ασθενών των ιατροδικαστικών
υπηρεσιών.
10. Να προωθήσει τη βέλτιστη σωµατική υγεία των ασθενών των ιατροδικαστικών υπηρεσιών
11. Να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη βλάβη από τη χρήση ουσιών σε ασθενείσ των ιατροδικαστικών
υπηρεσιών.
12. Να εργαστεί µε σεβασµό µε τισ οικογένειεσ / φροντιστέσ των ασθενών των ιατροδικαστικών υπηρεσιών
13. Να συνηγορήσει υπέρ των αναγκών Ψυχικήσ Υγείασ των ασθενών των ιατροδικαστικών υπηρεσιών σε µια
φυλακή ή σε δοµή αστυνοµικήσ επιτήρησησ.
Πηγή: Victorian Institute of Forensic Mental Health, 2012

Επιπλέον, ο ιατροδικαστικόσ νοσηλευτήσ ψυχικήσ υγείασ απαιτείται να διαθέτει: διαπροσωπικέσ δεξιότητεσ επικοινωνίασ κάτω από επαχθείσ και δύσκολεσ καταστάσεισ,
δυνατότητα επικοινωνίασ µε έγκλειστα άτοµα, µε την αστυνοµία, τα δικαστήρια, τα µέλη τησ οµάδασ και άλλα ενδιαφερόµενα µέλη (The National Forensic Nurses Research
and Development Group, 2008). Η Lyons (2009) αναφέρει την ικανότητα του νοσηλευτή να αυτο-αντανακλά και
να εξετάζει τισ δικέσ του προκαταλήψεισ και συναισθηµατικέσ αντιδράσεισ σε ό,τι µπορεί να αποτελεί ειδεχθέσ
έγκληµα και συµπεριφορά, µία συνειδητοποίηση και άνεση µε την άσκηση του επαγγέλµατοσ του. Συνεχίζει, προσδιορίζοντασ τισ πρακτικέσ δεξιότητεσ που απαιτούνται ωσ
προσ την ασφάλεια και προστασία, την αξιολόγηση και τη
διαχείριση του κινδύνου για τη βία και την επιθετικότητα, τη γνώση τησ παραβατικήσ συµπεριφοράσ και τησ κουλτούρασ των φυλακών (Lyons 2009). Οι ιατροδικαστικοί
νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ έχουν συγκεκριµένουσ ρόλουσ
που διαφέρουν από τουσ άλλουσ νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ. Αυτέσ οι διαφορέσ αφορούν:
• Στην πολυπλοκότητα τησ ψυχικήσ νόσου των ασθενών
αυτών υπό συνθήκεσ κράτησησ.
• Στισ εγκληµατικέσ συµπεριφορέσ και στην υποτροπή
αυτών των συµπεριφορών εντόσ των κοινωνικών/πολιτιστικών συστηµάτων. Η οµάδα στόχοσ συνεχίζει να έχει
τη δυνατότητα για µελλοντική επικινδυνότητα και απαιτείται από τουσ νοσηλευτέσ να έχουν συνεκτική και συνε-

πή αξιολόγηση του κινδύνου, καθώσ και τη διαχείριση
και µέτρηση των πιθανοτήτων επανεµφάνισησ τησ.
• Σε συγκεκριµένεσ θεραπευτικέσ/κλινικέσ ικανότητεσ
των νοσηλευτών σε ζητήµατα που αφορούν την εγκαθίδρυση τησ θεραπευτικήσ σχέσησ και των ζητηµάτων
οριοθέτησησ µε τουσ ασθενείσ.
• Στην αποφυγή τησ αρνητικήσ περιοριστικήσ φροντίδασ,
αλλά και την ασφαλή εργασία των δοµών ασφαλείασ
όπωσ επίσησ και µέτρα για τη βέβαιη επίτευξη τησ
ασφάλειασ στην κοινότητα.
