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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ. 

 Με αφορµή την καταδικαστική απόφαση Νοσηλευτή της ψυχιατρικής κλινικής του 
νοσοκοµείου “Ευαγγελισµός» σε φυλάκιση ενός χρόνου µε αναστολή, για ανθρωποκτονία από 
αµέλεια, διότι το 2010 στη βάρδια του προκλήθηκε πυρκαγιά από ασθενή µε συνέπεια τον θάνατο 
αυτής,  η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία Νοσηλευτών ΕΣΥ 
(ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ) εκφράζει τη συµπαράσταση της προς το συνάδερφο, ένα ακόµη εξιλαστήριο 
θύµα σε µια διαρκή τάση ποινικοποίησης της εργασίας των Νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες, µε τα περιστατικά βίας και 
επιθέσεων εναντίον τους να αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο.  

  Ειδικότερα, οι νοσηλευτές των ψυχιατρικών δοµών, έχουν οδηγηθεί στην πλήρη 
σωµατική και ψυχική εξουθένωση, καθώς αναγκάζονται να στηρίζουν µε όλες τους τις δυνάµεις ένα 
πάσχον σύστηµα ψυχικής υγείας, εργαζόµενοι σε συνθήκες που εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους 
για εργαζοµένους και ασθενείς. Για το ότι πασχίζουν και µοχθούν καθηµερινά για τη παροχή 
νοσηλευτικής φροντίδας και  στηρίζουν το καταρρέον ΕΣΥ, όχι µόνο δεν ανταµείβονται, έστω 
ηθικώς, αλλά καλούνται να πληρώσουν και τίµηµα, συρόµενοι στα δικαστήρια και 
αντιµετωπιζόµενοι σαν κοινοί εγκληµατίες.  

 Η ανύπαρκτη πρωτοβάθµια φροντίδα ψυχικής υγείας, η έλλειψη ψυχιατρικών δοµών στην 
επαρχία, η εγκατάλειψη της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην τύχη της, τα τεράστια ποσοστά 
ακούσιας νοσηλείας που ξεπερνούν το 60% των εισαγωγών, η υπερπλήρωση των κλινών που σε 
ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνά το 150%, η σοβαρή υποστελέχωση σε Νοσηλευτές και τα 
φαινόµενα βίας εναντίον τους αποτελούν µερικές µόνο από τις πλευρές της τραγικής κατάστασης. 

   Οι συνθήκες εργασίας και νοσηλείας στην Ψυχιατρική κλινική του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός»   αντικατοπτρίζουν, δυστυχώς, ξεκάθαρα την ανωτέρω απαράδεκτη κατάσταση. Η 
κλινική,  κατά παγκόσµια πρωτοτυπία, βρίσκεται στον 9ο όροφο του Νοσοκοµείου, γεγονός 
εξαιρετικά επικίνδυνο δεδοµένης της φύσης των νοσηλευοµένων περιστατικών. Σε αυτή 
νοσηλεύονται υπερδιπλάσιοι ασθενείς από τις διαθέσιµες κλίνες και πλήθος ασθενών στοιβάζονται 
στο διάδροµο, χωρίς καµία διάκριση βαρύτητας της κατάστασης τους, σε τραγικές συνθήκες 
υγιεινής. Οι συµπλοκές µεταξύ ασθενών και οι επιθέσεις σε Νοσηλευτές είναι συχνό φαινόµενο και 
οι συνθήκες ιδιαιτέρως επικίνδυνες, µε λογικό και αναµενόµενο επακόλουθο το τραγικό 
περιστατικό που οδήγησε (κακώς) στην καταδίκη του συναδέλφου. 



 Η Πολιτεία παραµένει απούσα και άφαντη, απλός θεατής των γεγονότων και αρκείται 
στην αντιµετώπιση του ζητήµατος σε θεωρητικό επίπεδο µε τη σύσταση επιτροπών και οµάδων 
εργασίας, που δεν επιλύουν κανένα ουσιαστικό πρόβληµα.  

 Οι νοσηλευτές, επιστήµονες Υγείας, µε προορισµό τη φροντίδα και περίθαλψη των ψυχικά 
ασθενών, καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους εκθέτοντας τους εαυτούς τους σε κίνδυνο, 
µε πιθανότητα να έλθουν  αντιµέτωποι και µε το νόµο, συρόµενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης! 

  Είναι εποµένως σήµερα περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη λήψης κάθε 
πρόσφορου µέτρου  για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και την πρόληψη 
κάθε κινδύνου που δύναται να απειλήσει την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα των 
ασθενών και των εργαζοµένων, στους χώρους που παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

 Ως η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του ΕΣΥ καταγγέλλουµε 
την ποινικοποίηση της καταβολής κάθε ανθρωπίνως δυνατής προσπάθειας εκ µέρους των 
Νοσηλευτών προκειµένου να ασκήσουν αξιοπρεπώς και προς όφελος των ασθενών τα καθήκοντά 
τους, θεωρούµε άδικη την καταδίκη του συναδέρφου Νοσηλευτή και εκφράζουµε την 
αλληλεγγύη στους συνάδελφους Νοσηλευτές της Ψυχικής Υγείας που δοκιµάζονται καθηµερινά.  
Καλούµε δε για µια εισέτι φορά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να αναλάβει τις ευθύνες της 
για τις τραγικές καταστάσεις  που βιώνουν οι εργαζόµενοι στις ψυχιατρικές δοµές και να παράγει 
επιτέλους έργο πραγµατικό και χειροπιαστό, εξασφαλίζοντας το αυτονόητο σε ένα υποτιθέµενο 
ευνοµούµενο Κράτος: την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια εργαζοµένων και ψυχικά 
πασχόντων. 
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