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Επισκέψεις του Συνηγόρου του Πολίτη
σε Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών µε Χρόνιες Παθήσεις
Οι Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη για θέµατα Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας,
Γιάννης Σακέλλης, και για θέµατα ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος, µαζί µε
επιστήµονες της ανεξάρτητης αρχής επισκέφτηκαν στις 8 και 9 Σεπτεµβρίου 2009 το
Κέντρο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Αθηνών (Σκαραµαγκά) και το Κέντρο Περίθαλψης
Παίδων Λεχαινών Ηλείας, για να διαπιστώσουν τις συνθήκες λειτουργίας τους και τον
βαθµό κάλυψης των αναγκών των ανηλίκων και ενηλικιωθέντων περιθαλπόµενων σε αυτά.
Στις επισκέψεις συµµετείχε και η κυρία Μαίη Παπούλια, ψυχολόγος, σύζυγος του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, η οποία ζήτησε να ενηµερωθεί για τις συνθήκες και τα
προβλήµατα που απασχολούν τις Μονάδες αυτές, µεταφέροντας και το προσωπικό
ενδιαφέρον του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια για τα θέµατα αυτά.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι εκπρόσωποι της ανεξάρτητης αρχής
επικοινώνησαν µε τη διοίκηση, εκπροσώπους των εργαζοµένων και το επιστηµονικό
προσωπικό των Μονάδων και είχαν συναντήσεις µε τους φιλοξενούµενους. Κατά την
επίσκεψη σε θαλάµους και στις εγκαταστάσεις τους διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες διαµονής
και περίθαλψης στις µονάδες αυτές είναι άκρως προβληµατικές. Ειδικότερα εξακολουθεί η
σοβαρή υποστελέχωση τους, κυρίως σε νοσηλευτές, αλλά και η απουσία του αναγκαίου
ιατρικού προσωπικού, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται ακόµη σε εκτεταµένο βαθµό η
καταστολή και η πρόσδεση περιθαλπόµενων στις κλίνες τους, η χρήση ξύλινων
κουβουκλίων για τον περιορισµό του αυτοτραυµατισµού ή τραυµατισµού λόγω αδυναµίας
διαρκούς εποπτείας ορισµένων εξ αυτών και η χρήση καµερών για την παρακολούθησή
τους, καθώς δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού για παρουσία σε κάθε θάλαµο. Άµεσα
συνδεόµενο είναι το ζήτηµα της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εργαζοµένων, που
καλούνται να διαχειριστούν σοβαρότατα περιστατικά, χωρίς την επαρκή στήριξη και
ενθάρρυνση της Πολιτείας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, που έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν Κέντρα
Περίθαλψης για παιδιά και ενήλικες µε χρόνιες παθήσεις, νοητική στέρηση και ψυχικές
διαταραχές, συγκεντρώνει στοιχεία, µε στόχο να συµβάλει µε προτάσεις για θεσµικές
παρεµβάσεις σύµφωνα µε τα διεθνώς επικρατούντα πρότυπα. Ειδικότερα, είναι αναγκαία η
µετεξέλιξη των Κέντρων αυτών σε µονάδες φιλοξενίας µικρής δυναµικότητας
(προστατευµένα διαµερίσµατα, ξενώνες και οικοτροφεία), εξειδικευµένες ανάλογα µε τις
ηλικιακές και θεραπευτικές ανάγκες των περιθαλποµένων, επαρκώς στελεχωµένες και
ενταγµένες στις τοπικές κοινότητες. Επίσης, είναι αναγκαία η σύνδεσή τους µε Κέντρα
Ηµέρας που θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, θεραπείας και εκπαίδευσης σε πρόσωπα µε
χρόνιες παθήσεις διαµένοντα µαζί µε τις οικογένειές τους ή µακριά από αυτές.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας και ως Συνήγορος του Παιδιού, θα συνεχίσει
τις επισκέψεις σε δοµές περίθαλψης και αποκατάστασης για ανηλίκους και ενηλίκους σε
διάφορες περιοχές της χώρας, παρακολουθώντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον
εκσυγχρονισµό τους και για την προστασία των δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων σε αυτές.
Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.7289703 και 210.7289740.

