
 
 

 

 

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

Θέμα: «Να μην κλείσει η μοναδική Ψυχιατρική Κλινική στη Δυτική 

Μακεδονία». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση της «Επιτροπής Αγώνα 

Υγειονομικών Γ.Ν. Κοζάνης και Κ.Υ. Σιάτιστας», η κυβέρνηση προβαίνει σε 

διαδικασία κλεισίματος της μοναδικής Ψυχιατρικής Κλινικής στη Δυτική 

Μακεδονία. 

Πιο συγκεκριμένα, το νοσοκομείο Κοζάνης, ανήκει στην 3η Υ.ΠΕ. και η 

ψυχιατρική κλινική του, καλύπτει τις ανάγκες όλων των ασθενών με ψυχικό 

νόσημα της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς στα νοσοκομεία των Γρεβενών, 

Καστοριάς, Φλώρινας και Πτολεμαΐδας, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης 

καλύπτει τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν σε στρατεύσιμους όλων των 

στρατοπέδων των όμορων Νομών, αφού δεν υπάρχει κοντινό Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο με Ψυχίατρο. Η Κλινική διεκπεραιώνει όλα όσα οφείλει μια 

ψυχιατρική κλινική, όπως λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, διασυνδετική 

ψυχιατρική, ψυχοθεραπείες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων ιατρών και 
νοσηλευτικού προσωπικού, νοσηλεία περιστατικών με εισαγγελική παραγγελία 

από τους εισαγγελείς των τεσσάρων Νομών, χορήγηση γνωματεύσεων – εξέταση 

των πολιτών όλης της Δυτικής Μακεδονίας για κάθε χρήση, συνταγογράφηση 

φαρμάκων, διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, προετοιμασία φακέλου για τα 

ΚΕΠΑ και πολλά άλλα.  

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη κλινική, έχει και την ευθύνη της λειτουργίας 

μίας εξωνοσοκομειακής δομής, του ξενώνα βραχείας νοσηλείας «ΝΕΦΕΛΗ», ο 

οποίος φιλοξενεί μέχρι δέκα άτομα και βεβαίως, είναι η κλινική που δέχεται 

περιστατικά και από τις δύο Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές που λειτουργούν στην 

πόλη, μιας ακόμα δομής στα Σέρβια Κοζάνης, ενώ περιθάλπτει ακόμη και τους 

πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε οικείες δομές, πάντα σε καθημερινή εφημερία. 
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Κύριε Υπουργέ, μετά τη συγκεκριμένη νοσηρή κι απάνθρωπη διαδικασία, η 

οποία φανερώνει μηδαμινή ευαισθησία για την ιδιαιτερότητα των ψυχικά 

νοσούντων συνανθρώπων μας κι ενώ υφίσταται ανύπαρκτη πληροφόρηση για το 

πού θα καταλήξουν οι ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται, κάποιοι εκ των οποίων με 

εισαγγελική παραγγελία, παίρνει «σάρκα και οστά», η μετατροπή του Νοσοκομείου 

της Κοζάνης σε Νοσοκομείο μιας νόσου, αφού «κρίνεται» αναγκαίο, οι είκοσι 

κλίνες της Ψυχιατρικής Κλινικής, να μετατραπούν σε κλίνες COVID-19. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση της «Επιτροπής Αγώνα 
Υγειονομικών Γ.Ν. Κοζάνης και Κ.Υ. Σιάτιστας»; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ακύρωση του κλεισίματος της μοναδικής 

Ψυχιατρικής Κλινικής σε όλη τη Δυτική Μακεδονία; 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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