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ΠοιόςΠοιός είναιείναι επικίνδυνοςεπικίνδυνος;;

• Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά
Άνδρας
Έφηβος ή νέος
Άνεργος
Άγαµος
Χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο
Χαµηλή εκπαίδευση
Συχνές αλλαγές διαµονής

• Χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας
Πρώιµη έκθεση σε βία
Γονεϊκή κακοποίηση, παραµέληση, εγκατάλειψη
∆ιαζύγιο ή χωρισµός γονέων
Εκρήξεις οργής - συχνοί καυγάδες
Προβλήµατα µε την εξουσία
Συχνές αλλαγές σχολείου



ΕπικινδυνότηταΕπικινδυνότητα

• H πλειονότητα των ενηλίκων, µε ή
χωρίς ψυχιατρικές διαταραχές, που
διαπράττουν επιθετικές ενέργειες, 
είναι πιο πιθανό να τις

πραγµατοποιήσουν εναντίον

προσώπων που γνωρίζουν, συνήθως
µελών της οικογένειας



ΠοιόςΠοιός είναιείναι επικίνδυνοςεπικίνδυνος;;

• Ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά
Κατάχρηση οινοπνευµατωδών ή άλλων
ουσιών
Χαµηλή νοηµοσύνη

• Γενετική προδιάθεση
• Ιστορικό επιθετικής-βίαιης ή
αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς. 

• Βιολογικά χαρακτηριστικά
Μειωµένη σεροτονινεργική δραστηριότητα
Αυξηµένη ντοπαµινεργική δραστηριότητα
Υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης πλάσµατος
Υπογλυκαιµία



ΨυχικέςΨυχικές διαταραχέςδιαταραχές σχετιζόµενεςσχετιζόµενες

µεµε βίαβία

• Νοητική καθυστέρηση
Ελλειµµατική προσοχή/Υπερκινητική διαταραχή
∆ιαταραχή αγωγής

• Γνωστικές διαταραχές
• Οξέα Οργανικά Ψυχοσύνδροµα
Άνοιες

• Ψυχωτικές διαταραχές
Σχιζοφρένεια
Ψυχωτικές διαταραχές µη καθοριζόµενες αλλιώς

• ∆ιαταραχές της διάθεσης
∆ιαταραχή της διάθεσης οφειλόµενη στη γενική
σωµατική κατάσταση
∆ιαταραχή της διάθεσης από ουσίες
∆ιαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή



ΨυχικέςΨυχικές διαταραχέςδιαταραχές σχετιζόµενεςσχετιζόµενες

µεµε βίαβία

• ∆ιαταραχή προσαρµογής µε πρόβληµα
διαγωγής

• ∆ιαταραχές προσωπικότητας
Παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας
Αντικοινωνική διαταραχή
προσωπικότητας
Μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας
Ναρκισσιστική διαταραχή
προσωπικότητας



ΣχιζοφρένειαΣχιζοφρένεια καικαι έγκληµαέγκληµα

Βίαιοι παραβάτες χωρίς
σχιζοφρένεια

• Νέοι, άνδρες
• Εξάρτηση/ κατάχρηση αλκοόλ, 
ναρκωτικών

• Αντικοινωνική διαταραχή
προσωπικότητας

• Ιστορικό προηγουµενης βίαιης
συµπεριφοράς

• Οικογενειακό ιστορικό βίας

• Ιστορικό προηγούµενης ΚΕΚ

Βίαιοι παραβάτες µε
σχιζοφρένεια

• Νέοι, άνδρες
• Εξάρτηση/ κατάχρηση αλκοόλ, 
ναρκωτικών

• Αντικοινωνική διαταραχή
προσωπικότητας

• Ιστορικό προηγουµενης βίαιης
συµπεριφοράς

• Απουσία επίγνωσης του
νοσηρού

• Φτωχές προνοσηρές
κοινωνικές σχέσεις

• ∆ιωκτικό παραλήρηµα, 
διατακτικές ακουστικές
ψευδαισθήσεις

• Βια πριν την έναρξη της νόσου

• Χαρακτηριστικά του θύµατος



ΣΣτητη ΜεγάληΜεγάλη ΒρετανίαΒρετανία, , απόαπό όσουςόσους διέπραξανδιέπραξαν

ανθρωποκτονίεςανθρωποκτονίες,  ,  τοτο 5% 5% είχεείχε διαγνωσµένηδιαγνωσµένη στοστο

