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ΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ 
ΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

αρταλούδη Α.1 

PhD, MSc, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Σισµανόγλειο Γ.Ν.Α, Ψυχιατρική κλινική 

ΕΡΙΛΗΨΗ 

ΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαχείριση της επιθετικότητας και τα µέσα ελέγχου της συµπεριφοράς στις ψυχιατρικές δοµές είναι ένα 
αινόµενο µε παγκόσµιο ενδιαφέρον. Πολλές  µελέτες  της βιβλιογραφίας ασχολήθηκαν µε τη βία, τις αιτίες που την 
ροκαλούν και τις τεχνικές ελέγχου (αποµόνωση, καθήλωση) που χρησιµοποιούνται από τους επαγγελµατίες ψυχικής 
γείας, προκειµένου να κατασταλεί η βίαιη συµπεριφορά. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της µελέτης είναι να παρουσιάσει τα 
εριοριστικά µέτρα που εφαρµόζονται για τον έλεγχο της συµπεριφοράς των ψυχικά πασχόντων ασθενών, τη σχέση 
εταξύ επιθετικής συµπεριφοράς και ψυχικής διαταραχής καθώς και ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση των 
εριοριστικών µέτρων. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Πραγµατοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Πηγή 
υλλογής υλικού ήταν η βάση δεδοµένων MEDLINE. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για την αντιµετώπιση των ασθενών που 
ρίσκονται σε κατάσταση διέγερσης ή επιθετικότητας και υπάρχει φόβος να προξενήσουν βλάβη στον εαυτό τους ή 
το περιβάλλον τους χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι φυσικού περιορισµού. Η αποµόνωση και ο σωµατικός 
εριορισµός χρησιµοποιήθηκαν µέσα στους αιώνες για την αντιµετώπιση της επιθετικής συµπεριφοράς κυρίως στην 
υχιατρικών ασθενών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ακούσια νοσηλεία και ο περιορισµός χρησιµοποιούνται σε ασθενείς που 
εν έχουν τον έλεγχο της συµπεριφοράς τους. Η πραγµατικότητα δείχνει ότι είναι δύσκολο να δηµιουργηθεί ισορροπία 
νάµεσα στα δικαιώµατα και τις ανάγκες του ασθενή και την προστασία του ιδίου και του περιβάλλοντος. 

έξεις – κλειδιά: περιορισµός, καθήλωση, αποµόνωση, επιθετική συµπεριφορά, ψυχική ασθένεια 
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ESTRAINTS AND PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS AND AGGRESSIVE 
EHAVIOR 

artaloudi A.1  
PhD, MSc, RN, Department of Psychiatry, Sismanoglio General Hospital, Athens 

BSTRACT 

ACKGROUND: Aggression management and means of control in psychiatric settings is an international issue. Many 
tudies in mental health literature are related to the appearance and the causes of violence and the use of control 
rocedures, such as seclusion and restraint, from mental health professionals in order to control and suppress 
ggressive and violent behavior. AIM: The purpose of this study is to present the restraints used to control the 
ehaviour of mentally ill patients, the relationship between aggressive behavior and mental disorders and the 
istorical background concerning the use of restrictive measures. METHOD: A critical review of this body of literature 
as carried out. Evidence was collected through Medline database. RESULTS: Two restraint techniques are used in 
rder to cope with patients who could cause harm to themselves or their environment, physical restraint and 
eclusion. These restrictive measures are used through centuries in order to suppress violent behaviour of mental 
atients. CONCLUSION:  Involuntary treatment and restraint are used when patients loose control of their behavior. 
n fact it is difficult to achieve a balance between ensuring patients’ rights and needs and preventing them from 
arming themselves or the others. 

ey words: restraint, seclusion, mental illness, aggressive behaviour 

ΙΣΑΓΩΓΗ 
ολλοί ερευνητές ασχολούνται µε την ψυχοκοινωνική 
ιάσταση της ανθρώπινης οντότητας σε µια ατέλειωτη 
ροσπάθεια, µε βάση τα αποτελέσµατα και 
υµπεράσµατα των µελετών τους, να κατανοήσουν, 
ροβλέψουν, επηρεάσουν και ελέγξουν την 
νθρώπινη συµπεριφορά. Σε πολλές περιπτώσεις, µε 
ην επίκληση της σηµαντικότητας  του κοινού καλού, 
ρησιµοποιήθηκαν διάφορες πρακτικές όπως 
ασανισµοί, εγκλεισµοί και άλλοι τύποι περιορισµού, 
ροκειµένου να καταπιεστεί το άτοµο και να 
υµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κοινωνικής ηθικής. 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες το αυξανόµενο 

νδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την 
αροχή πιο ανθρώπινης θεραπείας στους ψυχικά 
άσχοντες ασθενείς συντέλεσε στην εµφάνιση πολλών 
ελετών που ασχολήθηκαν µε τη βία, τις αιτίες που την 
ροκαλούν και τις τεχνικές ελέγχου που 
ρησιµοποιούνται, προκειµένου να κατασταλεί η βίαιη 
υµπεριφορά (1,2,3,4,5). Οι επαγγελµατίες ψυχικής 

υγείας προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή 
διαχείριση της διαταρακτικής ή βίαιης συµπεριφοράς 
στις ψυχιατρικές δοµές6. 
Ο φυσικός περιορισµός εφαρµόζεται σε 

νοσοκοµειακούς ασθενείς, σε άτοµα µε ειδικά 
προβλήµατα που ζουν στα διάφορα ιδρύµατα, σε 
ηλικιωµένα άτοµα και σε παιδιά7,8. Οι κυριότερες 
πρακτικές που εφαρµόζονται για τον έλεγχο της 
συµπεριφοράς των ψυχικά πασχόντων ασθενών είναι 
ο σωµατικός περιορισµός όπως ακινητοποίηση µε 
δερµάτινες ζώνες, µανδύες,  η αποµόνωση και η 
χηµική καταστολή 9.    
Τα έννοµα αγαθά που διακυβεύονται είναι της 

