
 

 

 
 

 

Υπόθεση 4 
Επίπεδο δυσκολίας: απλό  

Ομάδες στόχοι: ιατροί 

 

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

ολοκληρωμένη και γενική εξέταση.  

 

Ένας  πενηντα εννιάχρονος αιτών για άσυλο από μία κοντινή Ανατολική χώρα παρουσιάζει για 

αξιολόγηση  υποτιθέμενων βασανιστηρίων  σχετικούς τραυματισμούς  με το δικηγόρο του, με την 

πρόθεση να  παρουσιάσει τα ευρήματα στο δικαστήριο ασύλουγια  να επιβεβαιώσει ένα ιστορικό 

καταδιώξεων, οδηγώντας σε άσυλο ή τουλάχιστον προσωρινή προστασία (επικουρική προστασία). 

Ο πελάτης ακολούθησε μία περίπλοκη διαδρομή, δεν μπορούσε τελείως  να θυμηθεί . Εκτός από 

flashabck των βασανιστηρίων στη φυλακή, οι εφιάλτες  σχετικά με την απόδραση , συγκεκριμένες 

μνήμες από ταβασανιστήρια, και συμπτώματα καταθλιπτικής διάθεσης, υπέφερε από περιόδους 

ερεθιστικότητας, αδυναμίας, σύγχυσης, και αρκετές λιποθυμικές τάσεις. Η εξέταση και το ιστορικό, 

καθώς επίσης και μία μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου και ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

δεν φανέρωσαν καμία ένδειξη πιθανού τραυματισμού του εγκεφάλου. Τα κριτήρια για το 

σύνδρομο μετατραυματικού στρες και την ήπια κατάθλιψη ικανοποιήθηκαν. Δεν διεξήχθει 

περαιτέρω εξέταση καθώς θεωρήθηκε ότι τα συμπτώματα μπορούσαν να εξηγηθούν επαρκώς 

διαμέσου  της διάγνωσης. 

 

Ερωτήσεις: 

 

1) Θα συμφωνούσατε με το συμπέρασμα ότι δεν απαιτουνται περαιτέρω διαγνωστικά 

βήματα; 

2) Ποια επιπλέον βήματα εκτός από τα διαγνωστικά οφείλουν να ληφθούν; 



Απαντήσεις: 

 

Ερωτήσεις: 

1) Θα συμφωνούσατε με το συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω διαγνωστικά 

βήματα; 

Τουλάχιστον οι λιποθυμικές τάσεις θα έπρεπε να ερευνηθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα στο 

γενικό πλαίσιο των προβλημάτων μνήμης και της σύγχυσης . Ενώ τα συμπτώματα θα 

μπορούσαν να εξηγηθούν  από το μετατραυματικό στρες και η κατάθλιψη απουσία 

ιστορικού ή ευρημάτων σε εγκεφαλικό τραύμα, ένας αριθμός σωματικών διαταραχών, 

ακόμα και ανεξάρτητα από τα βασανιστήρια, θα έπρεπε να αποκλειστεί. Η αξιολόγηση δεν 

μπορεί να εστιάσει μόνο στα βασανιστήρια, ιδιαίτερα καθώς συμπτώματα όπως 

προβλήματα συγκέντρωσης ενδέχεται να επηρεάσει τις συνεντεύξεις και την αναφορά (που 

φαίνεται ως κατάθεση μάρτυρα), και επίσης επειδή η αντιμετώπιση απαιτείται  ακόμα και 

αν αυτό δεν ήταν ο κύριος στόχος  της παρουσίασης. 

 

Ποια άλλα ιατρικά προβλήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή να συμβάλλουν στα 

παραπάνω συμπτώματα; 

Μία ολοκληρωμένη ιατρική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα  ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο εργαστηριακών ευρημάτων, ένα εικοσιτετράωρο ECG 

(Ηλεκτροκαρδιογράφημα) πρέπει να διεξαχθεί ή να αρχίσει .  

 

Στη συγκεκριμένη υπόθεση παράδειγμα, τα εργαστηριακά αποτελέσματα οδήγησαν σε μία 

διάγνωση μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί και έχω διαγνωστεί με  διαβήτη με 

υπογλυκαιμικές (χαμηλά επίπεδα ζάχαρης) κρίσεις.  

 

2) Τι επιπλέον βήματα εκτός από τα διαγνωστικά οφείλουν να ληφθούν; 

Μετά τη θεραπεία, δεν μπορούσαν να παρατηρηθούν επιπλέον επεισόδια ερεθιστηκότητας 

και λιποθυμίας . Η πιθανή επίδραση της ψυχικής υγείας και των σωματικών διαταραχών, 

πιθανή σύνδεση με τα αναφερθέντα βασανιστήρια στην περίπτωση του μετατραυματικού 

στρες και της κατάθλιψης, και η πιθανή σημασία των τριών παραγόντων για κατεστραμένη 

συγκέντρωση και μνήμη κατά τη διάρκεια της φυλάκισης ήνωριτερα  κατά τη διάρκεια 

ακροάσεων στη διαδικασία του ασύλου συμπεριελήφθηκαν στην ιατροδικαστική αναφορά.  

 

Στον πελάτη δόθηκε άσυλο. 

 


