
 

 

 

     

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Ελλιπή μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού στις Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας της χώρας» 

 

 

Με ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ ενημερώνει για τα ελλιπή μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας και αναχαίτισης της διασποράς του κορονοϊού στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας 

της χώρας μας. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: 

«Σχέδια επί χάρτου χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 

οδηγιών. 

Έξι μήνες μετά την εκδήλωση της πανδημίας, η κυβέρνηση και το υπουργείο 

«αντιλήφθηκαν» επιτέλους την αναγκαιότητα να γίνονται τεστ σε όλους τους ασθενείς πριν 

την εισαγωγή τους στις ψυχιατρικές κλινικές, αυτό δηλαδή που από την πρώτη στιγμή 

ζητούσε η Ομοσπονδία και συστήνανε οι νοσοκομειακές επιτροπές λοιμώξεων. 

Έξι μήνες μετά, η κυβέρνηση και το υπουργείο αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα για την 

ύπαρξη ειδικών θαλάμων στους οποίους θα νοσηλεύονται τα νεοεισερχόμενα περιστατικά 

μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του τεστ. Μόνο που καμία σχετική ενέργεια από την 

κυβέρνηση και το υπουργείο δεν έχει γίνει για την εξεύρεση χώρων και τη διαμόρφωση 

αυτών των θαλάμων. Μάλιστα στη σχετική οδηγία του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι 

θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να εξασφαλιστούν οι αντίστοιχοι θάλαμοι. Αλήθεια από 

ποιόν ζητάει το υπουργείο να μεριμνήσει για αυτό; Είναι ή δεν είναι ευθύνη του κράτους, 

της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας να το εξασφαλίσουν; ΄Η μήπως εμπίπτει και 

αυτό στο πεδίο της «ατομικής ευθύνης»; 
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Το παράδειγμα της γενικής εφημερίας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Θριάσιου 

Νοσοκομείου στις 11/09, που κάθε άλλο παρά η εξαίρεση στον κανόνα είναι, αποκαλύπτει 

το μέγεθος της κυβερνητικής υποκρισίας. Την επόμενη μέρα της εφημερίας ο αριθμός των 

νοσηλευόμενων ασθενών ήταν 30, σε μία κλινική δυναμικότητας 19 κλινών. 

Όλοι οι ασθενείς που έκαναν εισαγωγή (συνολικά 10) υποβλήθηκαν σε τεστ. Δεδομένου ότι 

δεν υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι για την παραμονή των νεοεισερχόμενων ασθενών μέχρι να 

βγουν τα αποτελέσματα, (2-3 μέρες), δεσμεύτηκαν 4 από τους 10 θαλάμους που διαθέτει η 

κλινική, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι ασθενείς να νοσηλεύονται στους διαδρόμους της 

κλινικής που πλημμύρισε με ράντζα. Ένας τετράκλινος θάλαμος μετατράπηκε σε εξάκλινο 

και οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να παίξουν τέτρις για να χωρέσουν 6 κρεβάτια. Ούτε λόγος 

για την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων μεταξύ των κρεβατιών. Ο χώρος δε 

διαστέλλεται με την αυταπάρνηση των εργαζομένων! 

Ένας μάλιστα από τους ασθενείς, ένας έφηβος 17 χρονών, ο οποίος θα έπρεπε να 

νοσηλεύεται σε δομή για εφήβους, διακομίστηκε από δομή φιλοξενίας ανηλίκων που είναι 

σε καραντίνα από τις 2/9. Τόσο ο ΕΟΔΥ όσο και η Πολιτική Προστασία δήλωσαν 

αναρμόδιοι όταν ρωτήθηκαν για το πρωτόκολλο διαχείρισης φιλοξενούμενων σε δομή που 

είναι σε καραντίνα και χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο για άλλες αιτίες και όχι για 

λοίμωξη από Covid-19. 

Όσο για τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας να παραπέμπονται οι ασθενείς σε 

κατάλληλες δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, μήπως μπορεί η αρμόδια υπουργός 

να μας πει πόσοι από τους ασθενείς που κάνουν αίτηση να ενταχθούν σε δομή 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης γίνονται δεκτοί και πόσους μήνες χρειάζεται να 

περιμένουν μέχρι να μεταβούν στη δομή όσοι τελικά από αυτούς γίνουν δεκτοί;» 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας στις καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ; 

2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας στη χώρα εξαιτίας της 

πανδημίας; 



 

 

3. Ποιες πρωτοβουλίες αποσυμφόρησης των δομών με στόχο τη διασφάλιση της 

βέλτιστης φροντίδας των ασθενών προτίθεται να λάβει;  

 

  Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 