προσωπικής ελευθερίας, της υγείας του ψυχικά 
ασθενή και της ασφάλειας των τρίτων 10,11. Το δίληµµα 
κατά πόσο είναι ηθικά παραδεκτό να επιβάλλονται 
περιοριστικά µέτρα στον άνθρωπο απασχολεί όλο και 
περισσότερο τη νοσηλευτική, όπως εµφανίζεται στη 
βιβλιογραφία 12,13,14. 
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
Η στενή σχέση µεταξύ επιθετικής συµπεριφοράς και 
ψυχικής διαταραχής είναι µια από τις πλέον 
διαδεδοµένες αντιλήψεις στην κοινωνία1. Οι 
ψυχιατρικοί ασθενείς δεν αποτελούν οµοιογενή 
πληθυσµό, όπως φαίνεται από τις διαφορετικές 
διαγνωστικές κατηγορίες. Για παράδειγµα, µερικοί 
εισάγονται µε την ένδειξη της σχιζοφρένειας, της 
µανίας, της νοητικής καθυστέρησης, της κατάθλιψης 
και άλλοι για οργανικές διαταραχές 
συµπεριλαµβανοµένων των διαταραχών του 
αλκοολισµού, των ανοικών διαταραχών κ.α15,16. 
Σε αρκετές µελέτες σηµειώνεται σηµαντικό ποσοστό 

των ασθενών µε σχιζοφρένεια µεταξύ των ψυχικά 
ασθενών που εκδηλώνουν βίαιη συµπεριφορά και 
ιδιαίτερα εκείνων µε παρανοειδή σχιζοφρένεια. Η 
διάγνωση που πιο συχνά συνδέεται µε την επιθετική 
συµπεριφορά είναι αυτή της σχιζοφρένειας. Οι 
σχιζοφρενείς ως διαγνωστική οµάδα είναι πιο επιθετικοί 
από τους ασθενείς µε άλλες διαγνώσεις. 
Το άτοµο που πάσχει από σχιζοφρένεια 

παρουσιάζει εξαπλάσια πιθανότητα να αντιµετωπίζει 
κατηγορία βίαιης συµπεριφοράς σύµφωνα µε 
επιδηµιολογικές µελέτες στην Αγγλία και Ουαλία. Η 
σχιζοφρένεια είναι η συχνότερα συναντώµενη νόσος 
σε ψυχικά πάσχοντες άρρενες ανθρωποκτόνους, 55% 
του συνόλου, ενώ ακολουθούν οι διαταραχές 
προσωπικότητας (ποσοστό 26%) και οι διαταραχές 
του θυµικού (ποσοστό 19%). 
Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από δύο 

ευρείας κλίµακας επιδηµιολογικές µελέτες. Ο Swanson 
και οι συνεργάτες του εκτίµησαν τη συχνότητα 
εµφάνισης βίαιης συµπεριφοράς σε τρεις περιοχές στις 
ΗΠΑ, µεταξύ 10.000 ατόµων τα οποία ανταποκρίθηκαν 
σε τηλεφωνική συνέντευξη. Από τα αποτελέσµατα της 
µελέτης αυτής προκύπτει ότι ασθενείς που έπασχαν 
από σχιζοφρένεια ή µείζονα συναισθηµατική 
διαταραχή παρουσίαζαν οκταπλάσια πιθανότητα 
εµφάνισης βίαιης συµπεριφοράς συγκριτικά µε τον µη 
νοσούντα πληθυσµό (10,6 % και 1,3% αντίστοιχα). 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παράλληλη χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών διπλασίαζε αυτήν την 
πιθανότητα.  
Η δεύτερη µελέτη, αφορά 15117 άτοµα που 

γεννήθηκαν στην Στοκχόλµη το 1953 και 
παρακολουθήθηκαν για 30 χρόνια. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
ασθενείς µε µείζονα ψυχιατρική διαταραχή 
παρουσίαζαν 4 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να 
έχουν διαπράξει κάποιο βίαιο αδίκηµα. Σε µια 
πρόσφατη µελέτη συµµετείχαν 1151 σχιζοφρενείς σε 
επτά αναπτυγµένες και τρεις υπό ανάπτυξη χώρες. Το 
20,6% των ασθενών εκδήλωνε επιθετική 
συµπεριφορά. Στις υπό ανάπτυξη χώρες η επιθετική 
συµπεριφορά ήταν τριπλάσια από τις αναπτυγµένες 
31,5% και 10,5 % αντίστοιχα. Η πιθανή εξήγηση είναι 
ότι η πρώιµη θεραπευτική αντιµετώπιση µε 
νευροληπτικά φάρµακα, που γίνεται στις 
αναπτυγµένες χώρες, µπορεί να επηρεάζει τη 
συνολική πορεία και εξέλιξη της νόσου. Τα πιο 
αναπτυγµένα κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να 
λειτουργούν ανασταλτικά στην εκδήλωση βίαιης 
συµπεριφοράς17. 
Πολλοί παράγοντες που σχετίζονται µε την 

επιθετική συµπεριφορά στο γενικό πληθυσµό 

βρίσκονται και στους ψυχιατρικούς ασθενείς όπως το 
φύλο (οι άντρες είναι πιο επιθετικοί από τις γυναίκες), 
η ηλικία (οι νεότεροι ασθενείς πιο επιθετικοί από τους 
µεγαλύτερους), η οικογένεια, το ιστορικό παιδικής 
κακοποίησης. Σε γενικές γραµµές οι νέοι άντρες 
ασθενείς µε ιστορικό βίας στην οικογένεια που έχουν 
κακοποιηθεί στην παιδική ηλικία είναι πιο πιθανό να 
γίνουν επιθετικοί 8,18. 
Αν και έχουν γίνει προσπάθειες να αναγνωρισθούν 

τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας 
που κινητοποιούν την επιθετική συµπεριφορά δεν 
µπορεί να ειπωθεί τίποτα µε βεβαιότητα. Ίσως θα 
µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι κάποιες κατηγορίες 
συµπτωµάτων είναι περισσότερο «ανησυχητικές» από 
άλλες, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να 
προβλέψουν τη µελλοντική εκδήλωση επιθετικής και 
βίαιης συµπεριφοράς17. 
Σχεδόν όλες οι ψυχώσεις στην οξεία φάση 

σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο επιθετικής 
συµπεριφοράς. Η οξεία ψυχωτική συµπτωµατολογία 
έχει θεωρηθεί ως ο πλέον σηµαντικός παράγοντας 
κινδύνου για την εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς. 
Ανάλογα περιστατικά εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς 
είναι πιο πιθανό να συµβούν αµέσως µετά την 
εισαγωγή του ατόµου µε το ψυχωσικό επεισόδιο απ' 
ότι αργότερα. Σε µελέτη ο αριθµός των επιθετικών 
περιστατικών που έγιναν τις πρώτες 10 ηµέρες που 
ακολούθησαν την εισαγωγή ήταν σηµαντικά 
µεγαλύτερος απ' ότι σε άλλες περιόδους της νοσηλείας 
σε ασθενείς διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών. 
Σύµφωνα µε άλλες µελέτες φαίνεται να υπάρχει 

