ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.
Καρδάτος Αντώνης(1), Σιωνίδη Γεωργία(2), Χριστοφορίδης Χρήστος(3), Λεπέτσος Παναγιώτης(1),
Γιάνναρης Ιωάννης(1), Καλλίτσης Στράτος(4), Καλογριδάκη Μαρίνα(5)
(1) Ορθοπεδικός ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», (2) Καρδιολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», (3)Ορθοπεδικός Δ΄Κλιν., ΓΝΑ «ΚΑΤ», (4) Ιατροδικαστής ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ»,
(5)Αναισθησιολόγος-Διευθύντρια ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

✓ Η σωματική κακοποίηση αφορά το 14%
των εισαγωγών στα νοσοκομεία λόγω
τραύματος
✓ 10%-70% των γυναικών έχει αναφέρει
κακοποίηση στο πλαίσιο της
συντροφικής βίας παγκοσμίως

✓ Γυναίκα ασθενής 48 ετών προσεκομίσθη με ιδιωτικό μέσον του συζύγου στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
✓ αναφερόμενη πτώση από τον δεύτερο όροφο της οικίας τους
✓ Η ασθενής έφερε πολλαπλές κακώσεις, με αιμοδυναμική αστάθεια και με κλίμακα Γλασκώβης 13/15
✓ Έγινε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκτίμηση, εργαστηριακός έλεγχος
✓ μεταγγίστηκε με αίμα και παράγωγα αυτού και οδηγήθηκε άμεσα για πλήρη αξονικό έλεγχο
✓ Κατά τη λήψη του ιστορικού συμβάντος, ο σύζυγος ανέφερε ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας καθώς η σύζυγός του
είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας και έπαιρνε «ψυχοφάρμακα»
✓ Στην εύλογη ερώτηση γιατί την μετέφερε ο ίδιος στο ΤΕΠ και δεν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, απάντησε ότι ήθελε να την φέρει
πιο γρήγορα
✓ Έπειτα ο σύζυγος αποχώρησε από το νοσοκομείο αιτιώμενος ότι το σπίτι τους δεν ήταν κλειδωμένο
✓ Κατά την διάρκεια της επαναξιολόγησης, ο ορθοπεδικός ιατρός του ΤΕΠ, έλαβε ιστορικό από την ίδια την ασθενή
καθώς μετά την αναζωογόνηση με αίμα, υγρά και φάρμακα είχε καλύτερη νοητική κατάσταση GCS 15/15
✓ Η ασθενής ανέφερε ότι διαπιστώνοντας την απιστία του συζύγου με άλλη γυναίκα, βγήκαν στο μπαλκόνι να
διαπληκτιστούν και ο σύζυγος την έσπρωξε στο κενό
✓ Ειδοποίηθηκε η αστυνομία και δόθηκε κατάθεση πριν την επιστροφή του συζύγου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
➢ Ο ιατρός κατά την κλινική εξέταση θα πρέπει να διερευνά πιθανή εγκληματική πράξη όταν το ιστορικό δε συμβαδίζει με τις κακώσεις ή δεν υπάρχει λογική συνοχή
➢ Το θύμα δεν μιλάει ποτέ μπροστά στο θύτη
➢ Στο παραπάνω περιστατικό υποψίες δημιούργησε το γεγονός ότι ο σύζυγος δεν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενώ έφυγε σχετικά σύντομα εγκαταλείποντας τη σύζυγο στο νοσοκομείο
➢ Είναι καθήκον του ιατρού να γνωρίζει τα σημεία αναγνώρισης εγκληματικών ενεργειών και τον τρόπο προσέγγισης, καθώς και στις περιπτώσεις αυτές να ειδοποιεί τις τοπικές αρχές και την
κοινωνική υπηρεσία

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ιατροί πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση σημείων ενδοοικογενειακής βίας και εγκληματικών πράξεων και να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές καθώς τα ποσοστά
εμφάνισης των επεισοδίων αυτών είναι αυξανόμενα με υψηλό δείκτη νοσηρότητας και θνητότητας

