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K 
eisari Nero poltti Rooman, nykyajan val-
lankäyttäjä voi polttaa koko maailman. 
Hullut yksinvaltiaat kuuluvat pääosin 

historiaan, mutta demokratia ja hajautettu valta 
eivät aina suojaa epävakailta huippuvaikuttajil-
ta. Tarkoitan tässä käsitteellä huippuvaikuttaja 
näkyviä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä kuten po-
liitikoita, johtajia, taiteilijoita, asiantuntijoita ja 
mediavaikuttajia. 

Vuoden 2018 presidentinvaaliemme vaali-
kamppailussa – melkoinen kognition ja pai-
neensiedon kuormituskoe sinänsä – ehdokkai-
den yleistä terveydentilaa sivuttiin, ei kuiten-
kaan mielenterveyttä. Olisiko pitänyt – kyllä 
ja ei. Mielenterveydellä voi olla ratkaiseva mer-
kitys presidentin toimintakyvylle, mutta myös 
korkeassa asemassa olevilla henkilöillä on oi-
keus yksilö- ja intimiteettisuojaan. 

Vaativissa tehtävissä voidaan seurata tervey-
dentilaa, esimerkiksi sotilaita. Tasavallan presi-
dentti on myös Puolustusvoimien ylipäällikkö. 
Ilmailijoiden (lentäjät, lennonjohtajat, mat-
kustamohenkilökunta) terveydentilan – myös 
mielenterveyden – on täytettävä terveysvaati-
mukset (1). Vakiintuneita malleja huippuvai-
kuttajien mielenterveyden seurantaan tai hoi-

toon ei liene olemassa. Tutkimustieto aiheesta 
on niukkaa.

Terveystiedot elämäkerta
tutkimuksessa 

Asiantunteva tunnettujen henkilöiden sairaus-
historian kuvaus voi antaa arvokasta tietoa diag-
nostiikan ja hoidon sisällöstä sekä sairauden vai-
kutuksista. Terveystietojen salassapitovelvoite 
jatkuu potilaan kuoleman jälkeenkin. Kuvaus ten 
tulee perustua julkisiin dokumentteihin ja nii-
den tiukkaan lähdekritiikkiin. Metodinen haas-
te on löytää luotettavia lähteitä sekä vähentää 
takautuvan diagnoosin epävarmuutta (2). 

Itse olen kuvannut aiemmin julkisten doku-
menttien avulla Lääkärilehdessä Leevi Madet-
ojan ja Vilho Lammen elämänkaarta ja psykiat-
rista historiaa (3). Psykiatria-oppikirjassa 
ku vataan Jean Sibeliuksen ja Aleksis Kiven 
elämänkaarta (4). Yhdysvaltain presidenttejä 
käsittelevä tutkimus (5) perustuu diagnostis-
ten kriteerien täyttymiseen. Kaksi kokenutta 
arvioijaa asetti diagnoosit ja arvioi niiden luo-
tettavuuden sekä vaikutuksen toimintakykyyn 
strukturoidusti ja itsenäisesti.

Matti Isohanni 

Lääkäri ja huippuvaikuttajien mielenterveys: 
miten diagnosoida, keskustella ja hoitaa?

Merkittävässä asemassa olevat huippuvaikuttajat (poliitikot, johtajat, asiantuntijat, taiteilijat ja mediavai-
kuttajat) ovat suorituskykyisiä, mutta heissä on myös epävakaita, paineensiedoltaan rajoittuneita, ikään-
tyviä ja sairastuvia vallankäyttäjiä. Huippuvaikuttajien mielenterveysongelmien ja niihin liittyvän toimin-
takyvyn heikkenemisen yhteiskunnallinen vaikutus voi olla suuri. Katsauksessa käydään läpi joidenkin 
huippuvaikuttajien psykiatrisia sairauksia. Lääkärikunta on avainasemassa vallankäyttäjien terveyden 
diagnostiikassa, seuraamisessa ja hoidossa. Lääkärien osallistuminen vallankäyttäjien terveyteen liitty-
vään mediakeskusteluun on toivottavaa mutta edellyttää eettisten periaatteiden noudattamista. Lääkärin 
ei ole eettisesti sopivaa ottaa julkista kantaa yksittäisen henkilön terveydentilaan. Korkea asema ei välttä-
mättä helpota sairauksien varhaista toteamista ja hoitoa. Huippuvaikuttaja on lääkärille haastava potilas, 
joka vaatii erityistä osaamista, kokemusta, vuorovaikutustaitoja sekä usein eri erikoisalojen yhteistyötä.