θετική συσχέτιση ανάµεσα στις διαβαθµίσεις της 
επιθετικής συµπεριφοράς και της σοβαρότητας της 
αποδιοργάνωσης ή της θετικής παραγωγικής 
συµπτωµατολογίας που παρατηρείται στις οξείες 
φάσεις18.   
Η διαπίστωση ότι η παρουσία παραληρητικών 

ιδεών και ψευδαισθήσεων σχετίζεται µε την ψυχωτική 
βία έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς ερευνητές. 
Ιδιαίτερα, ψυχικά ασθενείς µε χρόνια παραληρήµατα 
εκδηλώνουν βίαιη συµπεριφορά κατά συνανθρώπων 
τους και διαπράττουν ανθρωποκτονίες σύµφωνα µε 
µελέτες από τη Γαλλία. Έχει βρεθεί ότι ασθενείς µε 
χρόνιο παρανοϊκό παραλήρηµα διαπράττουν ή 
αποπειρώνται να διαπράξουν ανθρωποκτονία 
συχνότερα από τους ασθενείς µε σχιζοφρένεια καθώς 
επίσης ότι στις περιπτώσεις που το θύµα ανήκε στον 
οικογενειακό περίγυρο του ασθενούς στους µεν 
ασθενείς µε σχιζοφρένεια επρόκειτο συχνότερα για 
πρόγονο ενώ στους ασθενείς µε χρόνια παρανοϊκά 
ιδιαίτερα παραληρήµατα επρόκειτο συχνότερα για 
σύζυγο. 
Ο τύπος των παραληρητικών ιδεών είναι συνήθως 

διωκτικού περιεχοµένου. Επίσης παραληρητικές ιδέες 
ζηλοτυπικού περιεχοµένου αποτελούν το συνηθέστερο 
κίνητρο ανθρωποκτονίας. Οι περισσότεροι από τους 
ασθενείς που προβαίνουν σε κάποια βίαιη πράξη, 
βρίσκονται υπό την επίδραση ακουστικών 
ψευδαισθήσεων και µπορούν να αναγνωρίσουν την 
πηγή τους17.  
Στην παρανοειδή σχιζοφρένεια κυριαρχεί κάποια 

µορφή παραισθήσεων. Η επιθετική συµπεριφορά είναι 
συνήθως καλά προσχεδιασµένη και ανάλογη µε το 
παραλήρηµα. Η επιθετικότητα κατευθύνεται σε ένα 
συγκεκριµένο άτοµο, συνήθως σηµαντικό στη ζωή του 
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ασθενή που θεωρεί ότι τον καταδιώκει ή του στερεί 
βασικές ανάγκες. Αντίθετα η επιθετικότητα που 
παρατηρείται σε µια αποδιοργανωµένη ψυχωσική 
φάση είναι λιγότερο επικεντρωµένη, λιγότερο 
προσχεδιασµένη και συχνά λιγότερο επικίνδυνη. Σε µια 
µελέτη ο Benezech κατέληξε ότι η µεγαλύτερη 
συχνότητα φόνων παρατηρήθηκε στην παρανοειδή 
σχιζοφρένεια. Οι παραισθήσεις ήταν σταθερές και 
καλά αναπτυγµένες. Οι ασθενείς φαίνεται να ενεργούν 
σύµφωνα µε τις παραισθήσεις τους. Αυτό συχνά 
οδηγεί σε σοβαρές επιθετικές πράξεις που 
κατευθύνονται σε κάποιο µέλος της οικογένειας. Οι 
µελετητές σύγκριναν τα εγκλήµατα που διέπραξαν οι 
ασθενείς µε παρανοειδή σχιζοφρένεια µε εκείνα 
ασθενών µε χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια. Οι 
ασθενείς µε παρανοειδή σχιζοφρένεια ήταν πιο πιθανό 
να διαπράξουν έγκληµα και να ενεργήσουν ενάντια 
στην οικογένεια και τους φίλους απ' ότι οι χρόνιοι 
αδιαφοροποίητοι σχιζοφρενείς. Οι πρώτοι είναι πιο 
πιθανό να έχουν ως κίνητρο την εκδίκηση για το 
έγκληµα σε αντίθεση µε τους χρόνιους 
αδιαφοροποίητους σχιζοφρενείς που έχουν ως κίνητρο 
το κέρδος. Επιπλέον οι ασθενείς µε παρανοειδή 
σχιζοφρένεια ήταν πιο µυστικοπαθείς για τα σχέδια 
τους από τους ασθενείς   µε χρόνια αδιαφοροποίητη 
σχιζοφρένεια18. 
Σε µεταγενέστερες µελέτες διαπιστώθηκε ότι η 

ψυχωτική πράξη ήταν ευθέως ανάλογη µε τον αριθµό 
των λογικών επεξεργασιών που σχετίζονταν µε το 
κεντρικό θέµα του περιεχοµένου του παραληρήµατος. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ακόλουθο: Ο 
ασθενής πιστεύει ότι ο οδοντίατρός του (ποιος;), 
τοποθετεί ένα µικρόφωνο (τι;) στο δόντι του (που;) 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης (πότε;). Το 
µικρόφωνο επιτρέπει στις Αρχές (σε ποιους;) να τον 
παρακολουθούν (γιατί;) ώστε να µπορούν να τον 
συλλάβουν όταν το θελήσουν (γιατί;). Εδώ διακρίνονται 
επτά λογικές επεξεργασίες. Κάτω από αυτό το πρίσµα 
η βίαιη συµπεριφορά των ψυχωτικών ασθενών µπορεί 
να θεωρηθεί ως µια λογική αντίδραση απέναντι σε 
παράλογες πεποιθήσεις και αντιλήψεις17. 
Κατά την καταθλιπτική διαταραχή, η 

αυτοκαταστροφική και η ετεροκαταστροφική 
συµπεριφορά συσχετίζονται συχνά µε τη νόσο. Η βία 
από τους καταθλιπτικούς ασθενείς στρέφεται συνήθως 
ενάντια στα κοντινά µέλη της οικογένειάς τους. 
Το φαινόµενο αυτοκτονίας - ανθρωποκτονίας 

