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Αγαπητέ κ. Μοσχοβάκη,
Λάβαμε την Παρασκεύη 1/6/2018 το ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ , που έχει επεξεργαστεί η
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, με
προθεσμία απάντησης ως τις 4/6/2018 !!
Σε τόσο ασφυκτικά χρονικά όρια δεν είναι δυνατόν η Ελληνική Ψυχιατρική
Εταιρεία να μελετήσει το κείμενο και να σας επιστρέψει μια ολοκληρωμένη
απάντηση, ενώ η διαβούλευση δια ηλεκτρονικής περιφοράς ανάμεσα στα μέλη
του Δ.Σ. δεν μπορεί να έχει το βάρος μιας ουσιαστικής μελέτης του κειμένου.
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας θεωρεί ότι η εγκύκλιος είναι σε
σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε σε σωστή κατεύθυνση ήταν και όλες οι κατά
καιρούς προηγούμενες που έχουν εκδοθεί. Παραμένουμε στη διάθεση της
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας για να συνεισφέρουμε με την παροχή
βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά και δημοσιεύσεων ή οδηγιών, οι οποίες
έχουν γίνει κατά καιρούς από τα μέλη της. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να
δοθεί ο χρόνος ώστε να μελετηθεί το κείμενο της Ευρ. Επιτροπής για τα
περιοριστικά μέσα σε ψυχιατρικά ιδρύματα (Means of restraintin psychiatric
establishments for adults-Revised CPT standards) του Μαρτίου 2017 , που
έχει μάλιστα μεταφραστεί από την διοίκηση του Ψ. Ν. Αττικής. Τονίζουμε την
ιδιαίτερη σημασία των μέσων αποκλιμάκωσης της βίας και της περιοδικής
εκπαίδευσης σε αυτά.
Θεωρούμε ότι εναπόκειται αμιγώς στην πολιτική ηγεσία το να δημιουργήσει
τις αναγκαίες συνθήκες εφαρμογής, όπως στελέχωση των μονάδων,
υλικοτεχνική υποδομή και καταμερισμό των βιαίων ασθενών με ορθολογικό
τρόπο στο σύνολο των μονάδων και τέλος δημιουργία νομοθετικών ρυθμίσεων,
προστασίας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, κατά την άσκηση του
επαγγέλματός τους, σε εναρμόνιση με αυτές που ήδη υφίστανται σε όλες τις
χώρες της ΕΕ.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε την διαθεσιμότητα μας οργανωτική και
εκπαιδευτική για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων ουσιαστικής
βελτίωσης των συνθηκών νοσηλείας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Καθηγ. Δ. Πλουμπίδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Τσόπελας
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