  Artikkeli on avoin kaikille
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Mielenterveyden häiriöiden 
diag nostiikka ja vaikutus 
toimintakykyyn

Nykyiset psykiatriset tautiluokitukset (lähinnä 
DSM ja ICD) on tehty sairauden diagnostiik-
kaa ja hoitoa varten. Psykiatriset diagnoosit 
ovat kriteeripohjaisia oireisiin, kärsimykseen 
sekä toimintakyvyn heikkenemiseen perustu-
via sopimuskysymyksiä. Poikkeavaa käytöstä 
politiikan alueella ei yleensä pidetä mielenter-
veyden häiriönä (4). Psykiatriset diagnoosit 
sopivat harvoin poliittisen mielettömyyden se-
littämiseen. On erikoisia vaikuttajia, jotka eivät 
täytä tautikriteerejä (3,6). Poikkeusyksilöillä 
näyttää olevan lisääntyvästi menestystä johtajia 
valittaessa. 

Psykiatrisia diagnooseja tulee hyödyntää klii-
nisessä työssä, mielentilatutkimuksissa, työky-
ky-, etuisuus- ja syyntakeisuusarvioissa, hoidon 
kehittämisessä sekä tutkimustyössä. Epäasial-
linen käyttö heikentää niiden arvoa ja leimaa 
kohdetta. Asianmukainen diagnoosi perustuu 
luotettavaan asiakirjatietoon, kliiniseen osaa-
miseen sekä huolelliseen tutkimukseen: psy-
kiatri William Carpenter haastatteli presidentti 
Reaganin ampujaa John Hinckleytä 45 tuntia 
ennen todistustaan oikeudessa. 

Psykooseihin liittyy todellisuudentajun ja 
usein kognition häiriö, joiden vaikutus toimin-
takykyyn on yleensä suuri. Ei-psykoottiset häi-
riöt ovat yleisiä, ja niihin voi liittyä toimintaky-
vyn merkittävä heikkeneminen (4,5). Post (6) 
analysoi 50 huippupoliitikon mielenterveyttä 
(DSM-III-R kriteerit) elämäkertatiedon avulla 
ja havaitsi runsaasti (58 %) kohtalaisia tai va-
kavia psykiatrisia häiriöitä, lähinnä masennusta 
(41 %), somatisaatiohäiriöitä (33 %) sekä ah-
distuneisuutta (22 %).

Vanhuus ja viisaus  
– joskus totta, joskus ei 

Aivosairaudet kuten aivoverenkiertohäiriöt ja 
muistisairaudet tai niiden esiaste kognitiivinen 
heikentyminen yleistyvät vanhoissa ikäryhmis-
sä (4). Huippupäättäjän iäkkyys ja pitkä kausi 
altistavat näille ongelmille myös viranhoidon 
aikana. Esimerkkeinä mainittakoon Adenauer, 

Ben-Gurion, Churchill, Mao Tse-Tung, Lenin 
ja Woodrow Wilson (6).

Yleisiä ikäihmisen löydöksiä ovat muistin 
lievä heikkeneminen, kognition epätasaisuus 
tai heikkenemä, impulsiivisuus ja mielialan 
vaihtelu. Silti toimintakyky voi olla tyydyttävä 
eikä oirekuva täytä muistisairauden kriteerejä. 
Nämä oireet voivat olla osa normaalia ikään-
tymistä mutta myös alkavan muistisairauden, 
päihdeongelman tai masennuksen merkki. 
Osaava psykiatrinen, neurologinen ja neuro-
psykologinen tutkimus antavat lisätietoa aivo-
jen terveydestä ja suorituskyvystä (4,7).

Presidenttien mielenterveys ja 
toimintakyky

Yhdysvaltain presidenttitutkimuksessa (5) 
puolella presidenteistä (1776–1974) voitiin 
todeta elinaikainen psyykkinen häiriö (DSM-
IV) ja puolella heistä eli neljäsosalla kaikista 
sellainen, joka haittasi viranhoitoa. Elinaikai-
sista diagnooseista yleisimmät olivat masennus 
(24 %), ahdistuneisuushäiriö (8 %), kaksisuun-
tainen mielialahäiriö (8 %) ja alkoholiriippu-
vuus (8 %). Luvut eivät poikkea suuresti väes-
tön vallitsevuuksista (4).

