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Αναφορικά µε το σοβαρότατο πρόβληµα της υποστελέχωσης  από 
νοσηλευτικό προσωπικό στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, ο 
Σύλλογος Νοσηλευτών Νοµού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των καταστατικών του 
σκοπών επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

Το πρώτο τρίµηνο του 2021 ήδη έχουν αποχωρήσει µε συνταξιοδότηση 
έντεκα (11) άτοµα από νοσηλευτικό προσωπικό και προβλέπεται ο αριθµός αυτός 
µέχρι τέλους του έτους να αυξηθεί επικίνδυνα, ενώ πέρσι οι αποχωρήσεις ήταν είκοσι 
εννέα (29) άτοµα νοσηλευτικού προσωπικού, τούτο αντιστοιχεί στην στελέχωση 
τουλάχιστον δύο (2) νοσηλευτικών τµηµάτων  στο Ψ.Ν.Θ. 

Το γεγονός αυτό από µόνο του δηµιουργεί µεγάλη ανησυχία για την 
εύρυθµη  λειτουργία του νοσοκοµείου µε δεδοµένο  ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης 
δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µαζικές προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού την 
τελευταία δεκαετία στο νοσοκοµείο και τα προβλήµατα πλέον που έχουν 
δηµιουργηθεί είναι τεράστια και δυσχεραίνουν το έργο του προσωπικού στις 
υπηρεσίες υγείας. 

Η λειτουργία του νοσοκοµείου στηρίζεται πλέον στο  λιγοστό επικουρικό 
προσωπικό που ήρθε πέρσι καθώς και στο  προσωπικό του προγράµµατος 
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ το οποίο βρίσκεται σε παράταση. Όλοι όµως αυτοί 
οι εργαζόµενοι, µπορεί ανά πάσα ώρα και στιγµή να εγκαταλείψουν την θέση τους 
καθώς περιµένουν τα αποτελέσµατα για µόνιµες θέσεις  µε  ΑΣΕΠ σε άλλα 
νοσοκοµεία . 
Δεν µπορούµε να αναφερθούµε πλέον ούτε σε αναλογίες προσωπικού ανά 100.000 
κατοίκους ή σε άλλες αναλογίες προσωπικού µε ασθενείς  σύµφωνα µε τον ΠΟΥ 



καθώς το κύριο µέληµα είναι ,το πως θα καλυφθούν οι βάρδιες. Αυτό από µόνο του 
λέει πολλά ! 

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στις εξωνοσοκοµειακές  δοµές  του ΨΝΘ ,( 
ΚΨΥ, οικοτροφεία, ξενώνες κτλ.) όπου το νοσηλευτικό προσωπικό είναι είδος 
προς εξαφάνιση.  Οι φιλόδοξοι στόχοι που είχαν τεθεί µε το πρόγραµµα 
αποασυλοποίησης της ΕΕ, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν , ενώ είναι ορατός ο  
κίνδυνος της δηµιουργίας µικρών κατά τόπους ψυχιατρείων. Στο ήδη βεβαρυµµένο 
εργασιακό περιβάλλον το νοσηλευτικό προσωπικό επιβαρύνεται καθηµερινά µε 
αλλότρια καθήκοντα λόγω έλλειψης στο  βοηθητικό προσωπικό , στο προσωπικό 
εστίασης  στο διοικητικό προσωπικό µε αποτέλεσµα να εκτελούν στην βάρδια 
τους  αρµοδιότητες που δεν συνάδουν µε τον επαγγελµατικό και επιστηµονικό τους 
ρόλο. Τούτο δηµιουργεί υπερβολικό φόρτο εργασίας, που σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι ο µέσο όρος ηλικίας του προσωπικού (54-55 έτη) είναι  πλέον µεγάλος, 
δηµιουργεί ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, γεγονός που επηρεάζει το 
σύστηµα   παροχής υπηρεσιών πολύπλευρα.  

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί πως το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται στην 
πρώτη θέση σε ότι αφορά την εκδήλωση βίαιων και βάναυσων  συµπεριφορών, 
εις βάρος του, σε σχέση µε τους υπόλοιπους επαγγελµατίες υγείας. Η  ασφάλεια του 
προσωπικού αλλά και των ασθενών τίθεται συχνά σε κίνδυνο , καθώς λόγω της 
ιδιαιτερότητας των ψυχικών παθήσεων αλλά και των διαφορετικών αναγκών 
νοσηλείας, το θεραπευτικό πλαίσιο είναι συνεχώς µεταβαλλόµενο και ρευστό. Με 
τις υπάρχουσες συνθήκες και την έλλειψη προσωπικού ,  δεν εφαρµόζονται  οι 
εξειδικευµένες  γνώσεις  που διαθέτει το νοσηλευτικό προσωπικό και αναλώνεται 
σε µεγάλο βαθµό σε ρόλους φύλαξης και σίτισης. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι 
πολλοί νοσηλευτές είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού αλλά και ειδικότητα ψυχικής υγείας 
αλλά λόγω της υποστελέχωσης η υπηρεσία τους χρησιµοποιεί όπου αυτή κρίνει, 
προκειµένου να καλύψει κενά. 

Συνεπεία των ανωτέρω ως ΣΥΝΟ Θεσσαλονίκης, θεωρούµε επιβεβληµένη 
από το Υπουργείο Υγείας αλλά και από την 3η ΥΠΕ, όλων εκείνων των ενεργειών 
που θα έβαζαν οριστικό τέλος στην δραµατική υποστελέχωση σε νοσηλευτικό 
προσωπικό στο Ψ.Ν.Θ. , δια της άµεσης πρόσληψης µόνιµου προσωπικού. 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραµµατέας 
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