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Αθήνα, 10/10/2020 

Θέµα: «Παγκόσµια Ηµέρα για την Ψυχική Υγεία» 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας για την  Ψυχική 

Υγεία΄2020, επισηµαίνει την αναγκαιότητα για καθολική µέριµνα από όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς και τις πολιτικές για την ψυχική υγεία, µε γενικό στόχο την 

κοινωνική ευαισθητοποίηση για θέµατα ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσµο και την 

κινητοποίηση των προσπαθειών για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας.  

Δυστυχώς η ψυχική υγεία εξακολουθεί να παραµένει στη σκιά των υγειονοµικών 

εξελίξεων, όντας ένας από τους πιο παραµεληµένους τοµείς της δηµόσιας υγείας. Καθώς 

δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο έχουν πληγεί από την πανδηµία COVID-19, η 

µέριµνα για την ψυχική τους υγεία δεν είναι η αρµόζουσα και σε πολλές περιπτώσεις δεν 

υφίσταται.  

Οι επαγγελµατίες ψυχικές  υγείας και κυρίως οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας έχουν 

επωµιστεί µεγάλο βάρος των επιπτώσεων της πανδηµίας COVID-19 στην ψυχική υγεία 

των πολιτών, µε αποτέλεσµα και οι ίδιοι να χρειάζονται υποστήριξη χωρίς αυτή να είναι 

διαθέσιµη από τις υπηρεσίες τους. Οι προκλήσεις, οι οποίες αντιµετωπίζουν είναι συνεχώς 

αυξανόµενες και δυσανάλογες µε τον αριθµό των υπηρετούντων Νοσηλευτών Ψυχικής 

Υγείας, µε αποτέλεσµα την αύξηση των ψυχοπιεστικών παραγόντων στο εργασιακό τους 

περιβάλλον.  

Οι Διεθνείς Φορείς αναφέρουν ότι η ανάγκη για ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη θα αυξηθεί σηµαντικά τους επόµενους µήνες και χρόνια και για το σκοπό αυτό 

η επένδυση σε προγράµµατα ψυχικής υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι πλέον 

πιο σηµαντικά από ποτέ. Γι’ αυτό ο στόχος της φετινής εκστρατείας της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Ψυχικής Υγείας είναι η αύξηση των επενδύσεων στην ψυχική υγεία. 

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη και η αναδιοργάνωση όλου του πλαισίου των 

παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα κρίνεται απολύτως αναγκαία, 

όπως επίσης και η άµεση ενίσχυση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας µε Νοσηλευτές 



Ψυχικής Υγείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ώστε να διασφαλιστεί στο έπακρο η 

αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς όλους τους πολίτες.  

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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