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Δελτίου Τύπου 
 

 
Θέμα: «Επίσκεψη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - 

Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - Δαφνί» 
 

Στις 18 Νοεμβρίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποίησαν 
επίσκεψη στο Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν με τη 
Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κ. Δέσποινα Τσαγδή και με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, κ. Βασιλική Μούγια. 

 
Συζητήθηκε ενδελεχώς, το φλέγον ζήτημα της τραγικής υποστελέχωσης της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που έχει ως αποτέλεσμα την επαγγελματική εξουθένωση των 
Νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται λόγω των συνθηκών να υπερβάλλουν των δυνάμεων 
τους, προκειμένου να παρέχουν άρτια και άριστη φροντίδα στους ψυχικά πάσχοντες. Η 
αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας  σε συνδυασμό με την πανδημία COVID 19, 
τις αναστολές εργασίας συναδέλφων καθώς και τις συνταξιοδοτήσεις, χωρίς επαρκείς 
προσλήψεις για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, τα τελευταία  χρόνια, έχουν 
εξουθενώσει ψυχοσωματικά τους επαγγελματίες υγείας του εν λόγω νοσηλευτικού 
ιδρύματος. Τίθεται ως απόλυτη ανάγκη η υλοποίηση προσλήψεων μόνιμων νοσηλευτών 
και η επιστροφή όσων βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, όχι μόνο για την ασφαλή 
λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και για τη συνέχιση λειτουργίας όλων των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

 
Τόσο η Διοικήτρια, όσο και η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

δέχθηκαν θετικά την πρόταση του Συλλόγου μας,  για σύσταση ομάδας παρέμβασης στην 
ψυχολογική κρίση εντός των ψυχιατρικών κλινικών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από 
επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές, για τους νοσηλευόμενους, αλλά και για τους 
εργαζόμενους. Σχετικές ενέργειες για την υλοποίηση της πρότασης θα γίνουν και προς 
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το υπουργείο υγείας, αφού είναι απαραίτητη σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά και 
υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό.  

 
Έγινε, επίσης, ιδιαίτερη μνεία στο επίδομα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας για τα έτη 2016-2018 και στην αναδρομική χορήγηση του που μετά την αρχική 
θετική έκβαση του δικαστηρίου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Εφετείο, μετά από σχετική 
παρέμβαση της Νομικής υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. για την οποία  μας διαβεβαίωσε η κ. 
Τσαγδή, πώς η απόφαση αυτή δεν ελήφθη απ' το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. Θετική εξέλιξη ωστόσο αποτέλεσε, η τοποθέτηση Προϊσταμένων 
Νοσηλευτών στα Εξωτερικά Τμήματα - Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του 
Νοσοκομείου.  

 
Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε για ακόμα μία φορά απ' τη Διευθύντρια 

Νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην Ειδικότητα Νοσηλευτικής Ψυχικής υγείας αφού παρότι 
στο Νοσοκομείο υπάρχουν 15 θέσεις Ειδικευομένων Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, έχουν 
καλυφθεί μόνο οι 5 λόγω έλλειψης υποψήφιων, γεγονός που δε διευκολύνει την ομαλή 
λειτουργία του προγράμματος της ειδικότητας, ως προς την εύρυθμη λειτουργία και 
ακολουθία του.   

 
Τέλος, συζητήθηκε ενδελεχώς, πέραν της υποστελέχωσης, η ορθή λειτουργία των 

θεραπευτικών ομάδων, τόσο στις κλινικές όσο και στις Δομές Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, σε σχέση με τον ενεργό ρόλο όλων των ειδικοτήτων στις καθημερινές 
θεραπευτικές αλλά και υποστηρικτικές δραστηριότητές, στο πλαίσιο της ισότιμης – 
ισόχρονης θεραπευτικής προσέγγισης, χωρίς να επιβαρύνονται μονίμως  οι Νοσηλευτές 
να παρέχουν αλλότρια καθήκοντα, στην προσπάθεια να καλύψουν τις ανεπάρκειες των 
λοιπών ειδικοτήτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών στο σύνολο 
των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.  

 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαιτέρως γόνιμο κλίμα αμοιβαίας 

σύμπνοιας απόψεων, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για συνεχιζόμενη επικοινωνία, με κοινό 
προσανατολισμό, τη διασφάλιση ενός βιώσιμου Συστήματος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 
το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και παράλληλα θα παρέχει τις 
κατάλληλες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου των Νοσηλευτών 
Ψυχικής Υγείας. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Ν.Ο.ΨΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, εκφράζει τις 

θερμές ευχαριστίες του, προς τη Διοικήτρια κ. Δέσποινα Τσαγδή και τη Διευθύντρια    
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλική Μούγια, για την ένθερμη φιλοξενία και τον 
εποικοδομητικό διάλογο ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το ερχόμενο έτος. 
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής 

 
 

             Ο Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας 
 
 

    Αθανάσιος Τζιάτζιος                   Αφροδίτη Βλαχάκου 
 
 
 
  


