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Αξιότιµοι,
Όπως γνωρίζετε, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από
την πανδηµία σε πολλαπλά επίπεδα, καταποντίζοντας µε µαθηµατική ακρίβεια το
Νοσηλευτικό

Προσωπικό,

το

οποίο

παραµένει

τραγικά

υποστελεχωµένο

και

επαγγελµατικά εξουθενωµένο.
Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών για την ασφαλή - εύρυθµη
λειτουργία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής «Δαφνί», λόγω της έξαρσης των
κρουσµάτων COVID – 19, µεταξύ των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και των
νοσηλευοµένων σε δύο Ψυχιατρικά Τµήµατα Εισαγωγών, πραγµατοποιήθηκαν άµεσες
µετακινήσεις προσωπικού, είτε από Ψυχιατρικά Τµήµατα Εισαγωγών (Ψ.Τ.Ε.), είτε από

1

τις Δοµές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ώστε, αφενός να υποστηριχτούν τα
πληγέντα Ψ.Τ.Ε. και αφετέρου να οργανωθεί και να λειτουργήσει ένα επιπλέον Τµήµα
Υψηλής Επιτήρησης, όπως είχε συµβεί κατά την περίοδο του πρώτου κύµατος της
πανδηµίας.
Ο συγκεκριµένος σχεδιασµός όµως, αν και µονόδροµος στην επιλογή του, έχει
οδηγήσει σε σηµαντική «αφαίµαξη» Νοσηλευτικού Προσωπικού, από όλες Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας, µε αποτέλεσµα η λειτουργία τους να θεωρείται πιο επισφαλής από ποτέ.
Με την υφιστάµενη µείωση του ανθρώπινου δυναµικού, είναι δεδοµένο ότι αφενός η
θεραπευτική προσέγγιση - παροχή νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί ουτοπία κι
αφετέρου δεν διασφαλίζεται σε καµία περίπτωση το εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η
Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι η µόνη Υπηρεσία, η οποία καλείται να στελεχώσει και να
αντιµετωπίσει άµεσα τις έκτακτες ανάγκες, καθώς οι υπόλοιπες Υπηρεσίες καλύπτουν τη
λειτουργία των προαναφερόµενων Τµηµάτων, µέσω εφηµερευόντων επαγγελµατιών
ψυχικής υγείας, για τη ρύθµιση έκτακτων περιστατικών και όχι για το συνεχές της
θεραπείας. Μέσα σε όλο αυτόν τον κυκεώνα, το Νοσηλευτικό Προσωπικό καλείται να
ανταποκριθεί, χωρίς να υπάρχει µέριµνα για περαιτέρω ενίσχυσή του, αλλά και µε
πενιχρά µέτρα ατοµικής προστασίας.
Καθώς η κατάσταση είναι πιο έκρυθµη από ποτέ, σας επισηµαίνουµε ότι είναι
επιτακτική ανάγκη για:
1. Άµεση πρόσληψη µόνιµου Νοσηλευτικού Προσωπικού, µέσω ειδικής
προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., ειδικά για την Ψυχική Υγεία και µονιµοποίηση όλων των
συµβασιούχων.
2. Άµεση ενεργοποίηση της πλατφόρµας του Επικουρικού Προσωπικού, ειδικά
για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
3. Άµεση έναρξη της ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, ώστε να
εισέλθουν άµεσα στο σύστηµα Ειδικευόµενοι Νοσηλευτές και πρόβλεψη στο µέλλον να
µπορούν να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας µε κριτήριο την ειδικότητά
τους.
4. Συνεχής παροχή επαρκών µέσων ατοµικής προστασίας.
5. Εντατικοποίηση των διαγνωστικών ελέγχων COVID – 19 για τους
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και τους λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µέσω
µόνιµης παρουσίας Κινητών Μονάδων του Ε.Ο.Δ.Υ. σε όλες τις Δοµές του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αττικής.
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Για όλους τους προαναφερόµενους λόγους, σας καλούµε όπως άµεσα επιληφθείτε
των ευθυνών σας κι όπως µεριµνήσετε για τη διασφάλιση του εργασιακού περιβάλλοντος
και την άµεση ενίσχυση όλων των Δοµών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής
«Δαφνί» µε το απαιτούµενο Νοσηλευτικό Προσωπικό, ώστε να µπορεί να παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, χωρίς να διακινδυνεύει η σωµατική και ψυχική του
ακεραιότητα.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής
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