συσχετίζεται µε την κατάθλιψη. Σε µελέτη 
ανθρωποκτονιών, στις οποίες οι δράστες µετά 
αυτοκτόνησαν σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις εκείνες 
όπου οι δράστες αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να 
αυτοκτονήσουν, το ποσοστό της καταθλιπτικής νόσου 
είναι κατά 75% υψηλότερο. Κάποιοι µελετητές 
αµφισβητούν την ύπαρξη ψυχωτικών συµπτωµάτων σε 
αυτές τις περιπτώσεις και υποστηρίζουν την ύπαρξη 
διαταραχής προσωπικότητας και χρόνια προβλήµατα 
σχέσεων. Η άποψη ότι οι αυτοκαταστροφικές και οι 
ετεροκαταστροφικές εκδηλώσεις µιας ψυχιατρικής 
νόσου εξαρτώνται συχνά από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος και αποτελούν αδυναµία της αµυντικής 
ικανότητας του ατόµου να αντιµετωπίσει πλήθος 
ψυχοπιεστικών παραγόντων είναι ευρύτατα 
διαδεδοµένη. Για την καταθλιπτική διαταραχή το άτοµο 
αδυνατεί να αντιµετωπίσει κοινούς ψυχοπιεστικούς 
παράγοντες όπως δυσκολία σχέσεων, αλκοολισµός, 

ανεργία κτλ Η αυτοκτονία είναι ακραία 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά και εµφανίζεται όταν 
το άτοµο βιώνει επίµονα έντονα συναισθήµατα 
απελπισίας και ενοχής17. 
Τα άτοµα µε διαταραχή προσωπικότητας 

κατατάσσονται ανάµεσα στα άτοµα µε βίαιη 
συµπεριφορά. Παρουσιάζουν ουσιαστική αδυναµία 
προσαρµογής στην κοινωνία, έχουν την τάση να είναι 
ανεύθυνα, ανίκανα ή απρόθυµα να δηµιουργήσουν 
επιτυχείς διαπροσωπικές σχέσεις. Στο ιστορικό των 
ατόµων αυτών υπάρχει συχνά διαζύγιο, χωρισµός ή 
θάνατος στην οικογένεια ή προβλήµατα αλκοολισµού. 
Τα άτοµα αυτά συχνά έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά18. 
Πολλές µελέτες έχουν συσχετίσει την 

«ψυχοπαθητική προσωπικότητα» µε την επιθετική και 
βίαιη συµπεριφορά. Ο Mc Cord περιγράφει το άτοµο 
µε ψυχοπαθητική προσωπικότητα ως «ένα µη 
κοινωνικό, επιθετικό, πολύ παρορµητικό άτοµο που 
αισθάνεται ελάχιστη ή και καθόλου ενοχή και είναι 
ανίκανο για µακροχρόνιους συναισθηµατικούς 
δεσµούς µε άλλα ανθρώπινα όντα». Τα άτοµα αυτά 
εµπλέκονται πολύ συχνότερα σε εκδηλώσεις βίας, 
συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής, τόσο 
εντός όσο και εκτός νοσοκοµειακών ή σωφρονιστικών 
ιδρυµάτων. 
Η παρουσία αντικοινωνικών στοιχείων στην 

προσωπικότητα συνδυάζεται θετικά µε την 
παραπτωµατικότητα και ειδικότερα µε την βίαιη 
συµπεριφορά. Αυτή η σχέση δεν είναι κατά ανάγκη 
αιτιολογική σχέση. ∆είχνει ότι υπάρχουν κάποια 
χαρακτηριολογικά στοιχεία που σχετίζονται µε την 
επιθετική συµπεριφορά, δεν δίνει, ωστόσο, καµιά 
πληροφορία για τη διαδικασία που οδηγεί στη σχέση 
κάποιων διαταραχών προσωπικότητας µε τη 
βιαιότητα19. 
Μελέτες παρακολούθησης ασθενών, που είχαν 

νοσηλευθεί ακούσια επειδή είχαν εκδηλώσει βίαιη 
συµπεριφορά, έδειξαν ότι µετά την έξοδο τους από το 
νοσοκοµείο εµπλέκονται σε σοβαρά βίαια περιστατικά. 
Νεότερες µελέτες έδειξαν ότι µέσα σε χρονικό διάστηµα 
πέντε χρόνων τόσο οι ασθενείς που εξέρχονται από τη 
θεραπεία για κάποιο αδίκηµα βίας όσο και οι 
καταδικασµένοι σε ισόβια που βγαίνουν από τις 
φυλακές διαπράττουν κάποιο νέο αδίκηµα σε ίδιο 
ποσοστό 25%, ενώ ποσοστό 5% διαπράττει 
ανθρωποκτονία. Τα ποσοστά αυτά είναι διπλάσια όταν 
υπάρχει διάγνωση διαταραχής της προσωπικότητας17. 
Μια µελέτη στους κατοίκους του Οχάιο το 1987 

αποκάλυψε ότι η επικινδυνότητα ήταν ο πιο 
σηµαντικός λόγος που δηµιουργούσε το στίγµα της 
ψυχικής ασθένειας. Τα µέσα ενηµέρωσης 
παρουσίασαν και καλλιέργησαν το στερεότυπο αυτό. 
Μελέτες αποκάλυψαν ότι τα άρθρα των εφηµερίδων 
τείνουν να συνδέσουν την ψυχική ασθένεια µε το 
έγκληµα και τέτοιες ιστορίες γίνονται συνήθως 
πρωτοσέλιδα. Σε τηλεοπτικά προγράµµατα οι 
επικίνδυνοι και απρόβλεπτοι χαρακτήρες αποδίδονται 
συνήθως σε τηλεοπτικούς χαρακτήρες που πάσχουν 
από ψυχικό νόσηµα. Το 72% των τηλεοπτικών 
χαρακτήρων µε ψυχική ασθένεια παρουσιάζονται ως 
βίαιοι. 
Ο στιγµατισµός και τα αρνητικά στερεότυπα 

δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα σε άτοµα µε 
ψυχικά νοσήµατα και τις οικογένειές τους. Ο 
στιγµατισµός και η περιθωριοποίηση των ασθενών 
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οδηγεί στην δευτερογενή αύξηση της εγκληµατικότητας 
των στιγµατιζόµενων που είναι οι ψυχικά πάσχοντες20. 
Πέρα από το γεγονός ότι η µορφή του ψυχοπαθούς 