• Στην ηθική που βασίζεται στα δικαιώµατα των ποινικών
κρατουµένων στην υγειονοµική περίθαλψη
• Στην ευθύνη και την προστασία του κοινού (Λουλούδησ
και συν. 2014)
Τον Απρίλιο του 2012, ένα σχέδιο προτύπων /κατευθυντηρίων οδηγιών εστάλη σε νοσηλευτέσ που ασκούν ή έχουν
δηµοσιεύσει στον τοµέα τησ Ιατροδικαστικήσ Νοσηλευτικήσ Ψυχικήσ Υγείασ σε Ηνωµένεσ Πολιτείεσ τησ Αµερικήσ,
Αγγλία, Ουαλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Ιρλανδία, Αυστραλία, Σουηδία και Νορβηγία. Οι νοσηλευτέσ κλήθηκαν να διαβάσουν τα πρότυπα και να προσδιορίσουν εάν συνέλαβαν το
νόηµα του τι είναι η άσκηση τησ ιατροδικαστικήσ νοσηλευτικήσ ψυχικήσ υγείασ, αν υπήρχαν σηµαντικά κενά και να
αναφέρουν οποιαδήποτε άλλα σχόλια. Πολλέσ εισηγήσεισ
κατατέθηκαν και οι περισσότερεσ από αυτέσ έχουν ενσωµατωθεί στο τελικό σχέδιο του εγγράφου. Τα πρότυπα αυτά
µπορούν να βοηθήσουν τουσ νοσηλευτέσ να αναγνωρίσουν
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ότι η υπό-ειδικότητα αυτή δεν είναι απλά νοσηλευτική ψυχικήσ υγείασ σε ιατροδικαστικό πλαίσιο, αλλά µπορούν να
προσδιορίσουν τη συµβολή τησ νοσηλευτικήσ στη διεπιστηµονική αξιολόγηση και θεραπεία των ασθενών σε ιατροδικαστικέσ υπηρεσίεσ (Victorian Institute of Forensic Mental
Health, 2012). Τα πρότυπα αυτά αναφέρουν τισ αρµοδιότητεσ και τα καθήκοντα του ιατροδικαστικού νοσηλευτή ψυχικήσ υγείασ, όπωσ φαίνονται στον πίνακα 1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρόλο που οι ρόλοι και οι αρµοδιότητεσ των ιατροδικαστικών νοσηλευτών ψυχικήσ υγείασ ποικίλλουν από χώρα
σε χώρα, αυτοί φαίνεται να διαδραµατίζουν βασικό ρόλο
στην αξιολόγηση, διαχείριση και τη θεραπεία των ψυχικά διαταραγµένων παραβατών. Η ∆ιεθνήσ Ένωση Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Ψυχικήσ Υγείασ (IAFMHS) έχει
δεσµευτεί να αυξήσει τη συµµετοχή και τη συµβολή των
ιατροδικαστικών νοσηλευτών ψυχικήσ υγείασ, ώστε να
εκπαιδευτούν από τισ εµπειρίεσ τουσ, να βελτιωθεί ο διάλογοσ και η συνεργασία µεταξύ των επαγγελµατιών που
εργάζονται σε ιατροδικαστικέσ υπηρεσίεσ και να προωθηθεί το πολύτιµο έργο των ιατροδικαστικών νοσηλευτών
ψυχικήσ υγείασ (IAFMHS, 2007).
Για την Ελλάδα προτείνεται η αναβάθµιση των σχέσεων συνεργασίασ των επαγγελµατιών ψυχικήσ υγείασ µε
τισ τοπικέσ δικαστικέσ και αστυνοµικέσ αρχέσ, η ίδρυση
ψυχιατροδικαστικών µονάδων σε συνεργασία και συγχρηµατοδότηση των υπουργείων υγείασ και δικαιοσύνησ και
η στελέχωσή τουσ µε κατάλληλα εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα είναι ειδικευµένο στην ιατροδικαστική νοσηλευτική ψυχικήσ υγείασ. Προκειµένου να
εκπαιδευτούν οι νοσηλευτέσ στο νέο, για την Ελλάδα, αυτό
ρόλο προτείνεται η ενσωµάτωση τησ ιατροδικαστικήσ
νοσηλευτικήσ ψυχικήσ υγείασ στο πρόγραµµα σπουδών
τησ ψυχιατρικήσ ειδικότητασ ή η διαµόρφωση σχετικού
µεταπτυχιακού διπλώµατοσ σπουδών από ιδρύµατα τησ
τριτοβάθµιασ εκπαίδευσησ.
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ABSTRACT
The rise in crime and rates of mental illness globally, especially when these two are connected,
have highlighted the need to create special services to provide specialized care both to the victim
and the abuser, indiscriminately. The interdisciplinary healthcare team which is providing care
in these settings should combine medical and legal knowledge in order to provide appropriate
care. The forensic mental health nurse, as a member of this multidisciplinary team, is usually
working with criminal offenders, who have been judged "mentally disturbed" and therefore
cannot be put in prison. Within the high security psychiatric structure, nurses provide care, plan
and implement nursing plan, they teach patients skills that enable them to address the symptoms
of their illness and the stimuli of their environment. Τhe forensic mental health nurse, in order
to cope with this particular and specialized role, needs to have additional skills such as interpersonal
communication under difficult situations with incarcerated person, the police, the court, the
other members of the multidisciplinary team.
Key-words: forensic mental health nursing, forensic mental health services, education,
specialization
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