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ΔΕΛΣΙΟ     ΣΤΠΟΤ 

 

 

Προς Αναπληρφηή Τποσργό Τγείας  

κ. Ανδρέα Ξανθό 

Αριζηοηέλοσς 17 

104 33  ΑΘΗΝΑ 

 

«ε κρίζιμη καηάζηαζη η λειηοσργικόηηηα ηφν δομών  

υστικής σγείας ζηην περιοτή μας» 

 

θ. Τπνπξγέ,  

Καηά ηε δηάξθεηα ζύζθεςεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Ιαηξηθνύ 

πιιόγνπ Παηξώλ, κε όινπο ηνπο θνξείο ςπρηθήο πγείαο ηεο πόιεο, δηαπηζηώζεθε ε 

θξίζηκε θαηάζηαζε θαη ε νξηαθή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ δνκώλ ςπρηθήο πγείαο, 

δπζαλάινγα κε ηελ αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ εμππεξέηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ 

ηείλεη λα ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο.   

 

Οη δηαπηζηώζεηο, πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ νξηαθή αλεπάξθεηα ησλ δνκώλ ςπρηθήο 

πγείαο, αθνξνύλ:  

 Αλεπάξθεηα ππεξεζηώλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο, δειαδή ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ γεληθνύ 

πιεζπζκνύ θαη ηδηαίηεξα ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινύ 

θηλδύλνπ, πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο ςπρηθήο λόζνπ. 

 ηελ δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα, ην έιιεηκκα θαη ηελ αλεπάξθεηα ππεξεζηώλ 

έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο, κε  ηνπιάρηζηνλ 

2κελε αλακνλή γηα ξαληεβνύ κε ςπρίαηξν ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο.  

 ηελ ηξηηνβάζκηα θξνληίδα, ηελ ειιηπή παξνρή ππεξεζηώλ ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο ησλ ςπρηθά παζρόλησλ. Η κεγάιε 
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έιιεηςε θιηλώλ λνζειείαο ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο, 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο Διιάδνο επηβαξύλεη ζπζηεκαηηθά ηελ νξηαθή 

ιεηηνπξγία ηεο Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ ΠΓΝΠ πνπ έρεη 24 κόιηο θιίλεο. 

Ωο απνηέιεζκα ε Ψπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Παηξώλ ιεηηνπξγεί νξηαθά, κε πιήζνο ππεξάξηζκσλ θιηλώλ 

(έσο θαη 11 εληόο ηνπ δηαδξόκνπ), ιόγσ αζξόαο πξνζέιεπζεο αθνύζησλ 

λνζειεηώλ από άιινπο λνκνύο, θαη έλεθα απηνύ πξνθύπηνπλ ζνβαξνί 

θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ θαη βέβαηα αλαμηνπξεπείο 

ζπλζήθεο λνζειείαο. Η θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγείηαη δηόηη ε Κιηληθή 

εθεκεξεύεη θαζεκεξηλά θαη επηβαξύλεηαη δερόκελε αθνύζηεο λνζειείεο, 

βάζεη ηνπ Ν 2071/92, από άιινπο Ννκνύο πνπ δηαζέηνπλ Ψπρηαηξηθέο 

Κιηληθέο θαη από πεξηζζόηεξνπο Ννκνύο πνπ δε δηαζέηνπλ. Ωο απνηέιεζκα 

ε Ψπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ ΠΓΝΠ απνζηέιιεη, ιόγσ ηεο ππεξπιεξόηεηαο, 

αζζελείο θαηνίθνπο ηνπ Ν. Αραταο ζε Ννζνθνκεία ηεο Αζήλαο αιιά θαη 

ελίνηε ζηηο Ψπρηαηξηθέο Κιηληθέο Πύξγνπ, Σξηπόιεσο θαη Καιακάηαο, γηα 

λνζειεία. Απηνί νη αζζελείο, κεηά ην εμηηήξην ηνπο δε ζπλδένληαη κε ην 

ζύζηεκα εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα πιεκκειή παξαθνινύζεζε, ππνηξνπέο θαη επαλεηζαγσγέο. 

Η πινπνίεζε ηεο Ψπρηαηξηθήο Μεηαξξύζκηζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε έιιεηςε 

θεληξηθνύ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζνβαξώλ «εθπηώζεσλ» από ηηο βαζηθέο 

επηζηεκνληθέο αξρέο πνπ είραλ αξρηθά πηνζεηεζεί, θαζόηη ακθηζβεηνύληαη βαζηθά 

δηθαηώκαηα ησλ ςπρηθά αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Παξαηεξείηαη 

ππνζηειέρσζε, ππνρξεκαηνδόηεζε, έιιεηςε «Δζληθνύ ρεδηαζκνύ» γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία, κε πξνγξάκκαηα πνπ λα απαληνύλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε αηόκνπ, 

ζην θάζε ζηάδην ηεο δσήο ηνπ.  

