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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ραγδαίες αλλαγές του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού προτύπου και τα 
νέα επιδημιολογικά δεδομένα στον τομέα της Ψυχικής Υγείας την τελευταία 
εικοσαετία έχουν καταστήσει αναγκαία την εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό των 
εφαρμοζόμενων πολιτικών και στην Ελλάδα.  

Στη λογική αυτή, το πρότυπο της πολιτικής εκσυγχρονισμού στον Τομέα της Ψυχικής 
Υγείας που εφαρμόζεται έχει προβλεφθεί από την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και έχει 
ήδη αρχίσει να υλοποιείται.  

Mε τον όρο «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση» εννοούμε το σύνολο των παρεμβάσεων 
που επιτρέπουν στον ψυχικά ασθενή να παραμείνει ενεργός πολίτης μέσα στην 
κοινότητα, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση 
και κοινωνική ένταξη. Να έχει δηλαδή μια ζωή εντελώς διάφορη από εκείνη που θα 
είχε ένας μακροχρόνια έγκλειστος στο Ψυχιατρείο. 

Η εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ξεκίνησε στην Ελλάδα βασισμένο στο 
νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ν.1397/83), στα πλαίσια του Κανονισμού 815/84 
(Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο οποίος έθεσε και τα θεμέλια της Ψυχιατρικής 
Μεταρρύθμισης). Ο νόμος του 1983 διευρύνθηκε με το Ν.2071/92 και παγιώθηκε με 
το Ν.2716/99 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

Η νέα αυτή αντίληψη επέφερε αλλαγές τόσο στη στάση και τις προσεγγίσεις των 
επαγγελματιών της Ψυχικής Υγείας, όσο και στη δομή και τους τύπους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και τους πολίτες γενικότερα. 

Επίσης καταδείχτηκε η αναγκαιότητα της ανάπτυξης δικτύου υπηρεσιών σε τομεακό 
επίπεδο. Έτσι, η περιφέρεια έχει διαιρεθεί σε Τομείς Ψυχικής Υγείας, όπου κάθε 
νομός αποτελεί ένα Τομέα (εκτός μερικών νομών με μικρό πληθυσμό, που 
εντάσσονται στον ίδιο Τομέα με όμορο, πολυπληθέστερο νομό. Εξαίρεση επίσης 
γίνεται για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαιρούνται σε 
περισσότερους του ενός Τομείς και σε Τομείς εξειδικευμένους για παιδιά και 
εφήβους). 

Στρατηγικός στόχος των Δράσεων της Ψυχικής Υγείας μέχρι το 2010, είναι η 
αποασυλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρόνιων ψυχικά ασθενών που 
σήμερα διαβιούν σε κλειστές δομές, η ανάπτυξη ανοιχτών κοινοτικών δομών 
πρόληψης και θεραπείας και η υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής και οικονομικής 
επανένταξης των ψυχικά ασθενών.  

Στο επίπεδο των δομών και των υπηρεσιών, στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους 
δικτύου υπηρεσιών στην κοινότητα που να διασφαλίζει σε επίπεδο υγειονομικής 
περιφέρειας λειτουργική επάρκεια ως προς τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, 
στόχος πολύ ευρύτερος από την απλή αντιμετώπιση της ασθένειας. 

Σύμφωνα με την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για 
την επιτυχημένη λειτουργία του δικτύου υπηρεσιών σε τομεακό επίπεδο οι οποίες θα 
λειτουργήσουν και ως οδηγός για το σχεδιασμό, κατανόηση και υλοποίηση των 
δράσεων της περιόδου 2001-2006: 

• Η πρώτη αφορά στην ανάπτυξη ανά τομέα επαρκών μονάδων και δράσεων 
Ψυχικής Υγείας. Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
στο Γενικό Νοσοκομείο παράλληλα με τη σταδιακή κατάργηση των Ψυχιατρείων. 
Ταυτόχρονα αναπτύσσονται και άλλες Μονάδες και Κέντρα Ψυχικής Υγείας και 
υποστήριξης των ψυχικά ασθενών. 



• Η δεύτερη αφορά στη στελέχωση των νέων δομών με ικανές ειδικοτήτες 
επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (ψυχίατροι, ψυχιατρικοί νοσηλευτές, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, παιδαγωγοί 
κ.α.). 

• Η τρίτη αφορά στην ουμανιστική αντίληψη που διαπνέει οποιαδήποτε 
παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας. Με άλλα λόγια, η 
ανάπτυξη και διάχυση σε όλους όσους συνεισφέρουν στον τομέα της Ψυχικής 
Υγείας αλλά και στην κοινωνία, της θεμελιώδους διαπίστωσης ότι η κοινωνία 
διαθέτει μια μοναδική ικανότητα να ενεργοποιεί και να αναζωογονεί και τα πιο 
αδύναμα μέλη της και να τα καθιστά οντότητες με δικαιώματα στη ζωή, στη 
διαφορά, στην κοινωνική προστασία, στις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, στην 
ευτυχία και τη χαρά της κοινωνικής ζωής. Και όλα αυτά μπορεί να τα προσφέρει 
μόνο η κοινωνική αλληλεγγύη, χάρις στην οποία ο ασθενής, αφού έχει δεχτεί τις 
κατάλληλες γι’ αυτόν θεραπευτικές παρεμβάσεις, μπορεί να ζήσει ενταγμένος και 
να αποφύγει την απόκλιση, τον εγκλεισμό και τη δυστυχία του κοινωνικά 
αποκλεισμένου. 

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση υλοποιείται μέσα από τις εξής δράσεις: 

• «Αποασυλοποίηση και κοινωνικό-οικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών». 

• «Ανάπτυξη-Συμπλήρωση-Επέκταση δομών στην κοινότητα, για την 
ολοκληρωμένη εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης». 

• «Ενέργειες πρόληψης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης». 

• «Κατάρτιση του προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, της 
κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των ψυχικά 
ασθενών». 

Για την περίοδο 2001-2010 του Προγράμματος «Ψυχαργώς», προβλέπεται όσον 
αφορά την αποασυλοποίηση, η δημιουργία 300 στεγαστικών δομών για 3500 
ασθενείς που διαβιούν σε Ψυχιατρεία ή νοσηλεύονται σε Ψυχιατρικά Τμήματα 
Γενικών Νοσοκομείων και χρειάζονται υποστηριζόμενη διαβίωση στην Κοινότητα για 
κάποιο διάστημα.  

Το Πρόγραμμα Ψυχαργώς έχει τους ακόλουθους άξονες δράσης: 

• Την τομεοποίηση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

• Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών κατά την περίοδο 2001-
2006 και την ολοκληρωμένη προετοιμασία της εξόδου τους στην κοινότητα 
(κυρίως του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής). 

• Τη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

• Την ανάπτυξη κοινοτικών δομών και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας Ψυχικής Υγείας και τη διασύνδεση των υπηρεσιών 
σε ολοκληρωμένα δίκτυα στο πλαίσιο των τομέων Ψυχικής Υγείας. 

• Τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας για τους πληθυσμούς στόχους 
στο επίπεδο της κοινότητας. 

• Την προαγωγή της πρόληψης. 

• Την ανάπτυξη ενεργειών που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και 
ενισχύουν τις δράσεις επανένταξης των ψυχικά ασθενών στόχων στην αγορά 
εργασίας.  

 


