Αξιολόγηση των βασανιστηρίων
Η παρακάτω φόρμα βασίζεται στο Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης.
Αριθμός Φακέλου περιστατικού:

I. Γενικά στοιχεία
Στοιχεία Ιατρού
Όνομα

:

Επώνυμο

:

Αριθμός μητρώου ΙΣ

:

:

Στοιχεία ψυχοκοινωνικού
επιστήμονα
Όνομα
Επώνυμο
Αρ.Αδειας

:

Στοιχεία διερμηνέα
Ονομα

:

Επώνυμο
Γλώσσα διερμηνείας

:
:

:

Στοιχεία συνέντευξης
Ημερομηνία

:

Ώρα

:

:

Τόπος

:

:

:

II. Ιατρικό ιστορικό
Βασανιστήρια
Περιγραφή
1. Χρόνος, τόπος, άτομο/α που διαπράττουν τα βασανιστήρια
2. Περίληψη των συνθηκών κράτησης και μεταχείρισης
3. Μέθοδοι βασανισμού που χρησιμοποιήθηκαν
Συμπτώματα
1. Οξέα συμπτώματα και εξελικτική τους πορεία
2. Χρόνια συμπτώματα και εξελικτική τους πορεία
Ο/η εξυπηρετούμενος/η αναφέρει ότι:
Περιγράφει τα παρακάτω σωματικά βασανιστήρια:

III. Κλινική εξέταση
Ζωτικά σημεία
Γενική εμφάνιση
3. Δέρμα
4. Πρόσωπο και κεφάλι
5. Μάτια, αυτιά, μύτη και λαιμός
6. Στοματική κοιλότητα και δόντια
7. Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και κοιλιά
8. Ουροποιογεννητικό σύστημα
9. Μυοσκελετικό σύστημα
10. Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα
Ως παρόντα θέματα υγείας αναφέρει:
.
Η κλινική εξέταση αναδεικνύει τα παρακάτω ευρήματα:
1.
2.

IV. Απαιτούμενες ειδικές εξετάσεις
V. Αίτημα για αποκατάσταση
Ο/η εξυπηρετούμενος/η χρήζει εκτίμησης από τους παρακάτω ειδικούς:
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VI. Έκθεση κλινικού ιατρού
Περιγράφει τα παρακάτω σωματικά βασανιστήρια:
Ως παρόντα θέματα υγείας αναφέρει:
Η κλινική εξέταση αναδεικνύει τα παρακάτω ευρήματα:

VII. Διαβάθμιση πιθανότητας για βασανιστήριο
Μη συμβατά
Μη συμβατά με τα περιγραφέντα
βασανιστήρια
Συμβατά
Μπορεί να έχει προκληθεί από τα
περιγραφέντα βασανιστήρια, αλλά
μπορεί να προκληθεί και από άλλες
αιτίες
Εξόχως συμβατά
Συμβατά με τα περιγραφέντα
βασανιστήρια και οι πιθανές άλλες αιτίες
είναι ελάχιστες
Τυπικά
Τυπικά για τα περιγραφέντα
βασανιστήρια και απαντάται συχνά, αλλά
υπάρχουν κι άλλες πιθανές αιτίες
Διαγνωστική
Δεν μπορεί να έχει προκληθεί από άλλη
αιτία εκτός από τα περιγραφέντα
Το ιατρικό ιστορικό και τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης είναι διαγνωστικά
βασανιστηρίων και δεν μπορεί να έχουν προκληθεί από άλλη αιτία εκτός από τα
περιγραφέντα βασανιστήρια.
VIII. Ψυχοκοινωνικό ιστορικό
Περιγραφή:
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Χρόνος, τόπος, άτομο/α που αναφέρονται ως βασανιστές:

Περίληψη της κράτησης και μεταχείρισης:

Μέθοδοι βασανισμού που χρησιμοποιήθηκαν και συμβατότητα με τις
ψυχολογικές μέθόδους βασανισμού που περιγράφονται στο πρωτόκολλο της
Κων/πολης
(1) Μεταφορά με κλειστά μάτια
(2) Απειλη κατά της ζωής και των οικείων του (απειλη διαπομπευσης συζύγου)
(3) Κράτηση σε απομόνωση
(4) Κράτηση σε χώρο που δεν είναι επισημα χώρος κράτησης
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IX. Υπεύθυνη δήλωση
Ο/η υπογεγραμμένος/η κλινικός/ή ιατρός δηλώνω κατόπιν ενημέρωσης και
συγκατάθεσης του/της εξυπηρετούμενου/ης
Ο/η υπογεγραμμένος/η ψυχολόγος/κοινωνικός λειτουργός
ενημέρωσης και συγκατάθεσης του/της εξυπηρετούμενου/ης

Ο/Η ψυχολόγος/κοινωνικός λειτουργός

δηλώνω

κατόπιν

Ο/Η ιατρός
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