Psykiatrisen diagnostiikan tutkijana ja poliit-
tisen historian harrastajana tein Yhdysvaltain 
presidenttitutkimusta vastaavan diagnostisen 
arvioinnin Ståhlbergistä Kekkoseen.  Terveys- 
ja toimintakykytiedot ovat peräisin luotetta-
vaksi katsomistani elämäkertatutkimuksista 
(8–12). 

Presidentit ovat olleet vahvoja persoonia ja 
jotkut erikoisia, kuten ärhäkäs Paasikivi. En 
löytänyt kenestäkään DSM-IV-tautikriteereihin 
sopivaa oirekokonaisuutta etenkään virkakau-
den alussa. Joillekin kauden loppu oli vaikea lä-
hinnä ruumiillisen sairauden, stressin ja ikään-
tymisen takia. 

Ikä alkoi painaa työteliästä Kalliota (1873–
1940) 60. ikävuoden jälkeen. Hän sairasteli 
jatkuvasti keväästä 1938 ja oli yhteensä puoli 
vuotta sairaana tai toipilaana. Kallio sai aivo-
infarktin elokuussa 1940 ja oli työkyvytön neljä 
kuukautta (8). Sijaiseksi määrättiin pääminis-
teri Ryti, joka painosti Kalliota eroamaan mar-
raskuussa 1940 (9). Ryti (1889–1956) joutui 
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virassaan äärimmäiseen paineeseen. Hän ei 
menettänyt hermojensa hallintaa tai murtunut, 
mutta väsähti, passivoitui ja turvasi puolisol-
leen tärkeisiin henkinäkyihin (9,10). 

Mannerheimin (1867–1951) loppukautta 
varjostivat hermostuneisuus, oikullisuus, päät-
tämättömyys, pelkotilat, jatkuva sairastelu, huo-
nontuva muisti sekä puutteellinen harkinta- ja 
arvostelukyky (9,11). Hoitava lääkäri Lauri Ka-
laja arvioi hänet kykenemättömäksi hoitamaan 
virkaansa jo vuodenvaihteessa 1944–1945, 
mutta pitkitetty ja vastentahtoinen ero toteutui 
vasta maaliskuussa 1946 (9). Kekkosen (1900–
1986) viimeiseen virkakauteen liittyi etenevä 
muistisairaus, jonka taudinkulkua ja vaikutusta 
toimintakykyyn kuvataan Erkki Kivalon lääkä-
rinlausunnossa 1.2.1992 (12).

Kalliolla ja Kekkosella oli virkakauden lo-
pussa neurokognitiiviseen häiriöön johtanut 
aivosairaus. Somaattiset sairaudet, stressi ja ikä 
vaikuttivat suuresti Mannerheimin president-
tiyteen ja johtivat kognitiivisen suorituskyvyn 
merkittävään heikentymiseen. Rydin oirekoko-
naisuus ei arvioni mukaan täytä mielenterveys-
häiriön kriteereitä. 

Presidenttiys on ollut äärimmäisen kuor-
mittavaa etenkin sotavuosina ja suurten valta-
oikeuk sien aikana. Yli kolmasosa (3/8) arvioi-
duista Suomen presidenteistä (Kallio, Man-
nerheim, Kekkonen) oli sairas kauden lopussa 
kognitiivista suorituskykyä ja viranhoitoa hait-
taavalla tavalla. Osuus on samaa suuruusluok-
kaa kuin Yhdysvaltain presidenttitutkimukses-
sa (5). Ruumiillinen sairaus oli keskeinen syy 
toimintakyvyn heikentymiseen, ei psykiatrinen 
kuten Yhdysvaltojen presidenteillä pääosin. 

Ryti ajoitti eronsa hyvin, ja perusteet olivat 
lähinnä poliittisia, osin myös terveydellisiä 
(10). Kallion, Mannerheimin ja Kekkosen va-
kavasta terveyshaitasta johtuva ero viivästyi. 
Syynä olivat oma päättämättömyys, vahvat 
valta oikeudet sekä ympäristön neuvottomuus.

