¨Νοσεί" η ψυχική υγεία

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2013 20:53

Άμεση λύση για υπηρεσίες που παρέχονται από το Δίκτυο Φορέων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας « Αργώ», ζητούν βουλευτές της ΔΗΜΑΡ, εκ των οποίων
και η Νίκη Φούντα

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και
Ψυχικής Υγείας « ΑΡΓΩ», αποτελούμενη από εκπρόσωπους των εργαζομένων, των ασθενών
και του Δικτύου των Φορέων, είχαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Θωμάς
Ψύρρας, Νίκη Φούντα και Γιώργος Κυρίτσης.
Οι βουλευτές ενημερώθηκαν για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της
Ψυχικής Υγείας, κυρίως για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία λόγω μείωσης
της χρηματοδότησης κινδυνεύουν με αναστολή της λειτουργίας τους: Απλήρωτοι
εργαζόμενοι, χρέη προς το ΙΚΑ που φέρνουν αντιμέτωπες τις διοικήσεις με τη Δικαιοσύνη
καθώς και τη σημαντική αύξηση του αριθμού των ασθενών.
Επιτακτικά τέθηκαν τα ζητήματα βιωσιμότητας που αφορούν:
Την άμεση εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων του τακτικού προϋπολογισμού για τη
χρηματοδότηση του Β’ τριμήνου, μια διαδικασία που καθυστερεί, την στιγμή που 3000
εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι 8-11 μήνες και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την
καταβολή των επόμενων χρηματοδοτήσεων. Οι εργαζόμενοι που με δικές τους προσπάθειες
καταφέρνουν και διατηρούν, ακόμα, υψηλό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
βρίσκονται σε απόγνωση. Τα χρήματα αυτά δεν αρκούν για την αποπληρωμή των
δεδουλευμένων τους αλλά είναι απαραίτητα για την συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων
Τον κίνδυνο να σταματήσουν την λειτουργία τους οι μονάδες αν δεν υπογραφεί άμεσα
το Σύμφωνο με την Ε.Ε. για επαναχρηματοδότηση τους με τον παράλληλο κίνδυνο να
χαθούν περίπου 120 εκατ. από πόρους του ΕΣΠΑ λόγω της μη έγκαιρης απορρόφησης.
Επιπλέον αναφορά έγινε και στην ανάγκη να διευθετηθούν όλα τα θεσμικά ζητήματα του
χώρου: να υπογραφούν άμεσα οι σχετικές συμβάσεις, να θεσπιστεί μόνιμο σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης, να πιστοποιούνται οι δαπάνες από ορκωτούς λογιστές.
Οι βουλευτές τόνισαν ότι η Δημοκρατική Αριστερά δεσμεύεται να αναλάβει άμεσα
πρωτοβουλίες ώστε να επιλυθούν τα επιτακτικά προβλήματα, αλλά και να προχωρήσει
ένας γενικότερος σχεδιασμός στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Αποτελεί κεντρική
προτεραιότητα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να γίνει με γνώμονα την
εξυπηρέτηση των ασθενών και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ιδίως την τωρινή
περίοδο που αυξάνονται οι ανάγκες των πολιτών για υπηρεσίες δημόσιας ψυχικής υγείας.
Προκειμένου να εξετάσει από κοντά τα αντίστοιχα προβλήματα των φορέων του δικτύου
“Αργώ” στην Αιτωλοακαρνανία, η κ. Φούντα έχει προγραμματίσει συνάντηση και συζήτηση,
την Παρασκευή το απόγευμα, με τους υπεύθυνους του Κέντρου Ημέρας- Ψυχική εταιρεία για
παιδιά και εφήβους στο Μεσολόγγι.
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