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Αθήνα, 20/12/2021
Α.Π.: 16
Προς: 1. Υπουργό Υγείας (κ. Αθανάσιο Πλεύρη)
2. Υφυπουργό Υγείας(κ. Ζωή Ράπτη)
Θέµα: «Η υποστελέχωση των Νοσηλευτών οδηγεί το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής
στα πρόθυρα της διάλυσης»
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών από τα µέλη µας, αλλά και ιδίας διαπίστωσης,
σας δηλώνουµε ότι η υφιστάµενη υποστελέχωση του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής έχει ξεπεράσει τα όρια της τραγικής στελέχωσης και
πλέον η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας καλείται να ανταποκριθεί σε
«πρωτόγονες» συνθήκες εργασίας, αδυνατώντας να εξασφαλίσει έστω το επαρκές
ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το Νοσηλευτικό Προσωπικό.
Σαφώς και είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν τίθεται θέµα για την παροχή της
αναγκαίας εξειδικευµένης νοσηλευτικής φροντίδας και για τη δηµιουργία ενός
θεραπευτικού πλαισίου, διότι η µόνη υπηρεσία η οποία δύναται µε τις παρούσες
συνθήκες να παρασχεθεί προς τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε
ενδονοσκοµειακό και εξωνοσοκοµειακό επίπεδο είναι µια υποτυπώδης και οριακή
νοσηλευτική φροντίδα.
Οι εναποµείναντες Νοσηλευτές και βοηθοί Νοσηλευτών παλεύουν ενάντια στην
επαγγελµατική κόπωση, στην υπερπληρότητα των ασθενών, όντας προοδευτικά
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υποστελεχωµένοι λόγω της διαχρονικής µη κάλυψης των οργανικών θέσεων και των
µέτρων αναστολής εργασίας, παράγοντες οι οποίοι έχουν αποδεκατίσει το ανθρώπινο
δυναµικό της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Το ηµίµετρο του επικουρικού
προσωπικού δεν έχει αντισταθµίσει τις «απώλειες» από το νοσηλευτικό προσωπικό
(συνταξιοδοτήσεις, αναρρωτικές άδειες, αναστολές εργασίες κ.λπ.), όπως επίσης και η
Νοσηλευτική Ειδικότητα Ψυχικής Υγείας, η οποία ενώ ανοίγει 15 θέσεις για το
Ψυχιατρικό νοσοκοµείο Αττικής, έχει επανδρωθεί µόνο η µία! Σε ότι αφορά δε, τη
φηµολογούµενη προκήρυξη για µόνιµες προσλήψεις µέσω Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά για
την Ψυχική Υγεία … απλά αγνοείται.
Το αποτέλεσµα της υποστελέχωσης αποτυπώνεται ευκρινώς στα προγράµµατα
του Νοσηλευτικού Προσωπικού, τα οποία αλλάζουν σε καθηµερινή βάση και οι
Νοσηλευτές, ειδικά των εξωνοσοκοµειακών δοµών δεν ξέρουν σε ποια δοµή θα
µεταφερθούν για να καλύψουν βάρδιες. Η αναλογία Νοσηλευτών / Ασθενών, είναι
δραµατική και επί της ουσίας όλα τα τµήµατα είναι εκτεθειµένα σε µη ασφαλή
λειτουργία. Κι όλα τα προαναφερόµενα, σας τα καταγγέλλουµε δίχως να υπολογίσουµε
το ενδεχόµενο εµφάνισης µαζικών θετικών κρουσµάτων COVID – 19.
Υπό αυτές τις συνθήκες, σας φέρνουµε προ των ευθυνών σας και σας εγκαλούµε
να αναλάβετε όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατέψετε τους ασθενείς, το
προσωπικό και την εύρυθµη λειτουργία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής.
Ο ΣΥ.Ν.Ο.ΨΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της διαφάνειας και του υγιή
συνδικαλισµού, παραµένει στη διάθεσή σας για τη διεξαγωγή ενός ρεαλιστικού διαλόγου
για την εξεύρεση λύσεων ουσίας κι όχι ηµίµετρων.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής
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