
 

 

 
 

 

Case 1 
Επίπεδο Δυσκολίας: απλό 

Ομάδες Στόχοι: όλοι 

 

Σημείωση: Η παρακάτω αναπαράσταση μιας υπόθεσης επιλέγει συγκεκριμένες ερωτήσεις από μία 

ολοκληρωμένη και γενική εξέταση.  

Ένας εικοσιοχτάχρονος πρόσφυγας από Αφρικανική χώρα πρόκειται να εξεταστεί, κατόπιν αιτήσεως 

του ιδίου, για την καταγραφή τραυματισμών που φέρονται ως αποτέλεσμα κακοποίησης στην 

πατρίδα του. Του έχει ήδη παραχωρηθεί άσυλο, ωστόσο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα 

για να εγείρει αξιώσεις σε μελλοντικό χρόνο.  

Παρουσιάζεται με πόνο στις κάτω περιοχές των ποδιών, ο οποίος δυναμώνει καθώς περπατάει 

μεγαλύτερες αποστάσεις. Η φυσιοθεραπεία έχει βελτιώσει ελαφρώς αυτό το πρόβλημα καθώς και 

τον πόνο της μέσης και, συχνά, λαμβάνει οπιοειδή αναλγητικά. Η σωματική εξέταση κατέδειξε 

μικρά σημάδια, πελματιαία τρυφερότητα ( στα πέλματα και των δύο ποδιών ) και ένα ασυνήθιστο 

μοτίβο βαδίσματος. Η ψυχολογική εξέταση αποδίδει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στα 

ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, ειδικά στο PTSD και στην κατάθλιψη. 

 Αναφέρει πως χτυπήθηκε με ραβδιά και στα δύο πόδια για αρκετές μέρες, μέχρι που πρήστηκαν 

και πονούσαν και ότι του αρνήθηκαν θεραπεία. Υποχρεώθηκε να υπογράψει μία ομολογία και μία 

κατάθεση ότι δεν κακοποιήθηκε. Επίσης του έγινε γνωστό ότι τα χτυπήματα ήταν απλά η τιμωρία 

του. Βάσει της ομολογίας του καταδικάστηκε σε μεγαλύτερο πρόστιμο.      

Ερωτήσεις: 

1)  Είναι τα ευρήματα του συνεπή με κάποια κοινή μορφή κακοποίησης και με τα γεγονότα 

που αναφέρθηκαν; 

2) Ποια επόμενα βήματα θα μπορούσαν να γίνουν για να επιβεβαιώσουν μια κλινική 

διάγνωση; 

3) Το αρνητικό ψυχολογικό εύρημα, ιδιαίτερα στη διαταραχή μετατραυματικού στρες ( PTSD ) 

υποδηλώνει πως ίσως ο ασθενής ψεύδεται; 

4) Οι αρχές δήθεν υποστήριξαν ότι ο πελάτης δεν κακοποιήθηκε, καθώς αυτό ήταν η ' τιμωρία 

που του άξιζε’. Είναι αυτό ένα αποδεκτό επιχείρημα; 



Απαντήσεις: 

 

 

1) Είναι τα ευρήματα συνεπή με κάποια κοινή μορφή κακοποίησης και τα γεγονότα που 

κατεγράφησαν; 

Ναι, με φάλαγγα η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε κάποιες χώρες στην περιοχή. 

2) Ποια επόμενα βήματα θα μπορούσαν να γίνουν για να επιβεβαιωθεί η κλινική διάγνωση; 

Ενώ η κλινική παρουσίαση είναι αρκετά χαρακτηριστική, το σκελετικό σπινθηρογράφημα 

MRI και το υπερηχογράφημα μπορούν να γίνουν μόνο αν είναι απαραίτητα ή διαθέσιμα.   

3) Το αρνητικό ψυχολογικό εύρημα ιδιαίτερα στο ……. (PTSD) υποδηλώνει πως ίσως ο 

ασθενής να ψεύδεται ; 

Όχι, ορισμένοι ασθενείς δεν αναπτύσσουν ψυχολογικά συμπτώματα, επίσης αυτά μπορούν 

να μειωθούν με τον καιρό. 

4) Οι αρχές δήθεν υποστήριξαν ότι ο ασθενής δεν κακοποιήθηκε καθώς αυτό ήταν ‘η 

τιμωρία που του άξιζε’. Είναι αυτό ένα αποδεκτό επιχείρημα. 

Όχι, η κακοποίηση δεν είναι ποτέ μια ‘νομική κύρωση’ ή ‘νόμιμη’ τιμωρία. Η υπόθεση 

παράδειγμα επίσης υποδεικνύει και επιπλέον θέματα τα οποία καταστρατηγούν τα 

πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία μπορείτε να συζητήσετε. 

 

 

 

 

 


