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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   

Με αφορµή το εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό της επίθεσης νεαρού ασθενή που εισήχθη 

το βράδυ του Σαββάτου εκουσίως στην ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν.Α. "Σισµανόγλειο", αλλά 

παρουσίασε αιφνίδια διεγερτική και ανεξέλεγκτη συµπεριφορά, προς το προσωπικό της κλινικής 

που εκτελούσε βάρδια, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τους,  η Πανελλήνια  Νοσηλευτική 

Οµοσπονδία Νοσηλευτών ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ) εκφράζει τη συµπαράσταση της προς τους 

συναδέλφους Νοσηλευτές και την ιατρό που τραυµατίστηκαν και επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

  Στην ψυχιατρική κλινική του Σισµανογλείου, νοσηλεύονται 24 ασθενείς, 18 εκ των οποίων 

µε ακούσια νοσηλεία (εισαγγελικές παραγγελίες) και σε αρκετές βάρδιες, στο τµήµα υπάρχουν 

µόνο δύο νοσηλευτές (συνήθως ένας νοσηλευτής και µία νοσηλεύτρια) για να διαχειριστούν 

ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά τέτοιας φύσης. Την κατάσταση αυτή έχουµε επανειληµµένα τονίσει 

προς τη Διοίκηση µε σκοπό την ανεύρεση βιώσιµης λύσης, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσµα και οι 

συνάδελφοι είναι αναγκασµένοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους εκτεθειµένοι σε επικίνδυνες για την 

υγεία και την ασφάλειά τους συνθήκες. (Θυµίζουµε πρόσφατη καταγγελία µας µε αφορµή την 

απόπειρα βιασµού νοσηλεύτριας από νοσηλευόµενο ασθενή στην ίδια κλινική που µετά λύπης µας 

διαπιστώνουµε ότι δεν ήταν αρκετή να κινητοποιήσει τον κρατικό µηχανισµό). 

  Αν και είναι αυτονόητο, σηµειώνουµε ότι οι αρµοδιότητες των Νοσηλευτών αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 

νοσηλευτικής επιστήµης και είναι παράνοµο και επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται, να τους 

ανατίθεται ο ρόλος του φύλακα, σε κλινικές όπου πραγµατοποιούνται πολυάριθµες εισαγωγές 

ψυχιατρικών περιστατικών, κατά παράβαση των υπ’ αριθµ. Υ4δ/12861/ 16.10.2000 & & 

Υ4δ/16009/14.12.2000 Υπουργικών αποφάσεων, όπως τροποποιήθηκαν από την υπ’ αριθ. 

Υ4δ/4962/9.4.2001 και την  Υ4δ/9989 ΦΕΚ Β 924 2001Υπουργική απόφαση και ισχύουν σήµερα. 

 Η αντιµετώπιση του ζητήµατος σε θεωρητικό επίπεδο και η σύσταση επιτροπών και 

οµάδων εργασίας δεν επαρκεί για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, οι οποίοι πέραν 

όλων των άλλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν εκ της ελλείψεως προσωπικού, απαξιώνονται 



ως επιστήµονες αλλά και ως άνθρωποι, µιας και θεωρείται ασήµαντο γεγονός ακόµη και να 

απωλέσουν τη ζωή τους. 

  Είναι σήµερα επιτακτική όσο ποτέ η λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου  για την εξασφάλιση 

ασφαλών συνθηκών εργασίας και την πρόληψη κάθε κίνδυνου που δύναται να απειλήσει την υγεία 

ή τη σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων. 

 Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, πράγµα το οποίο φαίνεται να αγνοούν 

επιδεικτικά οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας διαχρονικά. 

 Διαµαρτυρόµαστε για την υφιστάµενη κατάσταση και καλούµε την ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας, να αναλάβει τις ευθύνες της για τις τραγικές καταστάσεις  που βιώνουν οι 

εργαζόµενοι στις ψυχιατρικές δοµές και να παράγει έργο κατ’ εφαρµογή των νοµοθετικών 

επιταγών, προτού θρηνήσουµε θύµατα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της ψυχιατρικής 

µεταρρύθµισης που το τελευταίο χρονικό διάστηµα ολοένα και περισσότερο ξεχνιέται. 

 

 Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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