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Ψυχιατρική ∆ιαθήκη

Νοµική κατοχύρωση: Ποινικό ∆ίκαιο

Καµιά υποθετική συναίνεση δεν είναι δυνατή για την 
εφαρµογή µέτρων που συνιστούν τραυµατισµό µέσω 
κάποιας ψυχιατρικής παρέµβασης, αν προηγουµένως 
έχει καταγραφεί επίσηµα, έχει αιτιολογηθεί και γίνει 
γνωστή η απόρριψη αυτής της εκδοχής.
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• Όψιµη δυσκινησία ειδικά από τα παραδοσιακά
νευροληπτικά

• Χρωµοσωµικές Βλάβες (όπως από το Contergan)

• Καρκίνος του µαστού, αυτοκτονικότητα, εξάρτηση..

Bλάβες από τη χορήγηση 
νευροληπτικών

www.antipsychiatrieverlag.de/artikel/gesundheit/atypische

• Στερητικές ψυχώσεις και βλάβες του
παρασυµπαθητικού από τα «άτυπα» νευροληπτικά

www.antipsychiatrieverlag.de/verlag/titel1/snp



∆ιπλός δεσµός

Ερώτηση σε µια συγκεκριµένη συνθήκη:
„Θα πάρετε ψυχοφάρµακα;»

Aπάντηση „ναι“
γίνεται δεκτή ως λογική απόφαση του ενδιαφερόµενου
Συνέπεια: η χορήγηση του φαρµάκου

Aπάντηση „όχι“
απορρίπτεται ως µη λογική απόφαση

Συνέπεια: χορήγηση του φαρµάκου
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Thomas S. Szasz

„Στην περίπτωση προσώπων που φοβούνται τη δύναµη της ψύχωσης 
και θέλουν να περιοριστούν για να προστατευτούν από την ψύχωση, 
µια ψυχιατρική διαθήκη µπορεί να οδηγήσει στη χρήση ψυχιατρικών 
περιοριστικών µέτρων,  που βρίσκονται σε συµφωνία µε τις 
πεποιθήσεις του ενδιαφερόµενου προσώπου.

Στην περίπτωση προσώπων που φοβούνται την βία στην ψυχιατρική 
και απαιτούν να έχουν το δικαίωµα να την αρνηθούν, για να 
προστατεύσουν τον εαυτό τους από την ψυχιατρική, η ψυχιατρική 
διαθήκη έρχεται να εµποδίσει τα περιοριστικά µέτρα, µετ ρόπο που
να καλύπτει την πεποίθηση του ενδιαφερόµενου.“

„The psychiatric will: A new mechanism for protecting persons against ‚psychosis‘
and psychiatry“, in: American Psychologist, Vol. 37 (1982), No. 7, pp. 762–770



∆ηλώσεις αυτοδιάθεσης
• Προκαταβολική συναίνεση για ερευνητικούς

σκοπούς (1978)

• Προκαταβολική συναίνεση για θεραπευτικούς
σκοπούς (1979)

• Προκαταβολική συναίνεση για εντατική ιατρική
νοσοκοµειακή φροντίδα (1983)

• Το συµβόλαιο των Σειρήνων (1991)

• Κάρτες κρίσεων

• Θεραπευτικό συµβόλαιο (1993)
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Ψυχιατρική ∆ιαθήκη
Πώς γίνεται

• Οδηγίες συγγραφής και πρότυπο κείµενο

• Αποφασίζεις για τις προσωπικές σου επιθυµίες,
βρίσκεις και ονοµάζεις τα πρόσωπα εµπιστοσύνης σου.

• Περιέγραψε την προσωπική του κατάσταση και τις
εµπειρίες σου και δώσε εναλλακτικούς τρόπους να
βγεις από την κρίση.

∆ικηγόρος; Συµβολαιογράφος; Ελεγκτής;
Φύλαξη, επικαιροποίηση
Επίσηµη κατάθεση. 
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Ψυχιατρική ∆ιαθήκη

Εµπειρίες

• Αδιαφορία
∆ιαδικασία δικαστικής συµπαράστασης
Επιθετικότητα προς τους δικαστές αν την απορρίψουν
Αξιολόγηση µιας µη νηφάλιας συναίνεσης ως
νηφάλιας

• Αν ο ενδιαφερόµενος απορρίπτει καθαρά τα
ψυχοφάρµακα και έχει δίπλα του έναν δικηγόρο,
άµεση διακοπή της χορήγησης νευροληπτικών

• εξιτήριο ή άρνηση νοσηλείας

• Κατηγορία ότι ο ενδιαφερόµενος προσποιείται



Ψυχιατρική ∆ιαθήκη

Άλλες εµπειρίες

• Απόφαση του δικαστηρίου του Καντόν της Genf στις
7. März 1995 im Fall K. vs. Departement de l’Action
Sociale et de la Santé, A(702) 1992 – ASAN

• Η  προοπτική της αυτοβοήθειας: αυτοκριτική,
ανάληψη πρωτοβουλιών, συνειδητή οργάνωση και
βίωση της καθηµερινότητας

• ∆ιεθνείς τάσεις προς την νοµική ενίσχυση «διαθηκών»
στο χώρο της ιατρικής
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Ψυχιατρική ∆ιαθήκη

