ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ηµεροµηνία…………………..
Ο κάτωθι υπογράφων ψυχίατρος……………………………………………………………., βεβαιώνω
ότι ενηµέρωσα τον κο/κα …………………… προφορικά, παρουσία του οικείου του……………, του
υπαλλήλου του Γραφείου Προστασίας Δικαιωµάτων των Ασθενών της Μονάδας Ψυχικής Υγείας
……………………………………, παρουσία του διερµηνέα……………….…….. (διαγράφεται ότι
δεν ισχύει) ότι:
Α.
Με
την
………………./…………
Διάταξη
του
Εισαγγελέα
Πρωτοδικών
…………………..διατάχθηκε η µεταφορά του/της ………………………………………………..για
χορήγηση γνωµατεύσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας για ακούσια νοσηλεία του/της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν……………../2018.
Β. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σύµφωνα µε το νόµο είναι η εξής:
Α) Εντός 48ωρου θα πρέπει να αποσταλούν στον εισαγγελέα ψυχιατρικές γνωµατεύσεις αναφορικά µε
τις προϋποθέσεις για την επιβολή της ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή: α. Ο ασθενής να πάσχει από ψυχική
διαταραχή β. να τεκµηριώνεται σοβαρή διαταραχή του ελέγχου της πραγµατικότητας και ως εκ τούτου
να µην είναι ικανός να κρίνει για το συµφέρον της υγείας του, γ. Ο ασθενής να µην είναι σε θέση να
αντιληφθεί την διάκριση µεταξύ θεραπείας στην κοινότητα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και
ακούσιας νοσηλείας, δ. να εκτιµάται ότι η έλλειψη θεραπείας του θα έχει ως αποτέλεσµα να επιδεινωθεί
η κατάσταση της υγείας του.
Β) Ο µέγιστος χρόνος που µπορεί ο φερόµενος ότι χρήζει ψυχιατρικής περίθαλψης να παραµείνει σε
Μονάδα Ψυχικής Υγείας για την αναγκαία αξιολόγησή του δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από
48 ώρες. Κατά το διάστηµα αυτό απαγορεύεται η χορήγηση οποιασδήποτε φαρµακευτικής αγωγής και
η εκτέλεση οποιασδήποτε θεραπευτικής ιατρικής πράξης, εκτός και αν επείγοντες λόγοι υγείας
επιτάσσουν διαφορετικά. Αν παρέλθει ο ως άνω χρόνος χωρίς να συνταχθούν οι γνωµατεύσεις, ή οι
γνωµατεύσεις διαφέρουν µεταξύ τους χορηγείται εξιτήριο µε παραγγελία του εισαγγελέα πρωτοδικών.
Γ) Την ακούσια νοσηλεία διατάσσει το Μονοµελές Πρωτοδικείο, µετά από αίτηση του εισαγγελέα και
συνεδριάζει εντός 10ηµέρου και εκδίδει απόφαση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Αντίγραφο της αίτησης
µε την ορισθείσα δικάσιµο επιδίδεται µε επιµέλεια του εισαγγελέα πρωτοδικών στο πρόσωπο που
φέρεται ότι χρήζει ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης, µε ρητή µνεία για το δικαίωµα αυτεπάγγελτου
διορισµού συνηγόρου. Κατά της απόφασης µπορούν να ασκηθούν ένδικα µέσα κατά τις διατάξεις του
ΚΠοΛΔ.
Δ) Για την παραµονή του φερόµενου ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας στην κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής
Υγείας που υπάγεται στον Τοµέα ψυχικής υγείας του τόπου της κατοικίας ή της διαµονής του, µέχρι
την εκδίκαση της αίτησης που κατατέθηκε από τον εισαγγελέα εκδίδεται προσωρινή διαταγή από τον
πρόεδρο πρωτοδικών. Αντίγραφο της αίτησης για προσωρινή διαταγή µε κλήση να παραστεί ο
φερόµενος ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας κατά την εκδίκασή της επιδίδεται σε αυτόν 12 ώρες
τουλάχιστον πριν την ορισθείσα συζήτηση, µε µέριµνα του εισαγγελέα πρωτοδικών, µε ρητή µνεία για
το δικαίωµα διορισµού συνηγόρου αυτεπαγγέλτως.
Δ) Ο χρόνος που διαρκεί η ακούσια νοσηλεία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες.
Ε) Σε όλη τη διάρκεια της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης, πρέπει να επιδεικνύεται σεβασµός προς
την προσωπικότητα του ασθενή και λαµβάνονται υπόψη οι διεθνώς αναγνωρισµένοι κανόνες
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Καµία επιµέρους πράξη δεν πρέπει να προσβάλει την
αξιοπρέπεια του ατόµου ή να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Οι συνθήκες της ακούσιας
νοσηλείας πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της θεραπείας. Περιοριστικά µέτρα της κίνησης του

ασθενή απαγορεύονται. Μέτρα όπως η αποµόνωση και η σωµατική καθήλωση λαµβάνονται µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνονται αναγκαία για την προφύλαξη του ασθενή ή άλλων από
βίαιη ετεροκαταστροφική ή αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζονται µε απόφαση του θεράποντος ή εφηµερεύοντος ειδικού ψυχιάτρου µε τη σύµφωνη γνώµη
του επιστηµονικού Διευθυντή της Μονάδας και αφού προηγηθούν και αποτύχουν τεχνικές
αποκλιµάκωσης της βίαιης συµπεριφοράς. Η εφαρµογή τους γίνεται σύµφωνα µε τις ψυχιατρικές
οδηγίες και τις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων
και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (CPT) και της Ειδικής Επιτροπής
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές.
Γ. Υπό τα δεδοµένα αυτά ο/η ……………………..έχει, σύµφωνα µε το νόµο τα εξής δικαιώµατα: Α)
Να παραστεί κατά την εκδίκαση της αίτησης του εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο και να εκθέσει τις απόψεις του και να αντικρούσει την αίτηση για ακούσια νοσηλεία.
Β) Να διορίσει από την ηµεροµηνία εξέτασης συνήγορο επιλογής του για να τον εκπροσωπεί σε όλη
την διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας και εφόσον είναι δικαιούχος νοµικής βοήθειας να ζητήσει να
διορισθεί δωρεάν συνήγορος από τον οικείο δικηγορικό Σύλλογο. Ο συνήγορος ενηµερώνεται αµέσως
για τα πορίσµατα της ψυχιατρικής εξέτασης και την απόφαση των ψυχιάτρων µόλις αυτή ολοκληρωθεί
και έχει το δικαίωµα πλήρους πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και λήψης αντιγράφων.
Γ) Να διορίσει από την ηµεροµηνία εξέτασης ψυχίατρο ως τεχνικό σύµβουλο, προκειµένου να
παραστεί κατά την εξέταση και αξιολόγησή του από τους γνωµατεύοντες ψυχιάτρους, αλλά και να
παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου όταν θα εκδικαστεί η αίτηση του εισαγγελέα για την
υπαγωγή του σε καθεστώς ακούσιας νοσηλείας.
Ο/Η Ιατρός
…………………….
………………………….

Ο/Η

Ο/Η συνοδός
…………………………….
Ο/Η διερµηνέας

Ο/Η υπάλληλος γραφείου Προστασίας Δικαιωµάτων

……………………………
………………………………………..
Αντίγραφο του εγγράφου αυτού κοινοποιείται:
1. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών
2. Κο/Κα……………………………………….

