
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η  Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  ( Α . Σ . Υ . )  Π Γ Ν Ι  &  Γ Ν  Χ / κ ώ σ τ α   

                                                     (στηρίζεται από το )               6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022      

             

ΤΟ ΔΣ ΕΠΡΟΨΥΗ και Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΜΑΣ   

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Σε μια συγχρονισμένη χθεσινή προσπάθεια το ΝΠΙΔ (Νομικό Πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δικαίου) 

ΕΠΡΟΨΥΗ και η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου!!!, (δηλ. οι 3 ή 4; πανεπιστημιακοί ψυχίατροι), 

επιχειρούν να απαντήσουν στην σωρεία καταγγελιών τοπικών και πανελλαδικών συνδικαλιστικών φορέων  

αλλά και του ΚΚΕ, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες μας και λαμβάνοντας σαφή πολιτική θέση υπέρ της 

πολιτικής της ΝΔ και της ΕΕ στην Υγεία  

1.Συγκεκριμένα η ΕΠΡΟΨΥΗ στην οποία δεν ασκήθηκε κριτική για το έργο της, αλλά  για τον ρόλο που 

της αναθέτει η κυβέρνηση ως «πολιορκητικό κριό» των ΝΠΙΔ, απαντά, «βγάζοντας από την δύσκολη θέση» τον 

Δ/ντή της κλινικής,  στο κύριο ερώτημα : «γιατί δεν χρηματοδοτείται η υπάρχουσα ιδρυμένη Μονάδα Έγκαιρης 

Παρέμβασης της Ψυχιατρικής κλινικής και επιλέγεται η χρηματοδότηση ενός ΝΠΙΔ και γιατί δεν προσπάθησε ο 

Δ/ντής της για το αντίθετο, παρά έδρασε για την ανάπτυξη ενός ΝΠΙΔ στο οποίο είναι μέλος του ΔΣ από 

προσωπική του επιλογή ;» 

Το ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ αναφέρει την αλήθεια : «Η λογική του Υπουργείου  για την επιλογή φορέων 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει να κάνει με το ευέλικτο καθεστώς και το χαμηλότερο κόστος 

λειτουργίας που διέπει τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε σχέση με 

τους φορείς του στενού δημόσιου τομέα» !!!   

Φτηνά και ευέλικτα ΝΠΙΔ λοιπόν, σε σχέση με τα «ακριβά και άκαμπτα» νοσοκομεία ΝΠΔΔ. Που 

σημαίνει φτηνότερο και ευέλικτο προσωπικό, καμία κρατική εγγύηση για την χρηματοδότηση εξ ου και οι επί 8 

μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι της, όπως η ίδια αναφέρει (που έκαναν βέβαια επίσχεση εργασίας), ευελιξία 

στην χρηματοδότηση από διάφορα ληξιπρόθεσμα προγράμματα όπως τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης ή το ΕΣΠΑ 

αλλά χωρίς χρηματοδότηση στέγασης!!!, νομοθετημένη κοστολόγηση πράξεων ως προϊόντα πώλησης στην 

ενιαία αγορά υγείας δημόσιου –ιδιωτικού τομέα που προωθείται με τα DRGs και τον ΟΔΙΠΥ.  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ !!! με την σφραγίδα της διοίκησης του ΠΓΝΙ. 

Που σημαίνει ότι το ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ  ταυτίζεται με την πολιτική της ΕΕ και της ΝΔ για αποποίηση του 

κράτους από την ευθύνη να παρέχει δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες  υγείας γιατί θεωρούνται κόστος, με την 

μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ για να λειτουργήσουν με «ευελιξία και ευκαμψία».   

Ταυτόχρονα, η βίαιη προώθηση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων με όρους αγοράς, κάνει και τις κλινικές 

του Πανεπιστημίου, φυτώρια συμπράξεων «ευελιξίας και ευκαμψίας». Οπότε ΕΠΡΟΨΥΗ και η πανεπιστημιακή 

ηγεσία της  Ψυχιατρικής Κλινικής παίρνουν σαφή πολιτική θέση, έχοντας κοινά συμφέροντα, σε αντίθεση με 

την επίκληση της ΕΠΡΟΨΥΗ  ότι « ο φορέας μας ποτέ δεν είχε πολιτικό πρόσημο στις δράσεις ή ενέργειές της». 

2. Το ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ μας αποκαλύπτει ότι από τις 22-04-2022 «το ΔΣ  του Φορέα, μέλος του οποίου 

είναι ο Καθηγητής κος Θωμάς Υφαντής, εκτίμησε ότι είναι μία τεράστια ευκαιρία να ενισχυθεί η μονάδα έγκαιρης 

παρέμβασης στην Ψύχωση, που λειτουργεί με πρωτοβουλία της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ»  

http://kozanimedia.gr/?attachment_id=40295


 Συμπέρασμα :  η ΕΠΡΟΨΥΗ ήρθε να σώσει την Μονάδα του ΠΓΝΙ. Πάντως για 500.000 ευρώ με δωρεάν 

παραχώρηση στέγης και χρήση της ιστορίας και του επιστημονικού έργου της υπάρχουσας Μονάδας , δεν 

θεωρούμε ότι αποτελεί  «ηρωική πράξη σωτηρίας» αλλά μάλλον  «αρπαγή της ευκαιρίας». Κι αν στην ΕΠΡΟΨΥΗ 

γνώριζαν για τον «σχεδιασμό σωτηρίας»,  στην Ψυχιατρική Κλινική και το ΚΨΥ δεν γνώριζε κανείς !!! 

