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Θέµα: «Οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας στο έλεος της πανδηµίας COVID - 
19» 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  

Αξιότιµη κ. Υφυπουργέ, 

Καθώς βιώνουµε την επέλαση της πανδηµίας COVID – 19 στο Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας, όλοι οι αρµόδιοι φορείς και οι επαγγελµατίες υγείας έχουν 

εστιάσει την προσοχή τους και την καθολική µέριµνά τους στα Πανεπιστηµιακά 

και στα Γενικά Νοσοκοµεία, έχοντας παραµελήσει  τα Ειδικά Νοσοκοµεία και 

ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. 

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι αφενός έχουν εκπονηθεί κατευθυντήριες 

οδηγίες για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας, 

αφετέρου δε, δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των Υπηρεσιών Υγείας ως 

προς την ασφαλή εφαρµογή τους. 

Όπως γνωρίζετε οι ελλείψεις επαγγελµατιών υγείας παραµένουν τραγικές 

παρά τις φιλότιµες προσπάθειες και την εθελοντική συνεισφορά όλων των 

υγειονοµικών υπαλλήλων. Η κατάσταση αυτή όµως επιδεινώνεται στο χώρο των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς δεν έχετε µεριµνήσει τόσο στην επάνδρωσή 



του µε ανθρώπινο δυναµικό, αλλά ούτε και στην επαρκή διασφάλιση του 

εργασιακού περιβάλλοντος.  

Ο χώρος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας δε διαφέρει κι ούτε έχει 

λιγότερες ανάγκες, σε σχέση µε τις υπόλοιπες Υπηρεσίες Υγείας. Δεν υφίσταται 

επαρκής στελέχωση από Νοσηλευτές εδώ και 15 χρόνια, ώστε να αντικρούσει 

τις µαζικές αποχωρήσεις λόγω των συνταξιοδοτήσεων, µε αποτέλεσµα οι 

Νοσηλευτές να µην προσφέρουν νοσηλευτή φροντίδα, αλλά αλλότρια 

καθήκοντα φύλαξης, τραπεζοκόµου, κλητήρα, τεχνικές – διοικητικές υπηρεσίες. 

Δεν υφίσταται θεραπευτικό περιβάλλον, δεν υφίσταται Νοσηλευτής Ψυχικής 

Υγείας. Το διαχρονικό πρόβληµα της προοδευτικής µείωσης των Νοσηλευτών, 

ήρθε η πανδηµία COVID – 19, να το επιδεινώσει, προκαλώντας τεράστιες 

δυσχέρειες στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς οι διαθέσιµες κλίνες 

νοσηλείας είναι µόνιµα υπερκαλυµµένες, τόσο ενδονοσοκοµειακά (Τµήµατα 

Οξέων Περιστατικών), όσο και στις Δοµές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Το 

γεγονός αυτό, µετατοπίζει το βάρος στις πλάτες των Νοσηλευτών Ψυχικής 

Υγείας και των βοηθών Νοσηλευτών, οι οποίοι επανδρώνουν σε αναλογία κατά 

µέσο όρο 2:35 ασθενείς στις απογευµατινές και νυχτερινές βάρδιες στα Τµήµατα 

Οξέων Περιστατικών και αντίστοιχα 1:15 ασθενείς στις Δοµές Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ την έννοια της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, µε αποτέλεσµα την επισφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας 

σε όλα τα επίπεδα. Την παγιωµένη αυτήν κατάσταση, πλαισιώνουν 

επιβαρυντικά οι καθ΄όλα νόµιµες άδειες ειδικού σκοπού, οι αναρρωτικές άδειες 

και οι άδειες καραντίνας, οι οποίες αθροιστικά εξοντώνουν το νοσηλευτικό 

προσωπικό, καθώς δεν υπάρχουν εφεδρείες.  

Πέραν της έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού, η µειωµένη παροχή µέτρων 

ατοµικής προστασίας προς τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό, 

αφήνει τους πάντες εκτεθειµένους στο COVID – 19. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός, ότι τα γάντια και οι µάσκες χορηγούνται µε το σταγονόµετρο και το 

νοσηλευτικό προσωπικό αγοράζει µε ενδοτµηµατικό έρανο τα απαραίτητα µέτρα 

ατοµικής προστασίας. 

Για όλους τους προαναφερόµενους λόγους, σας κρούουµε τον κώδωνα 

του κινδύνου και σας καλούµε να προχωρήσετε άµεσα στην ενίσχυση του 

νοσηλευτικού προσωπικού στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, µέσω µόνιµων 

προσλήψεων Α.Σ.Ε.Π., είτε µε την άµεση έναρξη της Ειδικότητας Νοσηλευτικής 



Ψυχικής Υγείας. Επιπλέον, σας καλούµε να διαθέσετε περισσότερα κονδύλια ή 

να επιταχύνετε τις διαδικασίες διάθεσης των µέτρων ατοµικής προστασίας, ώστε 

να διασφαλιστεί το εργασιακό περιβάλλον και να περιοριστεί η διασπορά του 

COVID – 19, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον νοσηλείας – διαβίωσης - 

εργασίας, τόσο για τους ψυχικά πάσχοντες, όσο και για τους επαγγελµατίες 

ψυχικής υγείας. 

Το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας λειτουργούν άοκνα και µε 

ανιδιοτέλεια, οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 

και των λοιπών επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και σαφώς σε καµία περίπτωση, 

αυτή η αυτοθυσία τους, δεν αναιρεί το τεράστιο ψυχοσωµατικό πλήγµα το οποίο 

έχουν υποστεί από την πανδηµία COVID – 19 και το οποίο αποτυπώνεται 

πλέον ξεκάθαρα, καθώς ήδη µετράµε νοσούντες συναδέλφους, µε όλα τα 

τραγικά και δυστυχή συνεπακόλουθα.  

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της 

διαφάνειας, µακριά από µικροπολιτικές σκοπιµότητες, αναµένει την άµεση 

ενεργοποίησή σας, ώστε να µπορέσουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και οι 

Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας να ανταποκριθούν µε ασφάλεια και επαγγελµατισµό 

στις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων και στην αντιµετώπιση της πανδηµίας 

COVID – 19. 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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