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ΔΗΛΩΣΗ
του

Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών
με την υποστήριξη του
Council of Occupational Therapists of
European Countries (COTEC)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Με την παρούσα δήλωση εμείς το ∆.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών με την
υποστήριξη των ευρωπαίων συναδέλφων μας, έχοντας αίσθηση της κοινωνικής μας ευθύνης και
επίγνωση των ηθικών επιταγών για τις οποίες δρούμε ως λειτουργοί υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης, δηλώνουμε την υποστήριξή μας προς τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και το σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας.

2

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:


τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,



τη διακήρυξη της W.F.O.T. (World Federation of Occupational Therapists) σχετικά με το
δικαίωμα του ατόμου στην ισότιμη συμμετοχή στα αγαθά της καθημερινότητας,



το Green Paper «Improving the mental health of the population: Towards a strategy on mental
health for the European Union» καθώς και



το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα “Ψυχαργώς 20012010”, όπως αυτό έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια …..

…διαπιστώνουμε μετά λύπης τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το
δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:
 Η 30ετής πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, που ξεκίνησε φιλόδοξα με
τη χρηματοδοτική συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποδειγματική
προσπάθεια της πολιτείας, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των ψυχικά ασθενών και
των οικογενειών τους, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει!
 Το εθνικό πρόγραμμα “Ψυχαργώς” που έθεσε γερές βάσεις και βασίστηκε σε κοινές
ευρωπαϊκές πολιτικές για την κοινοτική παροχή φροντίδας και ένταξης για τους ψυχικά
ασθενείς καθώς και για τις υπόλοιπες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, αρχίζει να καταρρέει!
 Τα σημαντικά βήματα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την ψυχική υγεία στο δημόσιο
τομέα και με τη συνέργεια των κρατικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανισμών
που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό

αντί να προωθηθούν, να επεκταθούν και να

εδραιώσουν τη συντελούμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, οδηγούνται σήμερα
στο μαρασμό, την οπισθοχώρηση και το τέλμα!
 Πάνω από 210 δομές και υπηρεσίες αποασυλοποίησης και κοινοτικής ψυχιατρικής
φροντίδας, (κινητές μονάδες, κέντρα ημέρας, στεγαστικές δομές αποασυλοποίησης), που
λειτουργούν με την ευθύνη μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, πιστοποιημένων και ενταγμένων
λειτουργικά στο δημόσιο τομέα της ψυχικής υγείας και που εξυπηρετούν πάνω από 35.000
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας στη χώρα μας, σήμερα κινδυνεύουν να κλείσουν!
 Η υποχρηματοδότησή τους, η ολοκληρωτική περικοπή των προϋπολογισμών τους για το
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έτος 2011 και η διαφαινόμενη αντίστοιχη περικοπή για το έτος 2012, οδηγούν σε βέβαιη
αδυναμία λειτουργίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας
που εξυπηρετούν!

Οι

συνέπειες

εκτιμώνται

ως

ανυπολόγιστες

τόσο

για

τους

ίδιους

τους

εξυπηρετούμενους των μονάδων, όσο και για τις οικογένειές τους, αλλά και για την ίδια
την ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα στατιστικά των τελευταίων ερευνών (Σκαπινάκης, Μαυρέας, 2011), τα προβλήματα
ψυχικής υγείας ολοένα και αυξάνονται. Σε συνδυασμό με την αδυναμία πολλών κατοίκων της
Ελλάδας να ανταπεξέλθουν οικονομικά ώστε να τους παρέχονται ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής
υγείας, θεωρούμε σημαντική τη συνέχιση των δημόσια παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
καθώς η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό, και η πρόσβαση στις υπηρεσίες αναφαίρετο δικαίωμα των
πολιτών μια ευνομούμενης κοινωνίας.
Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μπορεί να αξιολογηθεί εκ μέρους σας μέσα από τις
δραστηριότητες που θα διενεργήσει η Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση του Προγράμματος
«Ψυχαργώς 2011-2020» (Αρ. πρωτ. ∆Υ1δ/οικ.122308/6.12.2010), που έχετε ήδη συγκροτήσει.