3. Αυτή τη φορά ο κ. Υφαντής επιλέγει να  διαστρεβλώσει την κριτική περί «μη αναβάθμισης του ΚΨΥ όπως 

ο ίδιος υποσχέθηκε», παρουσιάζοντας  στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του ΚΨΥ αποκρύπτοντας μια 

ουσιαστική λεπτομέρεια. Τα καθημερινά, σταθερά εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής τα οποία 

λειτουργούσαν στο ΠΓΝΙ με σταθερό προσωπικό, ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ με το προσωπικό τους στο ΚΨΥ έχοντας 

«τεντωθεί» κυριολεκτικά στη δουλειά, αντιμετωπίζοντας και τα νέα αιτήματα της κοινότητας.  

Η κριτική προς τον κ. Υφαντή όμως  αφορά το γεγονός ότι, πέραν της δραστήριας διεκδίκησης στέγης στην 

νέα Μονάδα της  ΕΠΡΟΨΥΗ, δεν υλοποίησε  τίποτε  από αυτά που στην από 21-09-2020 ανοιχτή επιστολή  προς 

την τοπική κοινωνία είχε παρουσιάσει «ως συνοπτικό αρχικό σχέδιο των υπηρεσιών που αμέσως μετά την 

εγκατάσταση του ΚΨΥ στο ΠΓΝΙ θα παρέχει το ΚΨΥ στους πολίτες των Ιωαννίνων» σε συνεννόηση και 

δέσμευση από τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ και τον διοικητή του ΠΓΝΙ για ενίσχυση της Ψυχιατρικής Κλινικής : 

1.Ειδικό Ιατρείο για την Κατάθλιψη της Λοχείας (Επιλόχεια Κατάθλιψη) 

2. Ειδικό Ψυχογηριατρικό Ιατρείο με έμφαση στις Νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις της άνοιας 

3. Ειδικό Ιατρείο για τα ενήλικα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 

4. Ειδικό Ιατρείο για νέους ενήλικες (18-24 ετών). 

 

            ελικά δεν είναι τυχαίο ότι κάποιες από τις παραπάνω δράσεις περιλαμβάνονται στην επικείμενη 

χρηματοδότηση από την ίδια πρόσκληση του Υπουργείου. Αυτές οι δράσεις απευθύνονται και πάλι σε ΝΠΙΔ 

και ιδιώτες, οπότε και  διεκδίκηση χρηματοδότησης όπως ακριβώς με την Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην 

Ψύχωση. Θα έχουμε κι άλλες συμπράξεις «ευελιξίας και ευκαμψίας»; Ο δρόμος βέβαια έχει ανοίξει, αν δεν τους 

τον φράξουμε εγκαίρως. 

4. Όσον αφορά την διαρκή επανάληψη του επιχειρήματος της δικτύωσης των δομών Ψυχικής Υγείας,  

οφείλουν να απαντήσουν  επίσης, σε ποια κατάσταση είναι πλέον 1 χρόνο μετά την ανάληψη ευθύνης του 

ΚΨΥ, η ανοιχτή Ψυχιατρική Κλινική και η Μονάδα νοσηλείας Οξέων Περιστατικών  με τις οποίες θα δικτυωθούν 

οι «σωτήριες και ευέλικτες  για το ΕΣΥ» υπηρεσίες της ΕΠΡΟΨΥΗ και άλλων ΑΜΚΕ και ΝΠΙΔ . Η κατάσταση 

στελέχωσης σε ιατρικό και κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό έχει επιδεινωθεί δραματικά (και ποσοτικά και 

ποιοτικά) με αδιανόητο φόρτο πλέον εργασίας και αύξηση του επαγγελματικού σωματικού και ψυχικού 

κινδύνου. Για ποια δικτύωση, ποιών δομών μιλάνε τελικά ; 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τους φορείς να συνεχίζουν να λαμβάνουν θέση. Η ιδρυμένη 

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση του ΠΓΝΙ αλλά ΚΑΙ όλες οι άλλες αναγκαίες δράσεις ψυχικής 

υγείας στην κοινότητα μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν και να χρηματοδοτηθούν με την ευθύνη του 

κράτους και τον έλεγχο του ΠΓΝΙ. Δεν θα αφήσουμε τους ευάλωτους ψυχικά ασθενείς,  έρμαια των διαφόρων 

«σωτήριων προγραμμάτων». Κι αυτό το χρέος, είναι ανώτερο όλων. 


