
 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Τα ράντζα έχουν γεμίσει κάθε γωνιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο 

Πλήθος δημοσιεύματα του Τύπου με φωτογραφίες φανερώνουν συνθήκες 

εντελώς ακατάλληλες και κυριολεκτικά επικίνδυνες για τη νοσηλεία ψυχικά 

ασθενών στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 

Οι εργαζόμενοι με ανακοίνωσή τους τονίζουν πως «όποιος μπει στην 

Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, αντικρίζει ένα θέαμα, που τον αφήνει 

άναυδο. Ψυχιατρικοί ασθενείς, που πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται ή και 

αδυνατούν να τηρήσουν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, «στοιβάζονται σε 

ράντζα που απέχουν λιγότερο από μισό μέτρο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται σοβαρότατος κίνδυνος για την υγεία τη δική τους καθώς και των 

εργαζομένων της κλινικής». 

Οι εργαζόμενοι δημοσιεύουν φωτογραφίες που φανερώνουν τις δύσκολες 

συνθήκες που επικρατούν και αναφέρουν ότι «παρά τα επανειλημμένα 

έγγραφα του συντονιστή διευθυντή και των υπολοίπων γιατρών και τις 

καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ και του Σωματείου τους, συνεχίζεται η επικίνδυνη 

κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, όπου τα ράντζα έχουν 

γεμίσει κάθε γωνιά και διάδρομο της κλινικής κι έχουν μπει ακόμα και στην 

τραπεζαρία.» 

Η κλινική που έχει 19 κρεβάτια φτάνει να νοσηλεύει μέχρι 36 ασθενείς, όπως 

ενδεικτικά συνέβη μετά την εφημερία της 29ης Νοεμβρίου 2021. Όπως 

τονίζεται, το νοσηλευτικό προσωπικό, που έχει ξεπεράσει τα όρια της 

εξάντλησης, κάνει φιλότιμες προσπάθειες να βοηθήσει αυτούς τους 

ανθρώπους. Στις περισσότερες βάρδιες, δύο μόνο νοσηλευτές δεν φτάνουν 

να δώσουν νοσηλεία, να σιτίζουν και να φροντίζουν ασθενείς για την ατομική 

τους υγιεινή, να προσέχουν για να μην κάνει κανείς κακό στον εαυτό ή σε 

άλλο νοσηλευόμενο, να συμβάλουν στη θεραπευτική παρέμβαση.  

Ασθενείς με σοβαρές ψυχικές ασθένειες και πρόσθετα προβλήματα υγείας, 

κυριολεκτικά σκοντάφτουν πάνω σε χρόνιους ασθενείς, που παραμένουν 
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στην κλινική, λόγω ανυπαρξίας των κατάλληλων δομών για χρόνιους 

πάσχοντες. 

Η κατάσταση αυτή προϋπήρχε αλλά χειροτέρεψε μετά το ξέσπασμα της 

πανδημίας και την αναστολή της εφημερίας της ψυχιατρικής κλινικής του 

Νοσοκομείου Σωτηρία και δεν έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την 

αποσυμφόρηση της κλινικής και κυρίως για την μετεγκατάσταση σε κατάλληλο 

χώρο με παράλληλη αύξηση των διαθέσιμων κλινών. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Έχει ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στο Θριάσιο 

Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής;  

2. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει για να εξαλειφθούν οι εικόνες αυτές και 

να σταματήσει ο συνωστισμός και η περίθαλψη των ασθενών στους 

διαδρόμους πάνω σε ράντζα;  

3. Με ποιες άμεσες ενέργειες θα αποσυμφορηθεί η ψυχιατρική κλινική 

του Θριάσιου Νοσοκομείου; 

4. Πρόκειται να ενισχυθεί με προσωπικό η κλινική και στη συνέχεια να 

προχωρήσει η μετεγκατάστασή της σε χώρο κατάλληλο ώστε να  

μην δημιουργείται σοβαρότατος κίνδυνος για την υγεία των 

ασθενών  καθώς και των εργαζομένων; 

5. Για ποιους λόγους δεν εντάσσονται πλήρως στο σύστημα 

εφημεριών και εισαγωγών ασθενών οι Πανεπιστημιακές 

ψυχιατρικές κλινικές έτσι ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση στην 

ψυχιατρική κλινική του Θριάσιου; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε να αυξηθούν, πέραν των 19, οι διαθέσιμες 

κλίνες και αν ναι, εντός ποιου χρονικού διαστήματος και με ποιες 

ενέργειες; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