ανισόρροπου εγκληµατία συνδέεται µε περιστατικά 
που διογκώνονται και διαστρεβλώνονται, ένα άλλο 
πρόβληµα είναι η άποψη που κυριαρχεί για τον 
απρόβλεπτο και ακατανόητο χαρακτήρα της 
εγκληµατικής πράξης του ψυχοπαθούς. Συχνά οι 
πράξεις του είναι απρόβλεπτες και ακατανόητες µόνο 
σε ένα πρώτο επιφανειακό επίπεδο. Μια επιθετική 
συµπεριφορά που φαίνεται άσκοπη εκ πρώτης όψεως 
(ως προς το κίνητρο και τον τρόπο εκτέλεσης) αποκτά 
άλλο νόηµα όταν αποκωδικοποιούνται τα µηνύµατα 
που µεταδίδονται από τον ασθενή πιθανώς µε 
συµβολικό ή έµµεσο τρόπο µε αποτέλεσµα να 
εξηγούνται προβλήµατα, επιθυµίες, φόβοι του 
πάσχοντος ατόµου. Αυτή η συµπεριφορά του 
ψυχωσικού δεν είναι απρόβλεπτη αν ληφθούν υπόψη 
οι άµεσες και έµµεσες προειδοποιήσεις του, που πολύ 
συχνά αγνοούνται από τους επαγγελµατίες υγείας17. 
Σε µια άλλη µελέτη, ο Link και οι συνεργάτες του στη 

Νέα Υόρκη σύγκριναν 186 εξωτερικούς ασθενείς και 
46 νοσηλευόµενους µε 521 κατοίκους της ίδιας 
κοινότητας που δεν είχαν ποτέ ψυχιατρική περίθαλψη. 
Μεθοδολογικά, είναι πιθανώς η καλύτερη µελέτη που 
έγινε για την επιθετική συµπεριφορά των ψυχιατρικών 
ασθενών. Οι οµάδες αυτές ελέγχθηκαν για µια µεγάλη 
ποικιλία δηµογραφικών χαρακτηριστικών και η 
επιθετική συµπεριφορά µετρήθηκε µε πολλαπλούς 
τρόπους (συλλήψεις, χειροδικίες, τσακωµούς, χρήση 
όπλων, κακοποιήσεις). Η οµάδα των ψυχιατρικών 
ασθενών διαιρέθηκε σε αυτούς που νοσηλεύονταν για 
πρώτη φορά και είχαν αρχίσει θεραπεία µέσα στον 
προηγούµενο χρόνο, σε αυτούς που νοσηλεύονταν 
κατ' επανάληψη και είχαν αρχίσει θεραπεία στα 
προηγούµενα χρόνια και νοσηλεύονταν κατά τη 
διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας και σε ασθενείς 
που είχαν νοσηλευθεί τα προηγούµενα χρόνια αλλά 
όχι κατά τη διάρκεια του αµέσως προηγουµένου 
χρόνου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν οι ψυχιατρικοί 
ασθενείς ήταν δύο µε τρεις φορές πιο πιθανό να 
επιδείξουν επιθετική συµπεριφορά σε σύγκριση µε τον 
πληθυσµό της κοινότητας. Η έρευνα του Link κατέληξε 
ότι καµία δηµογραφική και κοινωνικοοικονοµική 
µεταβλητή δεν ήταν υπεύθυνη για τις διαφορές που 
παρουσίαζε η επιθετική συµπεριφορά ανάµεσα στις 
οµάδες. Η µόνη µεταβλητή που δηµιουργούσε 
διαφορά ήταν το διαφορετικό επίπεδο ψυχιατρικών 
συµπτωµάτων, δηλ. όσο πιο ενεργά ήταν τα 
συµπτώµατα τόσο πιο πιθανό ήταν οι ασθενείς να 
εµφανίσουν επιθετική συµπεριφορά20.
Η οξεία ψυχωτική συµπτωµατολογία έχει κατά 

καιρούς θεωρηθεί ως ο πλέον σηµαντικός παράγοντας 
κινδύνου για την εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς. 
Οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις 
θεωρήθηκαν ως το κλειδί της κατανόησης της βίας των 
σχιζοφρενών19. 
Υπάρχουν ενδείξεις που να προκύπτουν από τις 

έρευνες που να υποδεικνύουν ποια άτοµα είναι πιθανό 
να εµφανίσουν βίαιη συµπεριφορά; Μια σηµαντική 
ένδειξη για όλους είναι το ιστορικό βίαιης 
συµπεριφοράς καθώς και η ταυτόχρονη κατάχρηση 
αλκοόλ ή φαρµακευτικών ουσιών. Για τα άτοµα µε 
σοβαρή ψυχική ασθένεια, η ταυτόχρονη κατάχρηση 
αλκοόλ και φαρµακευτικών ουσιών συντελεί σηµαντικά 

στην εµφάνιση επιθετικής συµπεριφοράς. Ένας τρίτος 
παράγοντας είναι η µη συµµόρφωση µε την 
φαρµακευτική αγωγή που προκύπτει από την έλλειψη 
εναισθησίας, τις παρενέργειες των φαρµάκων και την 
όχι καλή σχέση αρρώστου – επαγγελµατιών υγείας. Οι 
παραισθήσεις, ιδιαίτερα εκείνες στις οποίες οι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι κάποιος ή κάτι ελέγχει το 
µυαλό τους, βρέθηκε ότι συσχετίζονται µε τη βίαιη 
συµπεριφορά σε έρευνες που έγιναν στην Αγγλία. 
Νευρολογική εκφύλιση είναι επίσης συνηθισµένη σε 
ψυχικά ασθενείς που γίνονται βίαιοι και γίνεται 
υπόθεση για το αν τα άτοµα αυτά έχουν κάποια µορφή 
επιληψίας που δεν έχει διαγνωσθεί. Παραισθήσεις, 
στις οποίες κάποιος τους δίνει εντολές να κάνουν κάτι, 
επίσης συχνά θεωρούνται ενδείξεις για εµφάνιση 
επιθετικής συµπεριφοράς20. 
Σύµφωνα µε την έρευνα των Carmel και Hunter το 

µεγαλύτερο ποσοστό τραυµατισµών που οφείλεται 
στην επιθετικότητα του ασθενή παρατηρείται στο 
νοσηλευτικό προσωπικό. Οι άντρες βρίσκονται σε 
µεγαλύτερο κίνδυνο από τις γυναίκες21. 
Είναι δυνατό να προβλέψουµε ποιος ψυχικά 

ασθενής θα γίνει βίαιος; Έρευνες από τους Apperson, 
Mulvey, Lidz και Gardner κατέληξαν ότι η συµβολή της 
κρίσης των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας είχε 
υποτιµηθεί. Χρησιµοποιώντας τις ενδείξεις που 
αναφέρονται ίσως είναι δυνατό να προβλέψουν 
επιθετική συµπεριφορά. 
 
Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΩΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΒΙΑΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 
Για την αντιµετώπιση των βίαιων ασθενών 
χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι φυσικού περιορισµού. 
Ο εγκλεισµός σε δωµάτιο µόνωσης και η καθήλωση. 
Οι δύο αυτές µέθοδοι έχουν µακρόχρονη εφαρµογή 
στην ψυχιατρική. Οι ενδείξεις, αντενδείξεις, κίνδυνοι, 
οφέλη και η µεθοδολογία της εφαρµογής τους 
βασίζονται σε συγκεκριµένες αρχές οι οποίες 
περιγράφηκαν επίσηµα πριν από 200 χρόνια από τον 
Phillippe Pinel22. 
Τα περισσότερα µέτρα χρησιµοποιούνται στις 

περιπτώσεις εκείνες που θέλουµε να 
ακινητοποιήσουµε το άτοµο όταν αυτό βρίσκεται σε 
κατάσταση διέγερσης ή επιθετικότητας και υπάρχει 
φόβος να προξενήσει βλάβη στον εαυτό του ή στο 
περιβάλλον του. Επιπλέον, εφαρµόζονται όταν 
πρόκειται να διευκολύνουν το διαγνωστικό έργο, να 
ελεγχθούν ανάρµοστες συµπεριφορές, να δοθεί σωστή 
θέση στο άτοµο στο κρεβάτι ή στην καρέκλα, να 
στερεωθούν τα υποστηρικτικά συστήµατα ζωής ή να 
µειωθεί το άγχος του νοσηλευτικού προσωπικού όταν 
αδυνατεί να φροντίσει τα άτοµα αυτά λόγω 
ανεπαρκούς στελέχωσης12. 
Σκοπός των περιοριστικών µέτρων είναι ο έλεγχος 

της συµπεριφοράς των ασθενών. Η αποµόνωση είναι 
χώρος κατάλληλα κατασκευασµένος που παρέχει 
ασφαλές περιβάλλον στον ασθενή του οποίου η 
συµπεριφορά θα µπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για 
τον ίδιο και τους άλλους. Καθήλωση είναι η 
ακινητοποίηση των άκρων τον ασθενή µε δερµάτινους 
ιµάντες συνδεδεµένους µε ακλόνητα σηµεία του 
κρεβατιού του, µε σκοπό να περιοριστούν οι κινήσεις 
του ασθενή στον αναγκαίο βαθµό για να επιτευχθεί η 
νοσηλεία, η εξέταση και η προστασία του ασθενή. 
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Οι κυριότερες πρακτικές που εφαρµόζονται για τον 
έλεγχο της συµπεριφοράς των ψυχικά πασχόντων 
ασθενών είναι ο σωµατικός περιορισµός όπως 
ακινητοποίηση των άκρων µε δερµάτινες ζώνες, 
µανδύες, η αποµόνωση και η χηµική καταστολή. Ο 
περιορισµός των ασθενών µε την χρήση 
φαρµακευτικών ουσιών πραγµατοποιείται όταν 
νευροληπτικά, αγχολυτικά, ηρεµιστικά ή υπνωτικά 
φάρµακα χρησιµοποιούνται συστηµατικά. Ο 
φαρµακευτικός περιορισµός σχετίζεται µε απειλητική, 
επιθετική συµπεριφορά του ασθενή, στην περίπτωση 
του οποίου η ακινησία έχει προστατευτική 
επίδραση9,23. 
Ο πιο χαρακτηριστικός χώρος σε µια νοσοκοµειακή 

ψυχιατρική µονάδα είναι αυτός της αποµόνωσης. 
Αποµόνωση είναι ο εγκλεισµός ενός ασθενή µόνου σε 
κάποιο δωµάτιο ή άλλο κλειστό χώρο από τον οποίο ο 
ασθενής δεν έχει καµία δυνατότητα εξόδου. Ο σκοπός 
της χρησιµοποίησης της αποµόνωσης, που είναι 
κατάλληλα διαρρυθµισµένος χώρος, είναι να παρέχει 
ασφάλεια στο νοσηλευόµενο και στους γύρω του, 
αποτρέποντας την επιτυχή εκδήλωση αυτό- ή έτερο- 
καταστροφικής συµπεριφοράς. Σε καµιά περίπτωση δε 
θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν χώροι τιµωρητικοί 
για τον ασθενή. 
Ο συχνότερος λόγος εγκλεισµού σε δωµάτιο 

αποµόνωσης ή καθήλωσης µε δερµάτινους ιµάντες 
είναι η εκδήλωση διαπροσωπικής βίας. ∆ιάφορες 
µελέτες έχουν δείξει ότι σε ασθενείς που περιορίστηκαν 
οι πιο συχνές διαγνώσεις είναι η σχιζοφρένεια και η 
µανία, οι ασθενείς είχαν µικρότερη ηλικία, η χρήση του 
περιορισµού είναι πιο συχνή σε ασθενείς µε 
προηγούµενες νοσηλείες και οι ασθενείς αυτοί είχαν 
περισσότερο χρόνο νοσηλείας και µεγαλύτερες 
δυσκολίες στην αντιµετώπιση τους4,24. 
Αξίζει να αναφερθεί µια µελέτη των Sheline και 

Nelson στην οποία φαίνεται ότι σε περίπτωση 
εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς το µεγαλύτερο 
ποσοστό ασθενών προτίµησε τη φαρµακευτική 
αντιµετώπιση, παρ' όλα αυτά ένα σηµαντικό ποσοστό 
ασθενών επιθυµεί τον περιορισµό από τη 
φαρµακευτική αντιµετώπιση. Οι ερευνητές έδωσαν τη 
δυνατότητα σε 100 ασθενείς να επιλέξουν την 
προτιµότερη µέθοδο αντιµετώπισής τους. Ποσοστό 
64% των ασθενών προτίµησε να αντιµετωπισθεί 
φαρµακευτικά, όµως, το υπόλοιπο 36% προτίµησε να 
αντιµετωπισθεί µε περιορισµό (24% σε µόνωση, 10% 
µε καθήλωση και 2% µε συνδυασµό)23. 
Η εισαγωγή του ασθενή στην αποµόνωση είναι µια 

