
 
 

 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

 

Θέμα: Oι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι ιδρυματικές δομές, στο έλεος του 

κορονοϊού. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας για ένα 

Πολύμορφο Κίνημα για την Ψυχική Υγεία», με πρόσχημα την πανδημία, είναι 

δραματική η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 

με τον αποδεκατισμό τους και την εγκατάλειψη των ανθρώπων που τις έχουν 

ανάγκη. 

Αρχικά, αναφέρεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), έχει ήδη 

επισημάνει τις ζοφερές επιπτώσεις, πέρα από την ίδια τη ζωή, στην ψυχική 

υγεία όλων όσοι, υφίστανται τις συνέπειες της καραντίνας λόγω της πανδημίας 

του covid-19, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπροσθέτως, ενώ υπάρχει ως κοινός 

τόπος, ότι μια βασική αιτία του ανεξέλεγκτου των συνεπειών της πανδημίας, 

είναι η από ετών υποχρηματοτοδότηση, υποστελέχωση και συρρίκνωση των 

συστημάτων υγείας, υφίσταται και στη χώρα μας, όχι απλώς υπολειτουργία των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και το κλείσιμο ψυχιατρικών κλινικών, 

προκειμένου να μετατραπούν σε κλινικές covid-19. 

Ενδεικτικό για την κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυτό που συμβαίνει στη 

Θεσσαλονίκη, με το κλείσιμο των ψυχιατρικών κλινικών στα νοσοκομεία 

ΑΧΕΠΑ, Παπανικολάου και Παπαγεωργίου, με αποτέλεσμα τη μεταφορά των 

νοσηλευόμενων ασθενών, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ). 

Την ίδια στιγμή βέβαια που φεύγουν υποχρεωτικά νοσηλευτές από το ΨΝΘ για 

να καλυφθούν ανάγκες, στις υπό «επίταξη» ιδιωτικές κλινικές. Αντίστοιχη 

απόφαση έχει πάρει το Υπουργείο Υγείας και για την ψυχιατρική κλινική του 
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Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, με τη μεταφορά των πιο 

δύσκολων περιπτώσεων ασθενών, στο ΨΝΘ. Μια κλινική υποστελεχωμένη, 

ανέκαθεν, σε πλήρη υπολειτουργία και που η λύση που επιλέχθηκε από το 

Υπουργείο Υγείας, είναι η μετατροπή της σε κλινική covid. 

Επιπροσθέτως, είναι αδιαμφισβήτητα τα περιστατικά μόλυνσης και οι θάνατοι 

από τον κορονοϊό, σε ψυχιατρεία όπως το Δαφνί και το Δρομοκαΐτειο, σε 

προνοιακά ιδρύματα όπως στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων «Άγιος 

Παντελεήμων» στη Θεσσαλονίκη και σε στεγαστικές δομές-οικοτροφεία των 

ΜΚΟ, με απροσδιόριστη την έκταση των μολύνσεων. 

 

 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται o κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με τα προβλήματα, που παραθέτει η 

«Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα για την Ψυχική Υγεία»; 

 

 Πώς προτίθεστε να τα επιλύσετε, δεδομένης της υφιστάμενης τραγικής 

κατάστασης της πανδημίας του κορονοϊού; 

 

  

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

ΜέΡΑ25 
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