Δελτίο τύπου: Και τώρα χειροκροτήστε τους.
Έρχεται η υφυπουργός αρμόδια για την ψυχική υγεία στο νοσοκομείο μας για επίσκεψη και προφανώς θα μιλήσει
μαζί με τη διοίκηση,
….για την ευαισθησία της κυβέρνησης τις ευπαθείς ομάδες,
….για την ανάγκη της πρώιμης παρέμβασης στην παιδική και εφηβική ηλικία ,
….για την ανάγκη παρέμβασης στα άτομα που είναι εξαρτημένα και τα σχέδια χρηματοδότησης που ήταν ήδη
έτοιμα από την προηγούμενη διοίκηση,
….για την ανάγκη δημιουργίας δομών για άτομα που πάσχουν από άνοια ή Alzheimer, τονίζοντας βέβαια τη δήθεν
σημαντική, αλλά ουσιαστικά ανύπαρκτη δουλειά που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο.
Ευτυχώς που ούτε τυφλοί είμαστε, ούτε κοντή μνήμη έχουμε και ξέρουμε ότι αυτά τα όμορφα λόγια θα ακουστούν από:
- Αυτούς που εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν κάνει ΤΙΠΟΤΑ για το κλειστό οικοτροφείο στις Μπενίτσες, το οποίο αντί
να επαναλειτουργήσουν μετά την επισκευή, αποφάσισαν την οριστική διακοπή της μίσθωσης.
- Αυτούς που δεν έχουν κάνει ΚΑΜΙΑ απολύτως πρόσληψη στον Ψυχιατρικό Τομέα , ΟΥΤΕ ΚΑΝ επικουρικού
προσωπικού ακόμα και αν το ΑΠΑΙΤΟΥΝ οι εγκύκλιοι του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
- Αυτούς που ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ που η κάλυψη με Ιατρικό προσωπικό είναι 25% ( με 9 κενές οργανικές θέσεις) και
ξέχασαν ακόμα και να επαναπροκήρυξουν τις 2 θέσεις ψυχίατρων, που προκηρύχτηκαν το 2018 από την προηγούμενη
διοίκηση και είχαν μείνει άγονες.
- Αυτούς που έκλεισαν το τμήμα αποτοξίνωσης/Detox, το οποίο μεν αναγκάστηκαν να το ανοίξουν έπειτα από
πιέσεις της τοπικής κοινωνίας, αλλά άλλαξαν το χώρο και μείωσαν τη χωρητικότητα φιλοξενίας.
- Αυτούς που έβαλαν ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ στη λειτουργία της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής αφού έδωσαν αλλού το χώρο
που είχε σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί. Για επαναπροκήρυξη της 2ης άγονης θέσης Παιδοψυχιατρου ούτε λόγος φυσικά.
(και αυτή είχε προκηρυχθεί για πρώτη φορά το 2018 από την προηγούμενη διοίκηση)
- Αυτοί που έδειξαν ότι έχουν γραμμένη στα παλιά τους τα παπούτσια την Ψυχική Υγειά αφού ΠΑΝΤΕΛΩΣ
απουσιάζει από το επίσημο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας του Νοσοκομείου ο Ψυχιατρικός Τομέας.
- Αυτοί που επίσημα βγήκαν στην τηλεόραση και δικαιολόγησαν την τοποθέτηση των καμερών στο Τμήμα Ειδικών
Λοιμώξεων με τη δικαιολογία της δυνητικής καθήλωσης Ψυχικά Πάσχοντα λες και είναι η εύκολη λύση και παρά την
αντίθετη πρόβλεψη από τη νομοθεσία.
- Αυτοί που δεν έχουν κάνει τίποτα για τις συνθήκες διαμονής των Χρόνιων πασχόντων.
- Αυτοί που καταστρέφουν το δίκτυο ψυχικής υγείας του ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΟΥ Ψυχιατρείου στην Ελλάδα.
- Αυτοί που το μόνο που έχουν να επιδείξουν είναι ο καλλωπισμός του εξωτερικού χώρου (στα πεπραγμένα τους το
είπαν) και την εθελοντική δράση εικαστικών σε ασθενείς, από την ζωγράφο του πορτρέτου που έγινε δώρο στον
Πρωθυπουργό.
Επιτρέψτε μας να μην ασχοληθούμε καν με το πανηγύρι που στήσανε με αφορμή την επίσκεψη στην Κέρκυρα, της
αρμόδιας για την ψυχική υγεία υφυπουργού. Οι πράξεις τους εδώ και 1,5 χρόνο, τα δείχνουν όλα.
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