Ανοικτή επιστολή
Αθήνα 24/04/2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόθεσή μου να υποβάλλω
υποψηφιότητα για τη θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, στις
αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν για το νέο διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο του 25 ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Ψυχιατρικής.
Η πρόθεσή μου να συμμετέχω για πρώτη φορά στο ΔΣ της ΕΨΕ, είναι προϊόν ώριμης
σκέψης σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα αλλά και πιο ειδικά για την ψυχιατρική κοινότητα.
Οι οικονομικές δυσκολίες σε συνδυασμό με την γήρανση του πληθυσμού, έχουν ως αποτέλεσμα τη
συνεχή αύξηση του βαθμού δυσκολίας παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των προβλημάτων
των συναδέλφων, είτε εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ο δε ανταγωνισμός και οι
δυσκολίες χρηματοδότησης των επιστημονικών δραστηριοτήτων είτε από τις φαρμακευτικές
εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα είτε από άλλες πηγές κάνουν ακόμη
πιο περίπλοκο το περιβάλλον λειτουργίας μας.
Έχοντας για πολλά χρόνια την εμπειρία διπλών επιστημονικών και επαγγελματικών
ιδιοτήτων, αυτών της φαρμακευτικής και ιατρικής, αλλά και του ψυχιάτρου του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα αντίστοιχα, θεωρώ ότι είναι αναγκαία η προσαρμογή και ο επαναπροσδιορισμός
των προτεραιοτήτων της ΕΨΕ. Πιστεύω ότι η ανανέωση αυτή της ψυχιατρικής εταιρείας θα πρέπει
να βασισθεί σε τρεις άξονες:
1. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στο ρόλο της ως κυρίου ρυθμιστικού οργάνου της
λειτουργίας της ψυχιατρικής κοινότητας.
Να αναπτύσσει και να επικαιροποιεί σταθερά πολιτικές και κατευθυντήριες οδηγίες που
θα βοηθούν, θα προστατεύουν και θα υποστηρίζουν το έργο όλων μας.
Να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες ιατρικές ειδικότητες, επιστημονικές εταιρείες και
ιδρύματα στο εσωτερικό και εξωτερικό για κοινά αποδεκτές μεθοδολογίες
Να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση, με παράλληλη πιστοποίηση αυτής, για
τους νέους κυρίως ψυχιάτρους. Άλλωστε το τρέχον καταστατικό της εταιρείας δίνει τη
δυνατότητα να αναπτύσσει και να πιστοποιεί αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε
αυτόν ειδικά τον τομέα υπάρχει ήδη η εμπειρία μου από την Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου,
στην οποία συνέβαλλα ουσιωδώς στην ανάπτυξη αυτονόμων συνεργασιών με ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα για την δημιουργία συνδιοργανωμένων προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο ενός υγειούς ανταγωνισμού και συνεχούς βελτίωσης
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επίσης η ΕΨΕ ως εκφραστής του συνόλου της ψυχιατρικής
κοινότητας θα πρέπει να προσανατολισθεί στην αύξηση των χορηγουμένων υποτροφιών,
δίνοντας τη δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερους νέους συναδέλφους να
επεκτείνουν τις γνώσεις τους.
2. Να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός και ουσιαστικός χώρος έκφρασης όλων των ψυχιάτρων,
όπου όλοι όσοι επιθυμούν θα έχουν πρόσβαση, χωρίς αποκλεισμούς στις προτάσεις και τις
επιλογές, με τη δημιουργία ομάδων εργασίας κοινών ενδιαφερόντων και προβληματισμών.
Η χρήση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών δυνατοτήτων σαφώς απλοποιεί αυτήν την
διαδικασία.
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Κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον άξονα θεωρώ ότι θα πρέπει να παίξει η συνεργασία των
αντιστοίχων επιμέρους κλάδων της ΕΨΕ με τις διάφορες συναφείς αυτόνομες
επιστημονικές ψυχιατρικές εταιρείες, με αμοιβαίες υποχωρήσεις και παραδοχές, ώστε σε
ένα πεδίο επιστημονικών και επαγγελματικών παρεμβάσεων που γίνεται συνεχώς πιο
πολύπλοκο και με πόρους που συνεχώς συρρικνώνονται, να υπάρξουν γόνιμες και εφικτές
προοπτικές .
3. Η εξεύρεση οικονομικών πόρων. Η άποψή μου είναι ότι μόνο σε ένα οργανωμένο πεδίο
συναινέσεων μπορούν να εξευρεθούν πόροι και αυτοί να έχουν πολλαπλασιαστική αξία. Η
εταιρεία που εκπροσωπεί όλους τους ψυχιάτρους είναι ο πιο κατάλληλος φορέας για να το
πετύχει.
Σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ότι όλα τα χρόνια προσέφερα αθόρυβα, χωρίς ανταμοιβή
και με αποτελεσματικότητα, όλες τις υπηρεσίες που μου ζητήθηκαν από την ΕΨΕ ,είτε σε
επίπεδο προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και προς διεθνείς
αντίστοιχους φορείς, είτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων τεχνικής φύσης στην παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είτε τέλος στην υποστήριξη πολλών συναδέλφων σε όλη την
Ελλάδα οι οποίοι βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν νομικά προβλήματα στην
άσκηση της ψυχιατρικής.
Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι μια θεσμική ιδιότητα θα βοηθήσει να προσφέρω
αποτελεσματικότερα, στο πλαίσιο που περιέγραψα πιο πάνω. Για το λόγο αυτό ζητώ την ψήφο
σας για τη θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γιώργος Αλεβιζόπουλος
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