∆ελτίο Τύπου της 5.2.2009

Ηµερίδα για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
∆ιεξήχθη την Πέµπτη 5.2.2009 η Ηµερίδα που διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη µε θέµα: «Παιδί µε
̟ροβλήµατα Ψυχικής Υγείας: το δικαίωµα στην ψυχοκοινωνική α̟οκατάσταση», µε µεγάλη συµµετοχή
επαγγελµατιών και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται µε την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.
Στην διάρκεια της ηµερίδας παρουσιάστηκαν το έργο και τα προβλήµατα υπηρεσιών ψυχικής υγείας για
παιδιά και εφήβους. Ειδικότερα, αναδείχτηκαν σοβαροί προβληµατισµοί αφενός µεν για την τρέχουσα
κατάσταση και τις ελλείψεις στον τοµέα της παροχής επείγουσας παιδοψυχιατρικής νοσηλείας, αφετέρου δε
για τα σοβαρότατα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν δοµές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για παιδιά και
εφήβους, που δηµιουργήθηκαν µε Ευρωπαϊκούς πόρους και για τις οποίες η Ελληνική Πολιτεία έχει
δεσµευτεί να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά τους.
Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού κ. Γιώργος Μόσχος επεσήµανε ότι, µε
βάση την διερεύνηση αναφορών πολιτών, επισκέψεις σε υπηρεσίες και συνεργασία µε επαγγελµατίες από όλη
τη χώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει διαπιστώσει ότι ένας µεγάλος αριθµός παιδιών και εφήβων µε ψυχικές
διαταραχές ή σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα δεν καλύπτονται από τις παροχές της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης και στην πράξη υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωµάτων τους. Τα παιδιά αυτά
παραµένουν συχνά στο οικογενειακό τους περιβάλλον χωρίς την αναγκαία υποστήριξη, ή τοποθετούνται σε
προνοιακές δοµές ακατάλληλες για τις ανάγκες τους, µε αποτέλεσµα να κακοποιούνται από το ίδιο το
σύστηµα που υποτίθεται ότι τους περιθάλπει.
Κατά την ηµερίδα έγιναν τοποθετήσεις και παρουσιάσεις από τον Πρόεδρο της Παιδοψυχιατρικής
Εταιρείας Ελλάδος κ. ∆. Γεωργιάδη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής κ. Ι. Τσιάντη, την
∆ιευθύντρια του Β΄ Τµήµατος του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής κα Ε. Τσανίρα, την
∆ιευθύντρια της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» κα Σ.
Καραγιάννη, εκπροσώπους των Μονάδων της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του
Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), την Επιστηµονική Υπεύθυνη του Ελληνικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία και
Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας «Το Περιβολάκι» κα Ο. Μαράτου και την Επιστηµονική
Υπεύθυνη του Ξενώνα Εφήβων µε Εναντιωµατική Συµπεριφορά των Παιδικών Χωριών SOS κα Ν.
Αυγερινού.
Από τις παρουσιάσεις των εισηγητών και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναπτύχθηκαν προβληµατισµοί
κυρίως (α) για την έλλειψη µονάδων για ανηλίκους, ιδίως εφήβους, που χρήζουν επείγουσας
παιδοψυχιατρικής νοσηλείας, (β) για την απουσία εξειδικευµένων δοµών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές ή άλλα σοβαρά προβλήµατα που χρήζουν ειδικής θεραπευτικής
αντιµετώπισης, καθώς και (γ) για την σοβαρή δυσλειτουργία στις υπάρχουσες µονάδες ιδιωτικών µη
κερδοσκοπικών φορέων, λόγω των σηµαντικών περικοπών και καθυστερήσεων στη χρηµατοδότησή τους και
της συνακόλουθης ανασφάλειας σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Περαιτέρω, εκφράστηκαν
προβληµατισµοί και από επαγγελµατίες άλλων φορέων για την ανυπαρξία δοµών για την παραποµπή
παιδιών και εφήβων που χρήζουν εξειδικευµένης φροντίδας ή θεραπευτικής αντιµετώπισης.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας εκφράστηκε η έντονη αγωνία των επαγγελµατιών για την σηµερινή
κατάσταση αλλά και την επόµενη µέρα στον τοµέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην χώρα µας.
Οι εκπρόσωποι των φορέων απεύθυναν έκκληση προς την Πολιτεία να υιοθετήσει άµεσα τα αναγκαία µέτρα
ώστε οι κατακτήσεις της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης των τελευταίων ετών να µην χαθούν αλλά να
αξιοποιηθούν και να εδραιωθούν, µε την διασφάλιση της συνέχειας και την υποστήριξη των υπηρεσιών, για
την προάσπιση του δικαιώµατος των παιδιών και εφήβων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας στην φροντίδα και
την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάριος Σαλµάς, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση
απευθύνοντας χαιρετισµό, δεσµεύθηκε να εξετάσει τα συµπεράσµατα της ηµερίδας και τις προτάσεις των
φορέων, µε προοπτική την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Πολιτείας απέναντι στα παιδιά και τους
εφήβους µε προβλήµατα ψυχικής υγείας.

