
 

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
Προς: τον Υπουργό Υγείας 
 
Θέμα: «Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου για 
το θέμα των μετακινήσεων» 

 
Το Σωματείο Εργαζομένων του Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης, με αφορμή πρόσφατες 

μετακινήσεις προσωπικού από το ΨΝΘ στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου. 

Προχώρησε σε διακίνηση ανοιχτής επιστολής – καταγγελίας επί του θέματος. 

Όπως σημειώνεται στο υπόμνημα του Σωματείου: «Με αφορμή τις πρόσφατες 

αποφάσεις για εκ νέου μετακίνηση 1 ιατρού Παθολόγου, 10 νοσηλευτών/τριων και 

1 Οδηγού στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» και εν όψει του δεύτερου κύματος 

της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, που πιθανόν θα συνδυαστεί και με τις 

συνέπειες της εποχικής γρίπης, θέλουμε να τονίσουμε τα κάτωθι: 

Στο Ψ.Ν.Θ. νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται στις εξωτερικές του δομές (Οικοτροφεία, 

Ξενώνες κλπ) εκατοντάδες ασθενείς που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. Στις κλινικές των οξέων περιστατικών εισάγονται άτομα με οξεία ψυχική 

νόσο, σοβαρές διαταραχές, άνοια κλπ, τα οποία δεν είναι σε θέση να υιοθετήσουν 

πρακτικές ασφαλείας για τον εαυτό τους και το κοινωνικό σύνολο. 

Τους παραπάνω ασθενείς για όλα τα παθολογικά τους προβλήματα έχει αναλάβει 

να καλύπτει η Παθολογική κλινική η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις σε 

προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. 

Επίσης, το γεγονός ότι ο μέσος ασθενής με ψυχική νόσο που νοσηλεύεται στο 

Ψ.Ν.Θ. δεν είναι ικανός να ακολουθήσει οδηγίες για προσωπική υγιεινή και 

εφαρμογή μέτρων προστασίας, κάνει τη διαχείριση του από το νοσηλευτή και τον 

ιατρό να απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με τον ασθενή χωρίς ψυχική 

νόσο. Η φροντίδα των συγκεκριμένων ασθενών γίνεται ακόμα πιο δύσκολη μετα την 

οδηγία για μετακίνηση προσωπικού και αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση 

κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19. 
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Για να διαφυλαχτεί η ισορροπία και να συνεχίσει να υφίσταται η τωρινή πορεία 

χωρίς κανένα κρούσμα COVID-19, προς τιμήν όλου του προσωπικού, πρέπει τα 

τμήματα και οι δομές του Ψ.Ν.Θ να λειτουργούν με ασφάλεια. 

Το Ψ.Ν.Θ. είναι ήδη υποστελεχωμένο λόγω των συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων τα 

τελευταία χρόνια και τη μη επαρκή αντικατάσταση αυτών. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι το προσωπικό που υπηρετεί είναι πλέον μεγάλης μέσης ηλικίας και 

ήδη εξαντλημένο σωματικά και ψυχολογικά (burn out) από την υπερπροσπάθεια 

των τελευταίων μηνών για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας. 

Ειδικότερα το νοσηλευτικό προσωπικό αναμένεται να αντιμετωπίσει το επόμενο 

διάστημα μείζον λειτουργικό πρόβλημα, καθότι σταδιακά το επόμενο διάστημα 

προβλέπεται να μειωθεί η δύναμή του κατά 46άτομα. Τα 20 εξ αυτών αφορούν σε 

επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, τα 19 είναι συνάδελφοι με συμβάσεις κοινωφελούς 

εργασίας ΟΑΕΔ οι οποίες λήγουν τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ τέλος 7 υπάλληλοι 

θα λείπουν με μακροχρόνιες άδειες.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης του ΨΝΘ με μόνιμο προσωπικό 

προτίθεται να λάβει; 

2. Πρόκειται να προχωρήσει το Υπουργείο σε άμεση επάνοδο των 

μετακινηθέντων εργαζόμενων στο ΨΝΘ με την ολοκλήρωση του ενός μηνός 

ισχύος της ληφθείσας απόφασης; 

3. Ποια μέτρα θωράκισης του ΨΝΘ θα εφαρμόσει το Υπουργείο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




