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Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού (ΟΚΥπΥ) 
 

 
Προς: Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας                           
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
Επί της ευκαιρίας της συμπερίληψης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας ημερομηνίας 17 
Σεπτεμβρίου 2020, το θέμα που αφορά τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας, επιθυμούμε ως επαγγελματίες υγείας να σας κοινοποιήσουμε τα 
προβλήματα που επηρεάζουν  την  παρεχόμενη φροντίδα ψυχικής υγείας. 
 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας 
Όπως έχει κοινοποιηθεί στα μέσα μαζικής επικοινωνίας,  το ενδονοσοκομειακό περιβάλλον 
του Νοσοκομείου Αθαλάσσας δυστυχώς δεν πληροί τις ελάχιστες αναμενόμενες 
προδιαγραφές για νοσηλεία ατόμων με Νευρο-Νοητικές/ Νευρο-βιολογικές (ψυχικές) 
νόσους. 
Συγκεκριμένα, τα περισσότερα κτήρια κρίθηκαν ακατάλληλα, στα δωμάτια φιλοξενούνται 
αρκετοί νοσηλευόμενοι και δεν υπάρχουν τουαλέτες.  Οι κοινές τουαλέτες που υπάρχουν 
στους θαλάμους δεν είναι ειδικά διαμορφωμένες για άτομα με αναπηρίες.  Επίσης στον 
θάλαμο 24 (Θάλαμος οξέων Περιστατικών για νοσηλεία γυναικών δεν υπάρχει εξωτερικός  
χώρος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα  στις θεραπευόμενες να βγουν σε εξωτερικό ασφαλή 
περιβάλλον ή να ασχοληθούν με εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Επιπρόσθετα, 
παρατηρούνται μεγάλες  ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά και  φάρμακα επί μήνες.  
Η πληρότητα του Νοσοκομείου Αθαλάσσας ξεπερνά το 100% και σε τρίκλινα δωμάτια 
φιλοξενούνται 5 και 6 θεραπευόμενοι.  Οι πιο πάνω συνθήκες που παρουσιάζονται βάλλουν 
την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
θεραπευμένων και του προσωπικού. Ένα τέτοιο μη θεραπευτικό περιβάλλον στερεί τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα.  
Είναι αδιανόητο να στερούμε το δικαίωμα  της ποιοτικής παρεχόμενης φροντίδας σε άτομα 
με Νευρο-Νοητικές/ Νευρο-βιολογικές (ψυχικές) νόσους, αφού άλλωστε είναι νοσηλεία με 
δικαστικό διάταγμα και δεν υπάρχει επιλογή. 
 
 



Member of the International Council of Nurses 
Member of the International Confederation of Midwives 

  

Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών  
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών 

 

Ψυχιατρική Κλινική Λεμεσού  
Στην Ψυχιατρική Κλινική Λεμεσού αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα η αντικατάσταση 
των θυρών εισόδου με θύρες ασφαλείας ελεγχόμενης πρόσβασης. Η απουσία ελεγχόμενης 
πρόσβασης επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών αφού περιστατικά που θα μπορούσαν να 
νοσηλευτούν στην Ψυχιατρική Κλινική, παραπέμπονται με έκδοση δικαστικού διατάγματος 
για εσωτερική νοσηλεία στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας όπου εξασφαλίζονται ασφαλής 
συνθήκες νοσηλείας. Υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης κλειστού συστήματος παρακολούθησης, 
για περαιτέρω έλεγχο και ασφάλεια τόσο των θεραπευομένων όσο και των εργαζομένων.  
Επιπρόσθετα στα δωμάτια δεν υπάρχουν τουαλέτες, και οι υφιστάμενες τουαλέτες είναι πολύ 
λίγες αναλογικά με τον αριθμό των νοσηλευόμενων και επίσης δεν υπάρχουν τουαλέτες 
ειδικά διαμορφωμένες για άτομα με αναπηρίες. Χρειάζεται εκ νέου διαρρύθμιση της 
Κλινικής ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη εποπτεία και παρακολούθηση των θεραπευομένων 
κατά τη νοσηλεία τους ολόκληρο το 24ωρο.  
 
Άνωση- Λεμεσός 
Πρόκειται για την μοναδική Κλινική Αποτοξίνωσης Παράνομων Ουσιών και στεγάζεται στον 
1ο όροφο του Παλαίουν Νοσοκομείου Λεμεσού.  Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι πάρα 
πολύ παλιές που οποιεσδήποτε ανακαινίσεις ή διορθώσεις δεν συμβάλουν καθόλου στην 
αναβάθμιση της ποιότητας των εγκαταστάσεων. Το γεγονός ότι η Κλινική βρίσκεται σε 
όροφο επηρεάζει την όλη νοσηλεία αφού η έξοδος των θεραπευομένων στην βεράντα γίνεται 
πάντοτε με εποπτεία του προσωπικού χωρίς προστασία των προσωπικών δεδομένων αφού οι 
θεραπευόμενοι εκτίθενται σε κοινή θέα στη βεράντα του κτιρίου.  Σημαντικό όμως πρόβλημα 
αποτελεί η απόσταση της συγκεκριμένης Κλινικής από το γενικό Νοσοκομείο αφού άτομα με 
χρήση ουσιών παρουσιάζουν συχνά σωματικές συννοσηρότητες που απαιτούν την άμεση 
αντιμετώπιση τους από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας.  
 
Εκ μέρους Τομέα Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας  (ΠΑΣΥΝΜ) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-

2018. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές 

Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών 

(EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).  

 
Δρ. Μαρία Χριστοδούλου Φελλά 
PHd Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
Νοσηλευτικός Λειτουργός Α’ 
Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας 
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