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Richard και Maria Simonson εναντίον Κυβέρνησης

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η νευρική ανορεξία είναι διαταραχή της διατροφής που χαρακτηρίζεται κυρίως
από άρνηση για διατήρηση ενός υγιούς φυσιολογικού βάρους και έναν μανιώδη
φόβο για την απόκτηση βάρους σε συνδυασμό με μια διαστρεβλωμένη εικόνα
για τον εαυτό τους που μπορεί να διατηρηθεί από διάφορες προκαταλήψεις
σχετικά με το σώμα, το φαγητό και την διατροφή τους. Τα άτομα με νευρική
ανορεξία συνεχίζουν να νιώθουν πείνα αλλά επιτρέπουν στους εαυτούς τους
μόνο πολύ μικρές ποσότητες φαγητού. Είναι μια σοβαρή ψυχική αρρώστια με
υψηλό ποσοστό παρενεργειών και το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από
όλες τις ψυχικές ασθένειες.
Πρόκειται για μια σοβαρή διαταραχή, με υψηλή θνησιμότητα μεταξύ 5% και
18%, και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη νεαρή ηλικία των ατόμων που
πάσχουν από αυτήν.
Σοκαριστική είναι η περίπτωση της νεαρής Alicia Simonson η οποία ασχολείται
με τον πρωταθλητισμό στο άθλημα της κολύμβησης και βίωσε στα 16 της
χρόνια τη νευρική ανορεξία, ως αποτέλεσμα της σκληρής προπόνησης και της
θέλησης να κερδίσει τους τοπικούς αγώνες. Είχε βάλει στόχο να αδυνατίσει
προκειμένου «να μπορεί να είναι ευκίνητη», όπως δήλωσε και έτσι ξεκίνησε η
στερητική δίαιτα. «Το γεγονός πως κατάφερνα να αντιστέκομαι σε πειρασμούς
που οι περισσότεροι θα ενέδιδαν, ήταν πηγή δύναμης και εξουσίας για μένα,
ενώ η ζυγαριά έγινε η καλύτερή μου φίλη, ειδικά τις ημέρες που έδειχνε ότι
αδυνάτιζα», αναφέρει η Alicia. Όταν πλέον, στα 19 της, έφτασε να ζυγίζει 42 κιλά
και η υγεία της βρισκόταν σε κίνδυνο, οι γονείς της αποφάσισαν να την
προειδοποιήσουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία. Μάταια όμως, στα μάτια
της 19χρονης, το σώμα της ακόμα «είχε περιττά κιλά από τα οποία έπρεπε να
απαλλαγεί». Στην προσπάθειά της να χάσει κι άλλο βάρος, η νεαρή κοπέλα
τελικά πέθανε.
Οι γονείς της, Richard και Maria, πριν τον θάνατο της κόρης τους, είχαν
προσεγγίσει τους γιατρούς και ρώτησαν αν μπορούν να την υποβάλλουν σε
θεραπεία παρά την θέληση της, καθώς φαίνεται ότι η ίδια, λόγω της άσχημης
ψυχικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν από τη νόσο, δεν μπορούσε να
λάβει αποφάσεις για τον εαυτό της. Οι γιατροί της απάντησαν ότι η ιατρική
θεραπεία δεν μπορεί να χορηγηθεί χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς.

Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ
Οι γονείς της Alicia προσφεύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να στηρίξουν
την νομιμοποίηση της χορήγησης ιατρικής θεραπείας σε ασθενείς με σοβαρές
ψυχικές νόσους χωρίς την συγκατάθεση τους, καθώς υποστηρίζουν ότι λόγω
των ψυχικών αιτιών της εκάστοτε ασθένειας, δεν είναι σε θέση να φροντίζουν
μόνοι τους για τον εαυτό τους.

