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ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε ερώτηση και ακε Βουλευτών 
 

Σε απάντηση της με αρ. 6172/594/21-4-2021 ερώτησης και ακε, που κατατέθηκε στη 
Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Βέττα Καλλιόπη, Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη), 
Τελιγιορίδου Ολυμπία, με θέμα: «Η κυβέρνηση αφήνει τη Δυτική Μακεδονία χωρίς δημόσια 
ψυχιατρική κλινική και διακινδυνεύει τη θεραπεία των ασθενών» και σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 

Δεν υπήρξε κατάργηση ή μεταφορά της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Κοζάνης 
«Μαμάτσειο» σε ιδιωτική δομή, αλλά προσωρινή συνέχιση της νοσηλείας των ψυχιατρικών 
ασθενών της εν λόγω κλινικής σε ιδιωτική κλινική της ίδιας περιοχής. Η διάθεση κλινών εκ 
μέρους της ιδιωτικής κλινικής έγινε βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 86 του ν. 
4745/2020 (Α’ 214) και της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.10257/22.03.2021 (Β’ 1118) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, με διάρκεια διάθεσης από 12-4-2021 έως 
1-5-2021. Η μεταφορά των ασθενών αυτών εκτός του Γ.Ν. Κοζάνης κρίθηκε αναγκαία, για να 
διασφαλιστεί η προστασία τους από το ενδεχόμενο προσβολής από Covid-19.  

Εξάλλου, από τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις δεν απαιτείται η σύναψη σύμβασης 
για τη διάθεση κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη 
νοσηλεία ασθενών που δεν πάσχουν από Covid – 19, αλλά προβλέπεται απευθείας ο τρόπος 
αποζημίωσης για τη διάθεση αυτή. 

Κριτήριο για τη διάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών της ιδιωτικής δομής αποτέλεσε: α) 
το αυξημένο ιικό φορτίο και οι αυξημένες ανάγκες νοσηλείας περιστατικών Covid-19 στην 
περιοχή της Π.Ε. Κοζάνης και, συνεπώς, η ανάγκη διάθεσης όσο το δυνατό περισσότερων 
κλινών του Νοσοκομείου για την ασφαλή διαχείριση και αντιμετώπιση των αυξημένων 
αναγκών και β) η προστασία των ψυχιατρικών ασθενών από τη νόσο Covid-19 και η συνέχιση 
της ασφαλούς νοσηλείας και θεραπείας τους στην ίδια περιοχή και όχι σε άλλη Περιφερειακή 
Ενότητα.  

Υπό τα δεδομένα αυτά, η σύντομη και προσωρινή νοσηλεία ασθενών της Ψυχιατρικής 
Κλινικής σε ιδιωτική κλινική της περιοχής κρίθηκε ως το καταλληλότερο μέτρο τόσο για τη 
διαχείριση των περιστατικών Covid-19 όσο και για την μη διατάραξη της ψυχιατρικής 
νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών. Σήμερα, η ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν. Κοζάνης 
«Μαμάτσειο» έχει επανέλθει στην κανονική της λειτουργία, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς 
έχουν επιστρέψει σε αυτήν και συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή όλων των ψυχιατρικών 
της υπηρεσιών προς τους ασθενείς. 
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Σημειώνεται ότι, καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, το Υπουργείο Υγείας κινήθηκε 
στην κατεύθυνση ενίσχυσης τόσο των ενδονοσοκομειακών όσο και των κοινοτικών δομών 
ψυχικής υγείας, ανά την επικράτεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός 
για τον τομέα της ψυχικής υγείας αυξήθηκε για το 2021 κατά 62%. Παράλληλα, προχωράει ο 
σχεδιασμός για περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της ψυχικής υγείας με προσωπικό και 
δημιουργία νέων δομών μέχρι το τέλος του έτους.  
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