Esimerkkejä sairaista vaikuttajista 

Kuninkaiden, tsaarien ja diktaattorien hulluus 
on usein yhdistynyt johtajuuden katastrofiin. 
Kauhugenren suosikkihahmo pahantahtoinen 
hullu tohtori (tiedemies tai lääkäri) on onneksi 

harvinainen todellisuudessa, vaikka Postin (6) 
tutkimuksessa monilla kuuluisilla tiedemiehillä 
(45 %) esiintyi kohtalaisia tai vakavia psykiatri-
sia häiriöitä. 

Baijerilla oli huono herraonni jo ennen Hit-
leriä. Linnoistaan tunnettu kuningas Ludwig 
II erakoitui. Lääkäriryhmä totesi vuonna 1886 
hänen sairastavan paranoiaa. Tämän jälkeen pa-
rikymmentä tutkijaa on pohtinut diagnoosia: 
noin puolet on päätynyt skitsofreniaan (13). 

Hitlerin persoonallisuutta pohti sodan aika-
na yhdysvaltalaisten psykoanalyytikkojen ryh-
mä (14). He löysivät hänestä ajan psykoana-
lyyttiseen ajatteluun kuuluvia ilmiöitä kuten 
messias kompleksin ja seksuaalista perversiota. 
Ryhmä ennusti, että tappion myötä Hitler tekee 
itsemurhan. Myöhempi tutkimus on korosta-
nut epäasiallista lääkitystä, joka oli osasyy ter-
veyden romahtamiseen vuodesta 1941. Hitler 
nautti 90:tä valmistetta sodan aikana ja päivit-
täin 28 erilaista pilleriä, joista jotkut olivat sti-
mulantteja (15,16). 

Epäluuloisen, paranoidisen persoonallisuu-
den tai harhaluuloisuushäiriön on esitetty ol-
leen Stalinin vainojen taustalla (17). Suomessa 
tohtori, osastopäällikkö Keijo Alho ampui po-

Ydinasiat
 8 Monet huippuvaikuttajat politiikassa ja 

muualla yhteiskunnassa ovat vahvoja ja 
suorituskykyisiä persoonia.

 8 Korkea asema ja johtajuus voivat olla 
psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavia ja 
altistaa mielenterveyden häiriöille, joiden 
toteaminen ja hoito viivästyvät usein.

 8 Lääkärikunnan osallistuminen keskuste-
luun huippuvaikuttajien terveydestä ylei-
sellä tasolla on toivottavaa. 

 8 Lääkärin ei ole eettisesti sopivaa ottaa jul-
kisesti kantaa yksittäisen henkilön tervey-
dentilaan. 

 8 Huippuvaikuttajan diagnostiikka ja hoito 
vaativat lääkäriltä ja työterveyshuollolta 
osaamista, kokemusta sekä tiimityötä.
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liisin ja haavoitti toista sekavassa mielentilassa 
vuonna 1954, taustalla paranoia. Oikeus totesi 
hänet syylliseksi ja Lääkintöhallitus passitti 
syyntakeettomana mielisairaalaan.

Huippuvaikuttajissa on paljon energisiä, vä-
hällä unella toimeentulevia yksilöitä. He ovat 
useimmiten aikaansaavia ja luovia, mutta joskus 
sairaita tai molempia (18,19). Kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä tai sen lievää muotoa hypoma-
niaa sairastaneita huippupoliitikoita olivat esi-
merkiksi Aleksanteri Suuri, Oliver Cromwell, 
Napoleon Bonaparte, lordi Nelson, Winston 
Churchill, Benito Mussolini ja Theodore Roo-
sevelt (3,18,19). Hypomaniaan ei määritelmän 
(DSM-IV) mukaan liity vakavaa haittaa amma-
tillisessa tai sosiaalisessa toiminnassa, mutta 
kuitenkin oireita ja poikkeavaa käytöstä (4,19).

Monilla huippuvaikuttajilla on ollut alkoho-
li- tai muu päihdehäiriö (5,6). Viinaongelma 
vaikutti sotiemme ylimmän johdon toiminta-
kykyyn (20). Sotilasjohdolla oli myös akuutteja 
stressireaktioita (20,21). Taustalla lienevät vas-
tuu, kaaos, valvominen, raastava perustehtävä 
(tappaminen ja tapattaminen), huonot johta-
mis- ja alaistaidot sekä sotilasjohdon runsas al-
koholinkäyttö ylipäällikköä myöten (9,11,20).