Δπίζεο, ε ππνιεηηνπξγία ησλ παηδνςπρηαηξηθώλ ςπρηθώλ δνκώλ αδπλαηεί λα 

δηεθπεξαηώζεη ηελ αύμεζε ησλ παηδνςπρηαηξηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαζώο θαη ηελ 

δηαξθώο απμάλνπζα δπζθνιία ζηελ ςπρνπαζνινγία πνπ αλαπηύρζεθε, ιόγσ ηνπ 

δπζβάζηαρηνπ θνξηίνπ πνπ εηζήγαγε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε όιεο ηηο νηθνγέλεηεο.  

 

Προηάζεις για ηην υστική σγεία 

 

 Άκεζε παξάηαζε ηεο ζεηείαο ηεο ηομεακής επιηροπής ηης Ψστικής Τγείας 

ηνπ Ν. Αραίαο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2014. 

 Δημιοσργία κλινών νοζηλείας ζε όια ηα Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ην Δζληθό Πξόγξακκα Ψπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

«Ψπραξγώο». 
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Δπείγνληα κέηξα: 

1. Πξνζιήςεηο ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ, ςπρνιόγσλ θαη θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ζε 

όιεο ηηο ςπρηθέο δνκέο ηεο πόιεο θαη ελόο ςπρηάηξνπ, ελόο παηδνςπρηάηξνπ 

θαη δύν ςπρνιόγσλ ζην Διιεληθό Κέληξν Ψπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλώλ 

(Δ.Κε.Ψ.Τ.Δ), κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο επάλδξσζήο ηνπ αιιά θαη ηελ άκεζε 

επαλαιεηηνπξγία, ηεο κνλαδηθήο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηνδπηηθήο Διιάδαο, 

Μονάδας Εθήβφν, πνπ ζα θαιύςεη ηελ πην επάισηε ειηθηαθή νκάδα ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο.  

2. Άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζηελ επάλδξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο ηνπ Νοζοκ. «Αγιος Ανδρέας» (40 θιηλώλ) όπσο πξνβιέπεηαη από ην 

νξγαλόγξακκα κεηά από ηελ παξάδνζε ηνπ 7
νπ

 όξνθνπ λένπ θηηξίνπ.  

3. Άκεζε ελίζρπζε ηνπ Ιαηροπαιδαγφγικού Κένηροσ Άνφ πόλης  ζην 

αλαθαηληζκέλν «παιαηό Καξακαλδάλεην», κε 2 Παηδνςπρηάηξνπο, 1 

Ψπρνιόγν, 2 Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο, 1 Γηνηθεηηθό ππάιιειν, 1 

Λνγνζεξαπεπηή.   

4. Γεκηνπξγία  Μνλάδαο Δμεηδηθεπκέλεο Δθπαίδεπζεο θαη Πεξίζαιςεο - Κέληξν 

Ηκέξαο γηα Άηνκα κε Ασηιζμό δπλακηθόηεηαο έσο 40 αηόκσλ (ζρεηηθή άδεηα 

ζθνπηκόηεηαο από Τ.Τ.), θαζώο θαη Μνλάδαο Ψπρνθνηλσληθήο 

Απνθαηάζηαζεο – Οηθνηξνθείν γηα δώδεθα (12) άηνκα κε απηηζκό (ζρεηηθή 

άδεηα ζθνπηκόηεηαο από Τ.Τ.).   

5. Έληαμε ζε πρόγραμμα ΕΠΑ 

Δπείγνπζα ρνξήγεζε επάξθεηαο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

ΔΠΑ γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζην Κοινφνικό σνεηαιριζμό Περιοριζμένης 

Εσθύνης Ν. Αταίας «Φάρος» (Κοι..Π.Ε.), αίηεκα πνπ εθθξεκεί από ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο από δηεηίαο, παξά ηελ πιεξόηεηα 

ηνπ θαθέινπ από άπνςεο πξνδηαγξαθώλ.  

 
Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο 

 

 

Η Πρόεδρος                   Ο Ανηιπρόεδρος                    Ο Γραμμαηέας 

 

 

 Άννα Μαζηοράκοσ        Γεώργιος κροσμπής       Γεώργιος Παηριαρτέας 

 

 

 

 

Κοινοποίηζη: Τποσργός Τγείας κ. Κοσροσμπλής 