Εκ μέρους μας, και μέσα από τις πληροφορίες που παίρνουμε από τα μέλη μας και τους
συναδέλφους των δομών ψυχικής υγείας, γίνεται επιτακτική η ηθική μας υποχρέωση να σας
υπενθυμίσουμε το κοινωνικό μας συμβόλαιο, τις ιδέες και τις αξίες μας σύμφωνα με τις οποίες
εργαζόμαστε καθημερινά:
-

Με συντονισμένη πολιτική και εθνικό σχεδιασμό, είναι δυνατό να ενισχυθεί ο

σημαντικότατος αυτός τομέας της υγείας, προσπερνώντας τον ύφαλο της υποχρηματοδότησης
που επιβάλλεται από τις οικονομικές συγκυρίες. Μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετηθούν οι
αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας. Μόνο έτσι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν τα μείζονα
προβλήματα της δοκιμαζόμενης, από την οικονομική κρίση, ελληνικής κοινωνίας.
-

Η κοινοτική φροντίδα ενδυναμώνει τους ανθρώπους ώστε να ζήσουν στην κοινότητα,

διατηρώντας τις επαφές τους με τις οικογένειες τους, τους φίλους τους, την εργασία τους και τον
κοινοτικό χώρο, να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τους προσωπικούς τους στόχους και να
αποκτήσουν δυνάμεις ώστε να προαχθεί η αποκατάσταση και η κοινωνική τους ένταξη.
- Η διασπορά των παρεχόμενων υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια, και η
διαβάθμιση σε συνάρτηση με τις ανάγκες του πληθυσμού, είναι όφελος για την οικονομία
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και την ευρωστία της χώρας. Εργαζόμενοι που με την κατάλληλη επιστημονική στήριξη και
εκπαίδευση γίνονται ή παραμένουν παραγωγικές μονάδες, συνεισφέρουν στην οικογένεια και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να επιβαρύνουν το σύστημα υγείας με υψηλά κονδύλια για
νοσηλείες, αναπηρικές συντάξεις, επιδόματα. Αντίθετα, αποτελούν πόρους των τοπικών κοινωνιών
που προστατεύουν τις κοινωνίες από φαινόμενα όπως η βία, η εγκληματικότητα, η αποστέρηση
έργων, η έλλειψη στέγης, η φτώχεια, η αποξένωση, ο κοινωνικός ρατσισμός.
-

Αναπτύσσοντας τις κοινωνικές επιχειρήσεις και αξιοποιώντας κατάλληλα τα προγράμματα

ενεργών πολιτικών για την απασχόληση, άνθρωποι των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
συμβάλλουν στην παραγωγική οικονομία της χώρας, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός από τις υποτροπές και την ενδονοσοκομειακή φροντίδα.

Η επιστήμη της εργοθεραπείας πρεσβεύει το δικαίωμα στην καθημερινότητα και στα
καθημερινά έργα, στη θεραπεία, στην αποκατάσταση και στην αναγκαιότητα για
συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, τονίζοντας τη ζωτική
ανάγκη εμπλοκής των ατόμων σε έργα που έχουν νόημα για τη ζωή τους και
προσφέρουν στην κοινωνική συμβίωση.
Με

μέσο

το

ανθρώπινο

δυναμικό

για

την

κοινωνική

ένταξη,

μπορούμε

να

οραματιστούμε εύρωστες, ασφαλείς και υγιείς οικονομικές κοινωνίες.

Για το λόγο αυτό:
Παρακαλούμε να αναθεωρήσετε τις επιπόλαιες και ανήθικες πολιτικές και να μη συνδέσετε το
όνομά σας με τον αναχρονισμό και την καταδίκη των χιλιάδων ψυχικά ασθενών σε μια
αποκλεισμένη ζωή μέσα σε άσυλα.
Παρακαλούμε να φροντίσετε και να μελετήσετε με προσοχή το θέμα της ψυχικής υγείας, έτσι
ώστε να δώσετε τις δέουσες λύσεις στα επιτακτικά προβλήματα ανάπτυξης, επέκτασης και
εδραίωσης των έως τώρα επιτευγμάτων του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας.
Και, τέλος, παρακαλούμε για το αυτονόητο: να προστατεύσετε τα ανθρώπινα
δικαιώματα των ελλήνων πολιτών για σήμερα και για το μέλλον.

Μέσα από την έκκληση μας, ως Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών
δεσμευόμαστε ότι θα μας βρείτε συμμέτοχους σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια που
διασφαλίζει τα οικονομικά, πολιτικά, επαγγελματικά και κοινωνικά δικαιώματα του
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Έλληνα πολίτη. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και να σας
μεταφέρουμε τη δική μας οπτική και εμπειρία.

Σαν κλείσιμο παραθέτουμε απόσπασμα από τον κύριο Στυλιανίδη, εκ μέρους της Παγκόσμιας
Εταιρείας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση:

«Η διάσωση της οικονομίας υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αξεχώριστη από τη διάσωση της
πατρίδας και της δημοκρατίας και από τη διαμόρφωση ενός νέου συλλογικού ήθους, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη»

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.

Η Πρόεδρος

Κυριακή Κεραμιώτου

Η Γεν. Γραμματέας

Μαίρη Καραμπέτσου
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