∆ηµοσιεύσεις
• www.antipsychiatrieverlag.de/info/voraus

• www.antipsychiatrieverlag.de/info/pt

• Miriam Krücke: „Vorausverfügungen – Ein Schritt zur Selbsthilfe“
/ Laura Ziegler: „Vorausverfügungen für den Fall der Psychiatri-
sierung – ‚Die Rechte eines Flohs‘.“ In: Peter Lehmann / Peter
Stastny (Hg.): „Statt Psychiatrie 2“, Antipsychiatrieverlag 2007
[Info siehe www.antipsychiatrieverlag.de/verlag/titel/sp.htm]

• Peter Lehmann (Hg.): „Alles über das Psychiatrische Testament
– Gesammelte Kopien wichtiger Publikationen und Textstellen“
[www.antipsychiatrieverlag.de/versand/titel/lehmann_pt.htm]
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Ψυχιατρική ∆ιαθήκη
∆ηµοσιεύσεις
• http://psychrights.org/Countries/AdvanceDirectives.htm

• Miriam Krücke: „Advance Directives: A Step towards Self-help“
/ Laura Ziegler: „Upholding Psychiatric Advance Directives: 
‚The Rights of a Flea‘.“ In: Peter Stastny / Peter Lehmann (Eds.):
„Alternatives Beyond Psychiatry“. P. Lehmann Publishing 2007
[www.peter-lehmann-publishing.com/books/without.htm]

• Peter Lehmann: „Formal Previous-Consent and Previous-
Rejection of Psychiatric Drugs and Electroshocks. Theory and
Practice of the Psychiatric Will“. Vortrag bei der Konferenz
RESPONSABILITE, DROITS ET PROTECTION DANS LE
CHAMP DE LA SANTE MENTALE EN EUROPE, Madrid 1994 
[www.peter-lehmann-publishing.com/articles/lehmann/pt-e.htm]
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Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο (πρώην) Χρηστών και
Επιζώντων της Ψυχιατρικής

• Ευρωπαϊκή φωνή

• Υποστήριξη στον προσωπικό, πολιτικό και κοινωνικό αγώνα
εναντίον του αποκλεισµού και των διακρίσεων.

• Προσπάθεια εναντίον κάθε προσέγγισης που ενισχύει το στίγµα
και την συναισθηµατική επιβάρυνση

• Αγώνας για την ανάπτυξη εναλλακτικών προς την ψυχιατρική,
υπό τον έλεγχο των άµεσα ενδιαφερόµενων.

• Το να υποστηρίζει κανείς τον αυτοκαθορισµό σηµαίνει να δίνει
νοµικές κατευθύνσεις και η ψυχιατρική διαθήκη είναι η νοµική
δέσµευση σε περίπτωση ψυχιατρικής νοσηλείας.

www.enusp.org



Συστάσεις της ∆ράσης «Ενάντια στις διακρίσεις που αντιµετωπίζουν
άνθρωποι µε προβλήµατα ψυχικής υγείας στο χώρο των υπηρεσιών  
υγείας», που οργανώθηκε στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραµµάτων δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
αντιµετώπιση των διακρίσεων (2001-2006)

• Ενίσχυση του κινήµατος των (πρώην) χρηστών και επιζησάντων
της ψυχιατρικής

• Εµπλοκή τους στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα των
επαγγελµατικών οργανώσεων και πολιτικών οργανισµών.

• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επαγγελµατιών ψυχικής
υγείας

• Θέσπιση νόµων για την ισότητα στη θεραπεία. Π.χ. µέσα από
µια καταγραφή των αυτοκτονιών ή µια νοµική προστασία των
στρατηγικών ενίσχυσης των ενδιαφεροµένων.

www.enusp.org/harassment



Συµπεράσµατα της συνάντησης της ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
ΠΟΥ για την «Εξισορρόπηση της προώθησης της ψυχικής υγείας και 
της ψυχοκοινωνικής φροντίδας: µια συνεργασία του ΠΟΥ και της 

ΕυρωπαΪκής Επιτροπής»

Βρυξέλλες 1999

Κοινοί στόχι και στρατηγικές για την προώθηση της ψυχικής 
υγείας και φροντίδας περιλαµβάνουν: 

• Ανάπτυξη νεωτεριστικών και συναινετικών πολιτικών στο
χώρο της ψυχικής υγείας, σε συνεργασία µε όλους τους
εµπλεκόµενους και τους χρήστες …

• Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων ενάντια στο Στίγµα και
σύµφωνες µε στο µοντέλο της αυτοβοήθειας...

• Ανάπτυξη νοµοθεσίας για την ψυχική υγείας, που να
επικεντρώνεται στην ελευθερία επιλογών …

www.enusp.org/consensus



Σύµβαση των δικαιωµάτων ανθρώπων µε αναπηρίες.
(December 2006)

Υπογράφηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 7.3.07

(o) Να λαµβάνεται υπόψιν ότι πρόσωπα µε αναπηρίες πρέπει 
να έχουν την ευκαιρία να συµπεριλαµβάνονται ενεργά στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων τις σχετικές µε πολιτικές και 
προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν 
τους ίδιους.

(n) Να αναγνωριστεί η σηµασία που έχει για πρόσωπα µε 
αναπηρίες να είναι αυτόνοµα και ανεξάρτητα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ελευθερίας να κάνουν τις 
δικές τους επιλογές.

www.un.org/disabilities
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