Profesor MP Kerr,
27 Mai 2013
Profesor MP Kerr, profesor în domeniul diszabilităţii intelectuale şi consultant de onoare
în neuropsihiatrie la Universitatea Cardiff UK.
Sunt consultant în domeniul dizabilităţii intelectuale şi profesor în domeniul
dizabilităţilor intelectuale cu calificare specifică în îngrijirea adulţilor cu dizabilităţi
intelectuale şi epilepsie.
Acest material video este în mare parte în limba română cu cateva pasaje de dialog în
limba engleza. Urmatoarele probleme prezentate sunt de o mare gravitate:
1) Imaginile arată un adult care prezintă o importantă pierdere în greutate subponderabilitate, după cum s-a putut vedea din comparaţia facută cu fotografia
lui luată în vacanţă în urmă cu câţiva ani. Această pierdere în greutate
considerabilă nu poate fi luată în calcul la un individ cu dizabilităţi intelectuale şi
poate surveni numai într-una una din următoarele situaţii: malnutriţie, problema
medicală actuală de reflux esofagian, tulburări psihiatrice datorate
stresului/depresiei sau o problemă majoră de glutiţie. Un astfel de caz necesită o
evaluare medicala de urgenta.
2) Un adult este înfăţişat întins într-un pat cu mâna legată de colţul patului cu
cordoane de material textil. Adultul este în mod vizibil agitat şi încearcă să se
opună restricţionării trăgând de acele cordoane. Această practică nu este
acceptabilă în niciun fel de împrejurare.
3) O altă persoană (sau care ar putea fi aceeaşi) este filmată întinsă pe pat, cu faţa în
jos fiind legat de pat cu mai multe cordoane. Înca o dată, acestă practică nu este
acceptabilă. Nu există o accepţiune pentru o astfel de practică care este extrem de
dureroasă.
4) Toate persoanele cu dizabilităţi ce pot fi vazute în imagini sunt subponderale întrun mod foarte primejdios. O astfel de subponderabilitate severă trebuie evaluată
urgent deoarece este asociată cu o mortalitate ridicată. Existenţa unei astfel de
subponderabilităti ridică îngrijorări asupra cauzelor ce au provocat-o, cauze care
pot fi sistemice. Această stare poate fi cauzată de anumite practici dietetice sau de
stressul provocat de mediu.
În concluzie, imaginile din film dezvăluie un cuplu de două cauze care provoacă mare
îngrijorare: restricţionare fizică si subponderabilitatea severă. Această practică este în
contradicţie severă cu drepturile persoanelor cu dizabilităţi: „ persoanele cu
dizabilităţi au dreptul de a beneficia de cele mai înalte standarde de sănătate posibile
fără a li se induce discriminare legată de dizabilitatea lor”.
Astfel, în această situaţie există îngrijorarea că drepturile omului au fost încălcate. În
opinia mea, aceste persoane au nevoie de:

a.
b.
c.
d.

referirea lor unor persoane specializate care sa efectueze:
o evaluare urgentă de către un specialist logoped care să evalueze disfagia;
o evaluare urgentă a unui dietetician;
o evaluare urgentă a unui psiholog/psihiatru care să stabileasca măsuri de
ameliorare a agitaţiei pacienţilor, ce se poate vedea în film
e. o evaluare a mediului înconjurător care să stabilească că nu există un impact
negativ asupra sănătatii individului;

Ar fi bine ca o asfel de abordare să fie facută de persoane specializate din afara sistemului
de îngrijire în care se află acum. O astfel de abordare ar fi în spiritul Conventiei ONU
pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, facilitând astfel o adaptare şi un sprijin care
să permită persoanelor cu dizabilităţi în cauză să dobândească o stare bună de sănătate.
Actualii responsabili trebuie să asigure deschidere către un astfel de sprijin din afară. De
fapt, a refuza sprijinul unor astfel de evaluatori ar creste ingrijorarea mea asupra
gravităţii situaţiei.

