
Ψυχιατρική, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και παγκοσµιοποίηση 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε την κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού 
σοσιαλισµού» της πάλαι ποτέ Σοβιετικής αυτοκρατορίας, και µέχρι σήµερα ζούµε ιστορικές και 
δραµατικές αλλαγές στο οικολογικό, κοινωνικο-οικονοµικό, πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο στα 
πλαίσια ενός αντικειµενικού φαινοµένου, της λεγόµενης παγκοσµιοποίησης (globalization). 

'Εχουν γραφεί πολλά γύρω από την παγκοσµιοποίηση, που µπορούν να συνοψισθούν στα 
ακόλουθα: Παγκοσµιοποίηση είναι οι διεργασίες εκείνες που έχουν ως αποτέλεσµα τα εθνικά κράτη και 
η ανεξαρτησία τους να συνδέονται και να αλληλοδιαχέονται µέσω διεθνικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται και των δυνατοτήτων για εξουσία, ταυτοτήτων και επικοινωνίας που αυτές προκαλούν. 
Οι διεργασίες αυτές είναι το διεθνές εµπόριο και η παγκόσµια κεφαλαιαγορά (πολυεθνικά 
συγκροτήµατα), η διαρκής τεχνολογική επανάσταση (στην πληροφορική και τις επικοινωνίες), η διεθνής 
πολυκεντρική άσκηση πολιτικής, το καταστρεφόµενο περιβάλλον, οι διαπολιτιστικές διαµάχες σε 
περιοχές του πλανήτη. Οι συνέπειες των διεργασιών αυτών είναι µεταφορά κεφαλαίων σε 
αναπτυσσόµενες χώρες µε φθηνό εργατικό δυναµικό, µε παράλληλη αύξηση της ανεργίας στις 
ανεπτυγµένες χώρες, η εισαγωγή των κανόνων της οικονοµίας της αγοράς και η συρρίκνωση του 
κοινωνικού κράτους, η αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας προς τη ∆ύση και, τέλος, οι ανισότητες του 
τρίτου κόσµου που µεταφέρονται στη ∆ύση διά µέσου των µεταναστών και των προσφύγων (τέταρτος 
κόσµος). 

Η Ψυχιατρική είναι ο κλάδος της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε τη διερεύνηση των αιτίων, τη 
διάγνωση, τη θεραπεία ή και αποκατάσταση των ψυχικών διαταραχών, οι οποίες διαταράσσουν την 
ψυχική ισορροπία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη λειτουργικότητα και την προσαρµογή του ατόµου στο 
κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον του. 

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση είναι µια πολυδιάστατη διαδικασία που προσφέρει ευκαιρίες σε 
χρόνιους ψυχικά αρρώστους µε έκπτωση λειτουργικότητας, ανικανότητα ή αναπηρία, να πετύχουν όσο 
το δυνατόν καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας και ενσωµάτωσης στην κοινότητα. 

Και η ψυχιατρική και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ασκούνται σε συγκεκριµένο χρόνο στον 
συγκεκριµένο παγκοσµιοποιηµένο χώρο. 

Ποια είναι λοιπόν η σχέση της ψυχιατρικής της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης µε την 
παγκοσµιοποίηση; Για την ψυχιατρική έρευνα η παγκοσµιοποίηση έχει µια µάλλον θετική επίδραση, 
αφού η διαρκής βιοτεχνολογική επανάσταση οδηγεί στην παρασκευή αποτελεσµατικότερων 
ψυχοφαρµάκων (νέας γενιάς) και στην ανάπτυξη αιτιογνωστικής έρευνας των νευροεπιστηµών για 
πολλές νοσολογικές οντότητες. 

Τέλος, η τεχνολογική διάχυση των επιστηµονικών πληροφοριών µε το διαδίκτυο αυξάνει τις γνώσεις 
των ειδικών. 

Από την άλλη µεριά, η παγκοσµιοποίηση έχει συνδεθεί µε την οικονοµία της αγοράς και το λιγότερο 
κοινωνικό κράτος που ισούται µε λιγότερες παροχές στα ψυχικώς ανάπηρα άτοµα (π.χ. αύξηση των 
χρόνιων ψυχικά αρρώστων αστέγων στις δυτικές µητροπόλεις), µε την ιδιωτικοποίηση κοινωνικών 
θεσµών, µε κύλιση του κόστους µε την εισαγωγή πολυδάπανων ψυχοφαρµάκων σε βάρος της 
χρηµατοδότησης αποκαταστασιακών προγραµµάτων, µε απώλεια θέσεων εργασίας - ανεργία και 
αύξηση αντίστοιχων ψυχικών διαταραχών. Η αυξηµένη κοινωνική κινητικότητα αυξάνει τις ανισότητες 
στην προσέγγιση υπηρεσιών ψυχικής υγείας µεταναστών, ενώ η ολοένα περιθωριοποίηση µη 
προνοµιούχων κοινωνικών οµάδων στις µητροπόλεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης αυξάνει τα άτοµα 
υψηλού κινδύνου νόσησης από ψυχική νόσο και χρήση ουσιών. Τέλος, η αλλαγή της δοµής της 
οικογένειας (πυρηνική ή µονογονεϊκή) παύει να παίζει ρόλο ισχυρού υποστηρικτικού συστήµατος. 

Είναι φανερό ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης είναι σηµαντικές 
και ίσως καθοριστικές για το απώτερο µέλλον της παροχής ψυχιατρικής φροντίδας και αποκατάστασης. 
Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση υπάρχουν αισιόδοξες λύσεις; Η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα 
καταφατική. Υπάρχουν λύσεις, όπως να ενδυναµώνεται το διεθνές κίνηµα των οικογενειών και των 
χρηστών ψυχιατρικών υπηρεσιών ή να συνάπτονται συµµαχίες µε άλλες οµάδες πίεσης (το παράδειγµα 
της συµµαχίας του Κινήµατος Ψυχικής Υγιεινής στις ΗΠΑ στη δεκαετία του '50 µε το Κίνηµα των'Ισων 
∆ικαιωµάτων (Equal Rights Movement) γέννησε τη νοµοθεσία του 1962 για τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας). 
Στο επίπεδο της κοινότητας, η ευαισθητοποίησή της σε θέµατα ψυχικής υγείας και ναρκωτικών, η 
ανάπτυξη του εθελοντισµού, η εκµετάλλευση κάθε πόρου για φαγητό, στέγαση, εργασία και 
αυτενεργοποίηση - αυτοκαθορισµό κάθε ψυχικά πάσχοντος ατόµου ίσως να ελαττώσουν ή ακόµη και να 
εξουδετερώσουν τις «παρενέργειες» της παγκοσµιοποίησης στον τοµέα της ψυχικής υγείας. 
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