ψυχοτραυµατική εµπειρία µε αρνητικά συναισθήµατα 
για αυτόν, όπως φόβο, ενοχή, επιθετικότητα. Ακόµη 
προφανείς είναι οι συνέπειες των περιοριστικών 
µέτρων στη διάθεση θεραπευτικής συνεργασίας αλλά 
και παραµονής και ολοκλήρωσης της θεραπείας εκ 
µέρους του ασθενή, παράγοντες καθοριστικοί για την 
προθυµία ψυχιατρικής παρακολούθησης µετά την 
έξοδό του από το νοσοκοµείο και επανάληψης της 
νοσηλείας σε περίπτωση υποτροπής. 
Η καθήλωση βιώνεται από τον ασθενή ως 

εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς από το 
προσωπικό και περιορίζει ακόµη περισσότερο τη 
δυνατότητα δηµιουργίας θεραπευτικής σχέσης. Κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες, τόσο η χρήση της 
αποµόνωσης όσο και η καθήλωση πρέπει να είναι 

λύσεις τελευταίας επιλογής και να εκτελούνται από 
εκπαιδευµένο προσωπικό15,23,25. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Ο σωµατικός περιορισµός χρησιµοποιήθηκε µέσα 
στους αιώνες για την αντιµετώπιση της επιθετικής 
συµπεριφοράς κυρίως στην ψυχιατρικών ασθενών. Η 
αποµόνωση χρησιµοποιήθηκε και αυτή ως µέτρο για 
την αντιµετώπιση των ψυχικά διαταραγµένων 
ασθενών. Στην ιστορική αναδροµή ο σκοπός της 
αποµόνωσης, η διαµόρφωσή της ως χώρος καθώς και 
η σύνδεσή της µε το σωµατικό περιορισµό ποικίλλει 
αναφορικά µε την ιστορική περίοδο και τη χώρα. Αυτό 
παρατηρείται γιατί οι κοινωνικές πεποιθήσεις, οι 
πολιτικές επιδιώξεις και η Θρησκευτική εξουσία 
επηρέαζαν τις θεραπευτικές απόψεις και κατά 
συνέπεια και τις µεθόδους θεραπείας της ψυχικής 
ασθένειας. 
Στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχαν «ήσυχα δωµάτια» 

που είχαν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους ψυχικά 
ασθενείς κατάλληλες συνθήκες, ώστε αφού κοιµηθούν 
να µπορέσουν να ονειρευτούν την επιστροφή στην 
πνευµατική τους υγεία, γεγονός που θα βοηθούσε, 
όπως πίστευαν, σηµαντικά στο να αναρρώσουν. Οι 
άνθρωποι που φρόντιζαν τους ασθενείς κατά τη 
διάρκεια της παραµονής τους εκεί, τους έχριαν µε λάδι 
και τους έκαναν µασάζ βοηθώντας τους µε αυτές τις 
µεθόδους να αναρρώσουν. 
Το 2° µ.χ ο Soranus περιγράφει το δωµάτιο της 

αποµόνωσης ως έναν εξαιρετικά ήσυχο χώρο, ζεστό 
και επαρκώς φωτισµένο, χωρίς περιττές ζωγραφιές 
στους τοίχους. Στο δωµάτιο αυτό δεν επιτρέπεται η 
είσοδος πολλών ατόµων, ιδιαίτερα εκείνων που ο 
ασθενής δε γνωρίζει. Σε όσους χρειάζεται και 
εισέρχονται εκεί δίνονται κατευθύνσεις πώς να ακούνε 
µε συµπάθεια τους ασθενείς καθώς και πώς να τους 
βοηθούν να ελέγχουν τις παρεκτροπές τους. 
Το 18° αιώνα στη θεραπεία των ψυχασθενών 

υπήρχε και η τιµωρητική διάσταση. Ο «φρενοβλαβής», 
κλειδωµένος µακριά από τους υγιείς, ελεγχόταν µε 
µαστίγια, αλυσίδες και άλλους περιορισµούς. Ο 
∆ιαφωτισµός έδωσε έµφαση στις ανθρωποκεντρικές 
αξίες και κατ' επέκταση στην κοινωνική διάσταση της 
ψυχικής ασθένειας και στη δυνατότητα φροντίδας των 
ψυχικά ασθενών µε κοινωνικούς τρόπους όπως είναι η 
«ηθική θεραπεία» (moral treatment) σ' ένα ήπιο 
περιβάλλον. Ο Pinel το 1793 όρισε το τέλος µιας 
εποχής, αφαιρώντας τις αλυσίδες από τους ασθενείς. 
Τόνισε πόσο σηµαντικό είναι να σταθµιστεί η 
ισορροπία ανάµεσα στην ασφάλεια και τα δικαιώµατα 
του ασθενή και αναφέρθηκε στην µη τιµωρητική χρήση 
της αποµόνωσης και του σωµατικού περιορισµού. 
Μετά την εµφάνιση της «ηθικής θεραπείας» οι 
µηχανικοί περιορισµοί, που εφαρµόζονταν ως τότε ως 
τρόποι ελέγχου της συµπεριφοράς των ασθενών, 
θεωρήθηκαν απάνθρωποι και στη θέση τους 
χρησιµοποιήθηκε η αποµόνωση. Στην Αµερική η ιδέα 
της «ηθικής θεραπείας» εφαρµόστηκε σε περιορισµένο 
αριθµό ιδρυµάτων επειδή αρκετά πρόσωπα µε 
σηµαντική επιρροή παρέµειναν πιστοί υποστηρικτές 
των σωµατικών περιορισµών για τον έλεγχο της 
παραφροσύνης. 
Με το τέλος του 19ου αιώνα η ιδέα της «ηθικής 

θεραπείας» εξασθένησε και λιγότερο αισιόδοξες 
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απόψεις για τη θεραπεία της ψυχικής ασθένειας 
άρχισαν να υπερισχύουν. Έτσι και πάλι άρχισαν να 
εφαρµόζονται όλο και περισσότερο οι µηχανικοί 
περιορισµοί και λιγότερο η χρησιµοποίηση των 
δωµατίων αποµόνωσης26. 
Στον 20ο αιώνα αναπτύχθηκαν σωµατικές 

