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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
To Ψ.Ν. Αττικής και το ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» εν μέσω πανδημίας κάνουν τα πάντα,
παρά τις αντιξοότητες για την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου
περίθαλψης σε συμφωνία με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Π.Ο.Υ .
Επειδή οι νοσηλευόμενοι στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία είναι άτομα με μειωμένες
αντιστάσεις χωρίς την δυνατότητα να λαμβάνουν επαρκή μέτρα αυτοπροστασίας,
υπήρξαν οδηγίες (π.χ. στην έξοδο των ασθενών στον αύλειο χώρο των Νοσοκομείων
ή το επισκεπτήριο), οι οποίες και σαφώς θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
Όσον αφορά την έξοδο στον περίβολο, έχει προγραμματιστεί η εφαρμογή
προγράμματος εκ περιτροπής εξόδου των ασθενών των διαφόρων τμημάτων, με
συνοδεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες
και επιπλέον γίνεται ψυχολογική υποστήριξη και απασχόληση στο πλαίσιο της
εργοθεραπείας εντός του Τμήματος.
Σε ό,τι αφορά στη χρήση των κινητών τηλεφώνων, τονίζεται ότι το καθεστώς χρήσης
κατά την διάρκεια της πανδημίας δεν άλλαξε. Επειδή τα σύγχρονα κινητά πέραν της
επικοινωνίας, παρέχουν στον κάτοχο πλήθος άλλων δυνατοτήτων (π.χ.
βιντεοσκόπηση του χώρου με ενδεχόμενη την παραβίαση της ατομικότητας άλλων
ασθενών), είχε στο παρελθόν αποφασισθεί η συνετή χρήση αυτών από μέρους των
ασθενών και μόνο για επικοινωνία.
Διευκρινίζεται ότι λειτουργεί κυλικείο εντός του χώρου των Νοσοκομείων και οι
ασθενείς μπορούν κατόπιν παραγγελίας, να προμηθεύονται ό,τι επιθυμούν στο Τμήμα
τους (αφού ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους ασθενείς από το
προσωπικό του Τμήματος). Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα που έχουμε λάβει αφορούν
τόσο την προστασία των ασθενών, όσο και των εργαζομένων.
Ήδη τα δυο Νοσοκομεία στελεχώθηκαν με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και η
ενίσχυση συνεχίζεται .
Ευελπιστούμε ότι η κατάσταση αυτή της πανδημίας, η οποία δημιουργεί πέραν όλων
των άλλων σοβαρό στρες, άγχος και κατάθλιψη στους νοσηλευόμενους, θα λήξει
σύντομα. Το Ψ.Ν. Αττικής και το ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» θα εξακολουθήσουν να
παρέχουν υψηλού επιπέδου ψυχιατρική περίθαλψη με απόλυτο σεβασμό στα
δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.

