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Η Συμμόρφωση του ασθενούς  
και η προσωπική του ευθύνη

Στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΨΕ, παρακολούθησα μια συζήτηση γύρω 
από το θέμα της συμμόρφωσης των ψυχικά ασθενών με τη θεραπεία τους. Μου έκανε 
λοιπόν εντύπωση η προσπάθεια πολλών συναδέλφων, να περιγράψουν τη συνέπεια 
του ασθενούς στην παρακολούθηση των θεραπευτικών προτάσεων του ψυχιάτρου, με 
διάφορους όρους, πλην της «συμμόρφωσης», προκειμένου να μην εκληφθεί αυτό «αρ-
νητικά» από τους ασθενείς και το κοινό!

Μάλιστα το πνεύμα των περισσοτέρων εισηγήσεων ήταν με πoιο τρόπο θα καταφέ-
ρουμε να πείσουμε τον ψυχικά ασθενή, να μείνει πιστός στην αγωγή του. Το βάρος δη-
λαδή της συνήθως παρατηρούμενης ελλειπούς συμμόρφωσης του ασθενούς, πέφτει 
στις πλάτες του ψυχιάτρου και όχι του ασθενούς. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι κατά κά-
ποιον τρόπο, έχουμε αποδεχτεί την «ανευθυνότητα» του ασθενούς μας και αισθανό-
μαστε εμείς, ή οι γονείς του ασθενούς υπεύθυνοι, για τη συνέχιση της συνεργασίας του 
ασθενούς με το γιατρό του.

Στη μακρά μου εμπειρία σαν ψυχίατρος, έχω έρθει πολλές φορές σε απόγνωση και 
έχω εξοργιστεί από ψυχωσικούς ασθενείς, οι οποίοι ενώ έπαιρναν τη φαρμακευτική 
τους αγωγή και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, μείωναν ή σταματούσαν αυθαίρετα την 
αγωγή τους, με φυσικό αποτέλεσμα να υποτροπιάσουν. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ 
ότι όταν ένας ασθενής έχει πλήρη εναισθησία και δεν έχει ψυχοπαθολογία, είναι ανεύ-
θυνος. Είναι το ίδιο υπεύθυνος όπως και ο διαβητικός, που του συνιστάται ειδική δίαι-
τα και σχολαστική παρακολούθηση του σακχάρου του και αυτός αμελεί συστηματικά 
να συμμορφωθεί. Είναι το ίδιο υπεύθυνος και ο διαβητικός για την επερχόμενη αγγει-
οπάθεια που συνήθως καταλήγει σε ακρωτηριασμό, όπως και ο ψυχωσικός που οδη-
γείται νομοτελειακά σε νέα ακούσια νοσηλεία.

Η αρρώστια δεν μπορεί να δώσει άλλοθι ούτε στον ψυχωσικό. γιατί συνήθως, όταν 
διακόπτει την αγωγή του και σπάει το θεραπευτικό συμβόλαιο, βρίσκεται σε θέση να 
μπορεί να αντιληφθεί ότι η διακοπή της αγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα την υποτρο-
πή. Το αντιλαμβάνεται αλλά δεν πιστεύει ότι θα συμβεί σε αυτόν. Όπως ο καπνιστής 
που αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της συνήθειάς του, αλλά πιστεύει κατά βάθος ότι αυ-
τός «θα τη γλυτώσει».

Έτσι, οργίζομαι το ίδιο όπως όταν μαθαίνω ότι στην Ελλάδα γίνονται 2500 ακρωτηρι-
ασμοί ετησίως σε διαβητικούς, ή όταν βλέπω τον επιπολασμό της ΧαΠ, του καρκίνου 
του πνεύμονα και των εμφραγμάτων, που οφείλονται στο κάπνισμα. αγανακτώ στον ί-
διο βαθμό όταν παρατηρώ την περιστρεφόμενη πόρτα των ψυχιατρείων. και δεν αγα-
νακτώ με τους συναδέλφους μου, αλλά με την ανθρώπινη φύση, που μας κάνει άφρο-
νες και επιπόλαιους. γιατί αφροσύνη και επιπολαιότητα είναι να παρακούς τις συμβου-
λές της Επιστήμης, που έχουν βγει από πλήθος εμπειρικών παρατηρήσεων και ερευ-
νητικών δεδομένων.

Με αυτό το σκεπτικό αντιμετωπίζω πιο ψύχραιμα και χωρίς μεγάλη στεναχώρια, λόγω 
ναρκισσιστικών πληγμάτων, την έλλειψη συμμόρφωσης που δυστυχώς παρατηρείται 
ακόμα και σε ασθενείς μου, στους οποίους έχω δώσει ένα κομμάτι από την ψυχή μου. 
Με αυτούς μάλιστα γίνομαι ακόμα πιο αυστηρός, υιοθετώντας προφανώς πατερναλι-
στικότερη στάση, απομακρυνόμενος από το συνεργατικό ιατρικό μοντέλο.
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