θεραπείες ελέγχου των ανήσυχων ασθενών µε την 
εφαρµογή ινσουλινικού σοκ, εφαρµογή 
ηλεκτροσπασµοθεραπείας (ECT), την 
ψυχοχειρουργική και τα ηρεµιστικά φάρµακα. Στα µέσα 
του 20ου αιώνα τα ψυχοφάρµακα, λόγω των 
θεαµατικών αποτελεσµάτων τους, αντικατέστησαν 
άλλες µορφές σωµατικού περιορισµού. Στις 
περιπτώσεις που δεν ήταν αποτελεσµατικά η 
αποµόνωση ήταν η εναλλακτική µέθοδος. 
Στη δεκαετία τον '50 '60 κυριάρχησε η έννοια του 

θεραπευτικού περιβάλλοντος που διαµόρφωσε τη 
στάση της «ανοιχτής πόρτας» µε αποτέλεσµα να µη 
χρησιµοποιούνται τα δωµάτια αποµόνωσης. Οι 
απόψεις αυτές εξασθένησαν και η αποµόνωση 
επανήλθε ως τρόπος ελέγχου ανήσυχων ασθενών. Η 
αποµόνωση χρησιµοποιείται στις µέρες µας λιγότερο 
στη Μ. Βρετανία ή στην Ευρώπη και περισσότερο 
στην Αµερική. 
Ο σωµατικός περιορισµός και κυρίως η αποµόνωση 

εφαρµόζονται ως θεραπευτικός τρόπος παρέµβασης 
σε ασθενείς που εκδηλώνουν συµπεριφορά εκτός 
ελέγχου. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία αµφισβητείται η 
θεραπευτική επίδραση των µεθόδων αυτών και 
τονίζονται τα δικαιώµατα των ψυχικά ασθενών που 
δικαιούνται να τους παρέχεται φροντίδα και θεραπεία 
σε ένα κατά το δυνατό λιγότερο περιοριστικό 
περιβάλλον27. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 Η ψυχική ασθένεια είναι παράγοντας κινδύνου για 
εµφάνιση επιθετικής συµπεριφοράς στην κοινότητα. Ο 
συνδυασµός ψυχικής ασθένειας και κατάχρησης 
αλκοόλ ή φαρµακευτικών ουσιών αυξάνει σηµαντικά 
τον κίνδυνο ανάµειξης του ασθενή σε βίαιες πράξεις. Η 
ενεργή συµπτωµατολογία είναι ίσως ο πιο σηµαντικός 
παράγοντας κινδύνου για την εκτίµηση του ασθενή και 
προσπάθεια πρόληψης του βίαιου επεισοδίου28.  
 Η πιο συχνή αιτία που οδηγεί στον περιορισµό του 
ασθενή είναι η σύγκρουση ανάµεσα στο προσωπικό 
και τον ασθενή. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολύ 
ευάλωτο εξαιτίας της συχνής επαφής που έχει µε τους 
ασθενείς και το ρόλο που παίζει στον καθορισµό ορίων 
στην καθηµερινή ζωή του ασθενή29,30. 
 Η δηµιουργία θεραπευτικής συµµαχίας µε τον 
ασθενή είναι σηµαντικός στόχος και το πιο κατάλληλο 
µέσο αντιµετώπισης των επιθετικών ασθενών31. Η 
εκπαίδευση του ασθενή να εκφράζει τα συναισθήµατά 
του, να αναγνωρίζει έγκαιρα αισθήµατα θυµού και να 
επιστρατεύει τεχνικές που έχει µάθει για να τα 
αντιµετωπίζει βοηθούν πολύ την κατάσταση5,29. Παρ' 
όλα αυτά, το µέτρο που εφαρµόζεται για να ελεγχθεί η 
επιθετική συµπεριφορά είναι ο εγκλεισµός στην 
αποµόνωση και ο σωµατικός περιορισµός (χρήση 
µηχανικών µέσων για να περιοριστεί ο ασθενής στο 
κρεβάτι του)32.  
Η προσπάθεια να συνδέσουµε δηµογραφικά 

στοιχεία µε την εφαρµογή περιοριστικών µέτρων 
δείχνει ότι η ηλικία (οι νεαρότερες ηλικίες των 
ασθενών), η ακούσια εισαγωγή τους για νοσηλεία, η 

εθνικότητα (οι µαύροι φαίνεται να µπαίνουν συχνά 
στην αποµόνωση, δεν υπάρχουν όµως επαρκείς 
αποδείξεις στη βιβλιογραφία που να συνδέουν την 
εθνικότητα µε τα περιοριστικά µέτρα), το φύλο (οι 
άντρες περιορίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις 
γυναίκες) και η διάγνωση (οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια) 
φαίνεται να επιδρούν στην εφαρµογή περιοριστικών 
µέτρων33. 
 Η ακούσια νοσηλεία και ο περιορισµός 
χρησιµοποιούνται σε ασθενείς που δεν έχουν τον 
έλεγχο της συµπεριφοράς τους. Η ελευθερία κινήσεων 
των ασθενών περιορίζεται όταν το προσωπικό 
πιστεύει ότι ο ασθενής δεν είναι ικανός να πάρει 
αποφάσεις για τον εαυτό του. 
 Οι επαγγελµατίες υγείας ενεργούν πατερναλιστικά 
για να βεβαιωθούν ότι οι ασθενείς λαµβάνουν τη 
θεραπεία ή είναι ασφαλείς παρά τις αντιδράσεις των 
ίδιων των ασθενών34,35. Η πραγµατικότητα δείχνει ότι 
είναι δύσκολο να δηµιουργηθεί ισορροπία ανάµεσα 
στα δικαιώµατα και τις ανάγκες του ασθενή και την 
προστασία του κοινού36,37. 
 Καθώς οι νοσηλευτές είναι σε ζωτική θέση σχετικά 
µε την απόφαση που λαµβάνεται για περιορισµό του 
ασθενή, είναι πολύ σηµαντικό να έχουν τις γνώσεις, 
την εµπειρία και την ηθική κρίση ώστε να κρίνουν 
ποιες παρεµβάσεις θα έχουν ωφέλειες για τους 
ασθενείς και να µπορέσουν να τις εφαρµόσουν. Η 
εκπαίδευση και η γνώση είναι το κλειδί που θα 
βοηθήσει το νοσηλευτικό προσωπικό στην πρόληψη 
και αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών38,39,40. Ο 
σκοπός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας πρέπει πάντα 
να είναι η ολιστική προσέγγιση του ασθενή, η ποιότητα 
της φροντίδας, η παροχή εξατοµικευµένης και 
ανθρωποκεντρικής φροντίδας σε συνδυασµό µε την 
προστασία της αυτονοµίας και της αξιοπρέπειας του 
ασθενή24,35. 
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