Lääkäri mediassa: varovaisesti vai 
rohkeasti? 

Demokratia ja vapaa media eivät aina suojele 
sairailta huippuvaikuttajilta. Lääketieteellinen 

tietämys voi lisätä demokratian itsesuojelua, 
mutta miten? 

Joukko psykiatreja totesi Yhdysvallois-
sa vuonna 1964 presidenttiehdokas 

Barry Goldwaterin olevan psy-
kologisesti sopimaton presiden-
tiksi. Syynä olivat muun muassa 

näkemykset ydinaseiden käytöstä. 
Amerikan psykiatriyhdistyksen The 

Goldwater rule (1973) toteaa olevan epäeettis-
tä, jos psykiatri esittää ammatillisen mielipiteen 
henkilöstä, jota hän ei ole tutkinut tai jonka 
terveydentilan selvitykseen hänellä ei ole val-
tuutusta. 

Keskustelu The Goldwater rule -ohjeesta 
jatkuu (22). American Psychoanalytic Asso-
ciation katsoo, että jäsenet voivat ottaa kantaa 
yleisellä tasolla julkisiin henkilöihin. Psykiatri 
Bandy X. Lee organisoi kokouksen presidentti 
Trumpin mielenterveydestä sekä toimitti kir-
jan The dangerous case of Donald Trump: 27 
psychiatrists and mental health experts assess a 
president (23). 

Maailman Psykiatriyhdistyksen ohje (2011) 
pitää psykiatrin julkista diagnostista ja psyko-
patologista kannanottoa epäeettisenä (24). 
Julkisten kommenttien tulee olla tieteellisesti 
päteviä ja potilaiden asemaa helpottavia.

Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden 
(2014) mukaan lääkärin tulee julkisessa esiin-
tymisessä noudattaa tarkkaa harkintaa, välttää 
itsensä tarpeetonta korostamista sekä suhtau-
tua potilaaseen kunnioittavasti (25). Sosiaali-
sessa mediassa lääkärin tulee toimia vastuulli-
sesti. Lääkärin tulee perustaa kannanottonsa 
lääketieteelliseen tietoon ja kokemukseen. 

Lääkärien tulee noudattaa näitä eettisiä sään-
töjä. Yleisellä tasolla voi varoen kommentoida 
esimerkiksi terveydentilan ja toimintakyvyn 
suhteita, mutta ei ottaa julkisesti kantaa yksit-
täisen tunnetunkaan henkilön terveydentilaan. 
Mielestäni myös yksityisesti on paikallaan olla 
pidättyväinen. 

Lääkärikunnalla on oikeus, jopa velvollisuus 
ilmaista julkisesti näkemyksensä asioista, jotka 
ovat vaaraksi väestön terveydelle, hyvinvoin-
nille ja turvallisuudelle. Poliittisesti aktiivisen 
lääkärin on pidettävä erillään lääketieteellisen 
asiantuntijan ja poliittisen vaikuttajan roolinsa.
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Lääkärin ja vaikutusvaltaisen 
potilaan hoitosuhde

Vallan makeus voi tehdä riippuvaiseksi ja se-
koittaa pään. Vallan karvautta voivat aiheuttaa 
vaikeat päätökset, ristiriitaiset odotukset, epä-
onnistumiset sekä huonot elintavat. Huippu-
poliitikon uran valo- ja varjopuolia kuvataan 
Johannes Virolaisen elämäkerrassa (26). Hui-
pulla tuulee, vallan menettää aina. Kannattajat 
kaikkoavat ja kilpailijat menestyvät. Putoami-
nen arkeen voi satuttaa. Monella menestyjällä 
ei ole taitoa lopettaa ja olla hyvä häviäjä, jos 
suojaverkkoja ja varasuunnitelmia ei ole. Lääkä-
rin avulle on erityinen tarve epäonnistumisen 
ja luopumisen aikoina. 

