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Αηόκσλ κε Ψπρηθέο Γηαηαξαρέο
Θέμα: «Ιζόηιμη πρόζβαζη ζε δομές υστοκοινφνικής αποκαηάζηαζης»

Αμηόηηκνη /εο θύξηνη /ηεο
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή καο ζαο παξαθαινύκε λα δηεξεπλήζεηε ηηο δηαδηθαζίεο πξόζβαζεο
ζε δνκέο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαζώο ζεσξνύκε
όηη πξνθύπηνπλ δεηήκαηα παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο
πξόζβαζεο ζε θαηάιιειε ζεξαπεία.
Μεηά από πεξίπνπ 4 ρξόληα εθαξκνγήο ηεο εγθπθιίνπ (ΦΔΚ 1085/Β/30.04.2013) ζρεηηθά κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο

έληαμεο

σθεινπκέλσλ

ζε

Μνλάδεο

Ψπρνθνηλσληθήο

Απνθαηάζηαζεο

ζηεγαζηηθνύ ηύπνπ απνδεηθλύεηαη πσο έλα κεγάινο αξηζκόο ρξόλησλ αζζελώλ αληηκεησπίδεη
απνθιεηζκό ζηελ πξόζβαζε ζε δνκέο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε
νηθνηξνθεία θαη μελώλεο καθξάο παξακνλήο.
Με ηελ παξαπάλσ εγθύθιην θαη ηηο αληίζηνηρεο εξκελεπηηθέο πνπ αθνινύζεζαλ, όζνη αζζελείο
λνζειεύνληαη ζε θάπνηα ςπρηαηξηθή θιηληθή Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ δελ ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο
κεηαρείξηζεο κε όζνπο αζζελείο λνζειεύνληαη ζε θάπνην πθηζηάκελν Ψπρηαηξηθό Ννζνθνκείν.
Πην ζπγθεθξηκέλα όπσο νξίδεηαη ζηελ εγθύθιην «νη θνξείο Ν.Π.Γ.Γ θαη Ν.Π.Ι.Γ πνπ δηαηεξνύλ
Μνλάδεο Ψπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΜΨΑ) ζηεγαζηηθνύ ηύπνπ ππνδέρνληαη καηά
απόλσηη προηεραιόηηηα μέτρι ηην ολοκλήρωζη ηων διαδικαζιών μεηαζτημαηιζμού ησλ
πθηζηάκελσλ ςπρηαηξηθώλ λνζνθνκείσλ, αηηήκαηα θηινμελίαο πνπ αθνξνύλ άηνκα κε ςπρηθέο
παζήζεηο από ηα πθηζηάκελα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία.
Δπίζεο, νξίδεη πσο μόνο όηαν δεν καθίζηαηαι εθικηή η μεηάβαζη τρόνιων περιζηαηικών από ηα
Ψστιαηρικά Νοζοκομεία, ηόηε οι Μονάδες Ψστοκοινωνικής Αποκαηάζηαζης δύναηαι να
δέτονηαι ωθελούμενοσς από άλλες πηγές παραπομπής, αλαζέηνληαο ην έξγν απηό ζηνπο
Γηαρεηξηζηέο Κελώλ Θέζεσλ ηεο εθάζηνηε ΥΠΔ, ρσξίο νπζηαζηηθή εκπινθή δηεπηζηεκνληθώλ
νληνηήησλ όπσο γηα παξάδεηγκα νη ΤεΨΥ. Σηελ πξάμε όκσο, πάληα ηα Ψπρηαηξηθά
Ννζνθνκεία, θαζώο λέεο εηζαγσγέο γίλνληαη ζε θάζε εθεκεξία, πξνηείλνπλ αζζελείο γηα
κεηάβαζε ζε ΜΨΑ θαη από θακία άιιε πεγή (Ψπρηαηξηθέο Κιηληθέο Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ πνπ
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δέρνληαη επίζεο ηνλ ίδην πιεζπζκό ζηηο εθεκεξίεο, άιιεο δνκέο ΨΚΑ, θνηλόηεηα) δελ είλαη
δπλαηό λα κεηαβνύλ.
Τν παξαπάλσ κεηαθηλεί ην ελδηαθέξνλ από ηελ δηάγλσζε αλαγθώλ ζρεηηθά κε ηελ
ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο ζε κηα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία όπνπ θπξίαξρν θαη
ζπρλά κόλν θξηηήξην είλαη ν ηόπνο λνζειείαο. Κνληνινγίο, ε επθαηξία γηα έληαμε ζε δξάζεηο
ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη ε γεληθόηεξε πνξεία δσήο ελόο αηόκνπ κε ςπρηθέο
δηαηαξαρέο θξίλεηαη από ηελ ζπγθξηκέλε εκέξα πνπ είρε ηελ αλάγθε λνζειείαο θαη ην πνηα
δνκή ήηαλ ζε εθεκεξία (ςπρηαηξηθό λνζνθνκείν ή ςπρηαηξηθή θιηληθή).
Όπσο γλσξίδεηε ρξόληνη αζζελείο λνζειεύνληαη ζηηο θιηληθέο ησλ Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ, ε
πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ έρεη πνιιαπιέο θαη καθξόρξνλεο λνζειείεο ζε Ψπρηαηξηθά
Ννζνθνκεία, νη νπνίνη ιόγσ ηεο αδπλακίαο έληαμεο ζε ζηεγαζηηθέο δνκέο είηε παξακέλνπλ γηα
εμαηξεηηθά κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα λνζειεπόκελνη ζε κνλάδεο νμέσλ είηε πεξηθέξνληαη
θπθιηθά ζηηο εθεκεξίεο ησλ Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ κε απνηέιεζκα αθελόο ηελ απνπζία
παξνρήο θαηάιιειεο ζεξαπείαο θαη αθεηέξνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ δπλαηόηεηα ησλ ςπρηαηξηθώλ
κνλάδσλ λα λνζειεύζνπλ νμέα πεξηζηαηηθά κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνξεία ηεο λόζνπ
ησλ ηειεπηαίσλ.
Τα ηειεπηαία ρξόληα δηακνξθώλεηαη κηα θαηάζηαζε όπνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ
εμππεξεηείηαη ην ζπκθέξνλ ησλ αζζελώλ, απνκαθξύλνληαη ηα ζεξαπεπηηθά θξηηήξηα ππέξ ησλ
δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ θαη παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζε θαηάιιειε
ζεξαπεία θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο.
Παξαθαινύκε ζεξκά γηα ηηο δηθέο ζαο ζρεηηθέο ελέξγεηεο.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηαζαθήληζε θαη ζπλεξγαζία.
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