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Θέµα: «Τα φλέγοντα ζητήµατα για την εύρυθµη λειτουργία του Ψ.Ν.Α. στο επίκεντρο 

της συνάντησης του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. Αττικής, µε τη Διοίκηση του 

Νοσοκοµείου»  

 

 Πραγµατοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022, συνάντηση αντιπροσωπείας του 

Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής µε τη Διοικήτρια του 

Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής κ. Δέσποινα Τσαγδή, στο πλαίσιο της αποτύπωσης 

των δυσχερών καταστάσεων των οποίων έχουν διαµορφωθεί λόγω της πανδηµίας και 

όλων των επιπρόσθετων επιβαρυντικών συνέπειων της, εις βάρος της λειτουργίας του 

Νοσοκοµείου. 

 Η συζήτηση ξεκίνησε µε την τραγική υποστελέχωση του Νοσοκοµείου, η οποία 

επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, µε αποτέλεσµα το νοσηλευτικό 

προσωπικό να έχει ξεπεράσει τα όρια της επαγγελµατικής εξουθένωσης, από την 

υπερπροσπάθεια την οποία καταβάλλει καθηµερινά. Εξετάστηκαν ενδελεχώς όλες οι 

προοπτικές ενίσχυσης του νοσοκοµείου µε νοσηλευτικό προσωπικό µέσω της 

Νοσηλευτικής Ειδικότητας Ψυχικής Υγείας, της πλατφόρµας του επικουρικού 
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προσωπικού και της αναµενόµενης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες και θα 

προσφέρουν ιδιαίτερη ενδυνάµωση στο ανθρώπινο δυναµικό. 

 Αποτυπώνοντας τις τραγικές συνέπειες της πανδηµίας, εκφράστηκε η άµεση 

ανάγκη της συνεισφοράς όλων των µελών των διεπιστηµονικών οµάδων, στην εύρυθµη 

λειτουργία των δοµών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, µε την καθηµερινή παρουσία 

τους στις πρωινές και στις απογευµατινές βάρδιες, ώστε να αναπτυχθεί εκτενέστερα η 

διεπιστηµονική συνεργασία προς όφελος των ενοίκων.  

Επιπλέον, τέθηκε το ζήτηµα της ανάληψης του ρόλου του Επιστηµονικού 

Υπευθύνου στις Δοµές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στους Υπόλογους Νοσηλευτές, 

καθώς µέσω της καθηµερινής παρουσίας τους, διευκολύνεται στο έπακρο η εύρυθµη 

λειτουργία των Δοµών. 

 Ακόµη συζητήθηκε η άµεση ανάγκη αναδιαµόρφωσης του Οργανισµού του 

Ψ.Ν.Α., ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και παράλληλα να εξελιχτεί και το ίδιο το Νοσοκοµείο, ώστε να αποτελεί 

ένα περιβάλλον επιστηµονικής εξέλιξης  τόσο για το υφιστάµενο προσωπικό, όσο και για 

τους νέους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Στο σηµείο αυτό αποσαφηνίστηκε ξεκάθαρα 

ότι σε καµία περίπτωση η αναδιαµόρφωση δεν σχετίζεται µε κατάργηση υπηρεσιών και 

κλείσιµο δοµών, γεγονότα τα οποία θα επιφέρουν µια πολύ επικίνδυνη οπισθοδρόµηση 

στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.   

Ο ΣΥ.Ν.Ο.ΨΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, στο πλαίσιο της διαφάνειας και του 

υγιή συνδικαλισµού, αγωνίζεται µαζί µε όλα τα µέλη του, για την εξεύρεση ρεαλιστικών 

λύσεων κι όχι ηµίµετρων, ώστε να τεθούν σταθερά θεµέλια για την εξέλιξη των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Παράλληλα, δεσµεύεται για τη συνέχεια των επαφών, µε 

όλους τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και για την 

καθιέρωση της αµφίδροµης επικοινωνίας µε τη Διοίκηση του Νοσοκοµείου, στο πλαίσιο 

µιας αγαστής συνεργασίας. 

 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής 
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