Vaikutusvaltainen potilas vaatii lääkäriltä eri-
tyistä ammattitaitoa (3,27,28). Hoitosuhteen ja 
mahdollisen psykoterapian haasteita voivat olla 
luottamuksellisuus, rajojen asettaminen, am-
matillisuuden säilyttäminen sekä kliinisen pää-
tösvallan rajoittuminen (29). Vallanpitäjän itse-
riittoisuus voi vaikeuttaa hänen asettumistaan 
potilaan rooliin, erityisesti terveisiin elintapoi-
hin ja varhaiseen diagnostiikkaan sekä hoitoon. 
Esimerkkejä huonosta hoitomyöntyvyydestä 
löytyy myös Suomen presidenteistä (8,9,30). 
Kieltäytyminen lääkeriippuvuuteen johtavas-
ta hoidosta ei onnistunut esimerkiksi  Michael 
Jacksonin, Elvis Presleyn, J. F. Kennedyn (5,31) 
tai Adolf Hitlerin lääkäreille (15,16). 

Potilaan edun sovittaminen yleiseen etuun 
voi olla suuri haaste. Kollegan apu ja tiimityö 
auttavat vaikeiden päätösten teossa sekä niihin 
suostuttelussa; näin tapahtui Mannerheimin ja 
Kekkosen ratkaisuissa (9,12). Hoito edellyt-
tää usein eri erikoisalojen yhteistyötä: etenkin 
ikääntyneen kognitiivisten tai mielenterveyden 
ongelmien lähtökohtana on usein fyysinen lii-
tännäissairaus. Heikentyneen toimintakyvyn 
seuraukset perustuvat työkykyarvioon sekä 
poliittiseen tai juridiseen harkintaan. Lääkäri 

tuo esiin lausunnossaan sairauden vaikutuksen 
toimintakykyyn. 

Lopuksi

Merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa 
olevat huippuvaikuttajat ovat usein henkisesti 
vahvoja, mutta osa heistä – aivan kuten muu 
väestökin – sairastuu etenkin iän ja paineisen 
elämän seurauksena. Seuraukset ovat usein 
vakavia ja toimenpiteet viivästyvät. Varhaisen 
puuttumisen malleja olisi tarpeen parantaa. 
Voimassa oleva mielenterveyslakimme on käyt-
tökelpoinen vain vaikeissa psykooseissa. Yh-
dysvaltojen perustuslain 25. lisäystä presiden-
tin toimintakyvyn menetyksen varalta ei ole 
juuri käytetty (5). 

Huippupäättäjien terveyden seurantaan 
tulisi vakiinnuttaa käytäntö säännöllisistä, lä-
hinnä työterveyshuollon terveystarkastuksis-
ta, joihin kuuluisi mielenterveyden ja etenkin 
ikääntyneillä kognitiivisen suorituskyvyn ja sen 
muutosten arviointi. Tavoitteena olisi estää tai 
puuttua varhain vakavaan terveysongelmaan 
kuten esimerkiksi psykoosiin, deliriumiin, 
päihdeongelmaan, muistisairauteen, vaikeaan 
masennukseen tai impulsiivisuuteen tai hyvin 
poikkeavaan käyttäytymiseen. Menettelyssä 
pitää turvata riittävä asiantuntemus, tehokas 
päätöksenteko sekä yksityisyyden suoja. Mie-
lenterveyshäiriö tai sen oire eivät ole välttä-
mättä työkyvyn este eikä päätöksentekoon riitä 
pelkkä lääketieteellinen harkinta. 

Huippuvaikuttajien terveyttä voidaan edistää 
lainsäädännön, tiimityön, tulevaisuuden työter-
veyshuollon (32), psykiatrisen konsultaation 
(33) ja vastuullisen median avulla. Lääkärien 
osuus huippuvaikuttajien hoidossa kytkeytyy 
kolmeen lääkärin perustehtävään: edistää poti-
laansa etua, toimia lääketieteellisenä asiantunti-
jana sekä tehdä maailmaa paremmaksi paikaksi 
elää. ■
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KIRJALLISUUTTA

SUMMARY
Physician and mental illness in high-level leaders: diagnosis, discussion and treatment
The presence of psychiatric disorders among high-level politicians, civil servants and military leaders has been noted in many 
studies and in the media. High-level leadership has become increasingly demanding and stressful over the past decades. 
These positions do not necessarily facilitate early detection or intervention of mental disorders. In the media, psychiatrists 
should ensure that people with mental illness are treated in a manner which preserves their dignity. Commonly accepted 
ethical principles stress that psychiatrists should not make announcements to the media about presumed psychopathology 
and diagnosis of any individuals. For a physician and psychiatrist, these persons present a clinical challenge that requires 
experience, clinical skills and multidisciplinary team work.


