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Δελτίο Τύπου 
 

Θέμα: Επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. 
Αττικής, στο Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 
 

Στις 25 Οκτωβρίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - 
Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», κατά τη 
διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν με το Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. 
Ευάγγελο Γιαβασόπουλο και τους Νοσηλευτές από τον Τομέα Ψυχικής Υγείας. 
 

Για ακόμα μια φορά το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα, το οποίο τέθηκε από 
τους  συναδέλφους, αποτέλεσε η τραγική  υποστελέχωση των ψυχιατρικών κλινικών και 
δομών ψυχικής υγείας, οι οποίες είναι αποδεκατισμένες.  

 
Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, προκαλούν σημαντικές δυσλειτουργίες ως 

προς την ασφαλή λειτουργία των ψυχιατρικών κλινικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
την περίπτωση διέγερσης - υποτροπής ασθενούς, κατά τη διάρκεια της οποίας, δε 
δύναται να ενισχυθεί η παρουσία επιπλέον νοσηλευτικού προσωπικού από άλλες 
κλινικές λόγω της υποστελέχωσης. Παράλληλα δε,  οι εργαζόμενοι στην εταιρεία 
φύλαξης, αδυνατούν να παρέμβουν διότι δεν εντάσσεται στα καθήκοντά τους η εν λόγω 
υποστηρικτική αρμοδιότητα. Τίθεται  λοιπόν ξεκάθαρα ζήτημα εργασιακής ασφάλειας 
των εργαζομένων στις ψυχιατρικές κλινικές, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από 
τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 
 

Επιπλέον, το έργο των Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του 
Νοσοκομείου, επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς οι υπόλοιπες ειδικότητες των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας - διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα (ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κ.λπ.), δεν συμμετέχουν – δεν εξυπηρετούν τις 
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ανάγκες του θεραπευτικού πλαισίου, ούτε κατά τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα 
οι Νοσηλευτές να επιβαρύνονται ψυχοσωματικά, ακόμα περισσότερο.   

 
Ακόμη, αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι ουδείς Ειδικευόμενος Νοσηλευτής 

Ψυχικής Υγείας δεν εστάλη στο Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για να πραγματοποιήσει τη 
Νοσηλευτική Ειδικότητα Ψυχικής Υγείας. 
 

Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα θέσπισης ενός 
συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, το οποίο θα καλύπτει και παράλληλα θα οριοθετεί τα 
καθήκοντα των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, ώστε να μην επωμίζονται «αόριστα», 
αρμοδιότητες, οι οποίες δε συνάδουν με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, όπως π.χ. 
ο σωματικός έλεγχος των εφήβων κατά την εισαγωγή τους στην κλινική. 
 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας σύμπνοιας απόψεων και 
κοινού προσανατολισμού, για τη διασφάλιση της λειτουργίας, ενός βιώσιμου 
Συστήματος παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής εκφράζει τις θερμές 
ευχαριστίες του, προς τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και τους συναδέλφους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας για την 
υποδειγματική φιλοξενία. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει τους συναδέλφους για το έργο το 
οποίο επιτελούν, παρά τις προαναφερόμενες αντιξοότητες, παρέχοντας άριστη 
φροντίδα, γεγονός το οποίο οφείλεται στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και στον 
επαγγελματισμό τους. 

 
Παραμένοντας στις επάλξεις, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με 

τα προαναφερόμενα φλέγοντα ζητήματα, προγραμματίζοντας άμεσα, την επόμενη 
συνάντησή μας, τόσο με τους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας – Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, όσο και με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, με κύριο μέλημα την εύρεση 
ρεαλιστικών λύσεων. 
 
 

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

Ο Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας 
 
 

         Αθανάσιος Τζιάτζιος         Αφροδίτη Βλαχάκου 
 
 
 


