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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κατάσταση που επικρατεί στον πολύπαθο χώρο της Ψυχικής Υγείας είναι δραματική.
Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και δομές ιδιαίτερα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για
παιδιά και εφήβους, στις ψυχογηριατρικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης. ΜΚΟ και ιδιώτες αλωνίζουν. Συνονθύλευμα δομών (δημόσιος, ιδιωτικός
τομέας, ΜΚΟ) με αποτέλεσμα την παροχή υποβαθμισμένων, αποσπασματικών υπηρεσιών.
Πολυάριθμες βραχυχρόνιες νοσηλείες, δεκάδες ράντζα στις ψυχιατρικές κλινικές των
γενικών νοσοκομείων και στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, αύξηση των ακούσιων νοσηλειών και
των μηχανικών καθηλώσεων, τεράστια οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση των
ασθενών και των οικογενειών τους, ψυχική και πνευματική εξουθένωση των εργαζόμενων.
Αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το ζοφερό τοπίο στο χώρο της Ψυχικής Υγείας,
αποτέλεσμα του κλεισίματος των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, της πολιτικής της ενίσχυσης
της εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων Ψυχικής Υγείας και της
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο για τη διοικητική
μεταρρύθμιση στην αρχιτεκτονική της οργάνωσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που
κατατέθηκε στη Βουλή. Τα όργανα που συστήνονται (Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές,
Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας, Περιφερειακά Τομεακά Συμβούλια,
Συντονιστικά όργανα Περιφερειακών Διοικήσεων) θα αποτελέσουν τα νέα εργαλεία για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και
των στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕ, της διαχείρισης της δεδομένης πολιτικής της
κρατικής υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της έλλειψης δημόσιων μονάδων
Ψυχικής Υγείας. Χαρακτηριστικά, μία από τις αρμοδιότητες των νέων οργάνων είναι να
«προτείνουν τη σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά Μονάδων Ψυχικής Υγείας
των Τομέων Ψυχικής Υγείας», να «εισηγούνται για τη μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη
προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες...».
Με το νομοσχέδιο αναβαθμίζεται, ενισχύεται αποφασιστικά ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα
και των Μ.Κ.Ο. Μέσω των εκπροσώπων τους στις Επιστημονικές Επιτροπές θα έχουν λόγο,
θα συμμετέχουν ενεργητικά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας, προωθώντας τα συμφέροντά τους.

Διευρύνεται και ενισχύεται ο ρόλος και η λειτουργία της ΑΕΜΥ ως φορέας που προωθεί την
ιδιωτικοποίηση και την επιχειρηματική λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας. Θα έχει τη
δυνατότητα να ιδρύει μονάδες ψυχικής υγείας ή να συνεχίζει τη λειτουργία αυτών που ήδη
υπάρχουν και αυτό για ένα χρόνο. Από κει και πέρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν
ή να ιδιωτικοποιηθούν μέσω της ΑΕΜΥ ΑΕ.
Ταυτόχρονα η ΑΕΜΥ αποτελεί το όχημα ανατροπής εργασιακών σχέσεων αφού θα συνάπτει
συμβάσεις έργου με τους εργαζόμενους ενώ θα μπορεί να ενισχύει την λειτουργία των
μονάδων ψυχικής υγείας με αποσπάσεις εργαζομένων από το δημόσιο.
Επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί μέτρα στην
ίδια αντιδραστική κατεύθυνση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κάνοντας παράλληλα τις
αναγκαίες προσαρμογές για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της συγκεκριμένης
πολιτικής στην Ψυχική Υγεία.
Με βάση τα παραπάνω η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε απορρίπτει τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν την
μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Απαιτεί την άμεση απόσυρση τους.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση, στη
συρρίκνωση και το κλείσιμο των δημόσιων μονάδων Ψυχικής Υγείας.
Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των
οικογενειών τους.