παρελθόνπαρελθόν ΣχιζοφρένειαΣχιζοφρένεια..
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Γενικός πληθυσµός Σχιζοφρενικοί ασθενείς Κατάχρηση αλκοόλ Κατάχρηση άλλων
ουσιών

Εµπλοκή σε παραβατικές πράξεις 
τον προηγούµενο χρόνο
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•Σχιζοφρένεια και βίαιη συµπεριφορά-παραβατικοτητα
Άνδρες Σχιζοφρενείς έχουν διπλάσια πιθανότητα από τις

γυναίκες να εµπλακούν σε παραβατική συµπεριφορά (Στο
γενικό πληθυσµό τριπλάσια).
•Συνοσηρότητα µε ουσίες αύξησαν τον κίνδυνο κατά 1,9 ως
3,7 φορές.
•Προηγούµενη παραβατική συµπεριφορά (αλλά όχι κατά

ζωής) αυξάνει το ρίσκο για µετέπειτα βίαιη κατά ζωής

συµπεριφορά κατά 2,5 έως 2,7 φορές.
•Σε όσο µεγαλύτερη ηλικία εµφανίζεται η Σχιζοφρένεια τόσο

µειώνεται η πιθανότητα για παραβατική συµπεριφορά.

Σχιζοφρένεια και βίαιη συµπεριφορά-
παραβατικοτητα



ΠοσοστόΠοσοστό τηςτης συνολικήςσυνολικής βίαςβίας πουπου

οφείλεταιοφείλεται στηνστην ΣχιζοφρένειαΣχιζοφρένεια..

ΟιΟι µελέτεςµελέτες παρουσιάζουνπαρουσιάζουν ότιότι έναένα περιορισµένοπεριορισµένο ποσοστόποσοστό

τηςτης συνολικήςσυνολικής βίαςβίας οφείλεταιοφείλεται στηστη σχιζοφρένειασχιζοφρένεια

ΜπορείΜπορεί οιοι σχιζοφρενείςσχιζοφρενείς νανα είναιείναι πιθανότεροπιθανότερο νανα

εµπλακούνεµπλακούν σεσε βίαιεςβίαιες πράξειςπράξεις αλλάαλλά αυτόαυτό δενδεν αφοράαφορά κατκατ’’
ανάγκηανάγκη τοντον γενικόγενικό πληθυσµόπληθυσµό

ΈΈναςνας στουςστους 33..000000 άνδρεςάνδρες καικαι ΜΜιαια στιςστις 33.00033.000
γυναίκεςγυναίκες σχιζοφρενείςσχιζοφρενείς θαθα εµφανίσουνεµφανίσουν βίαιηβίαιη

ανθρωποκτονικήανθρωποκτονική συµπεριφοράσυµπεριφορά σεσε διάστηµαδιάστηµα ενόςενός έέτουςτους, , 

((KaplanKaplan & & SadockSadock))



ΕπικινδυνότηταΕπικινδυνότητα καικαι ΨυχικέςΨυχικές ∆ιαταραχές∆ιαταραχές: : 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Περίπου το 95% των δολοφονιών που
πραγµατοποιοούνται κάθε χρόνο, γίνονται από άτοµα
ΧΩΡΙΣ ψυχιατρικά προβλήµατα

2. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων που
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας ∆ΕΝ
είναι βίαια

3. Στην Μ. Βρεττανία µεταξύ των ετών 1974 και 1994 η
συχνότητα δολοφονιών διπλασιάστηκε ΟΜΩΣ, δεν
υπήρχε αύξηση των δολοφονιών που διαπράχθηκαν
από άτοµα µε ψυχικές διαταραχές

4. Όσον αφορά τον κίδυνο δολοφονίας όλοι µας
βρισκόµαστε σε πάρα πολύ µεγαύτερο κίνδυνο από
νέους άνδρες υπό την επίρροια του οινοπνεύµατος
παρά από κάποιον ψυχιατρικό ασθενή

5. Κάποιος µε σχιζοφρένεια έχει 100 φορές µεγαλύτερη
πιθανότητα να αυτοκτονήσει παρά να διαπράξει βίαιο
έγκληµα (10% των ατόµων που πάσχουν από
σχιζοφρένεια αυτοκτονούν)





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..


