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Ειςαγωγή
Το πρόγραμμα Ψυχιατρικισ Μεταρρφκμιςθσ (ΨΜ) αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό του
ςυςτιματοσ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ και
ςθμαντικότερεσ μεταρρυκμίςεισ που ςυντελοφνται ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με
πολλαπλζσ κετικζσ ςυνζπειεσ.
Η Ελλθνικι πολιτεία δεςμεφεται διαχρονικά και ανεξάρτθτα από πολιτικζσ και διοικθτικζσ
αλλαγζσ ςτο Υπουργείο Υγείασ, από τα προγράμματα Ψυχαργϊσ που ολοκλθρϊκθκαν τα
προθγοφμενα χρόνια, από το Σφμφωνο Spidla κακϊσ και από το γεγονόσ ότι θ ψυχιατρικι
μεταρρφκμιςθ χρθματοδοτικθκε και χρθματοδοτείται από τα διαρκρωτικά ταμεία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (κυρίωσ θ ανάπτυξθ νζων δομϊν). Ιδιαίτερα θ αξιοποίθςθ των
ευρωπαϊκϊν πόρων ενϊ ζχει ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτθν υλοποίθςθ τθσ ψυχιατρικισ
μεταρρφκμιςθσ, παράλλθλα δεςμεφει τθν χϊρα μασ ςτθν λειτουργία των δομϊν και μετά
τθν περίοδο τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ, που δεδομζνθσ τθσ τρζχουςασ δθμοςιονομικισ
ςυγκυρίασ αποδεικνφεται εξαιρετικά αβζβαιθ.
Τα παραπάνω διαμορφϊνουν ζνα δεςμευτικό πλαίςιο για τθν πολιτικι ψυχικισ υγείασ τθσ
χϊρασ για τθν δεκαετία 2010-2020. Τθν διετία 2010-2011 θ πολιτικι τθσ χϊρασ μασ
αποςαφθνίηεται κυρίωσ μζςω των αποφάςεων ςκοπιμότθτασ που ζχουν τθν λογικι
ζγκριςθσ ενόσ μεγάλου αρικμοφ νζων υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και που αποτελοφν
ςυνζχεια τθσ πολιτικισ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ. Στθ ςυνζχεια εγκρίκθκε και
δθμοςιεφτθκε θ απόφαςθ για το Ψυχαργϊσ ΙΙΙ, που είναι ζνα χριςιμο οραματικό και
ςτρατθγικό πλαίςιο αναφοράσ για τθν επόμενθ περίοδο, που όμωσ απαιτείται να
ςυνοδευτεί από ζνα ολοκλθρωμζνο επιχειρθςιακό ςχζδιο.
Στο επιχειρθςιακό ςχζδιο κα ιεραρχοφνται οι ανάγκεσ και κα προβλζπονται ςυγκεκριμζνοι
μετρίςιμοι και ποςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και αναμενόμενα αποτελζςματα. Με δεδομζνθ
μάλιςτα τθν οικονομικι κρίςθ κα προβλζπει τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ τόςο για τθν φάςθ
τθσ δθμιουργίασ των νζων δομϊν (επζνδυςθ) όςο και για τθν φάςθ λειτουργίασ
(λειτουργικό κόςτοσ). Επίςθσ είναι απαραίτθτο να ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνεσ
κεςμικζσ και διοικθτικζσ παρεμβάςεισ προκειμζνου το ςφςτθμα να καταςτεί λειτουργικό
και αποδοτικό.
Η ομάδα αξιολόγθςθσ διαπιςτϊνει ότι μζχρι ςιμερα, θ αποαςυλοποίθςθ, ο πρϊτοσ
πυλϊνασ του προγράμματοσ τθσ Ψυχιατρικισ Μεταρρφκμιςθσ, προχϊρθςε ικανοποιθτικά,
ο δεφτεροσ πυλϊνασ όμωσ, τθσ ανάπτυξθσ κοινοτικϊν δομϊν (πρωτοβάκμιεσ και
ενδονοςοκομειακισ νοςθλείασ), εμφανίηει αρκετζσ κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςι του.
Ραράλλθλα θ ανάπτυξθ και θ αναδιάταξθ του ςυςτιματοσ δεν ςυνοδεφτθκε από τισ
απαραίτθτεσ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ αλλαγζσ. Ρεραιτζρω οι βαςικζσ διαπιςτϊςεισ τθσ
ομάδασ αξιολόγθςθσ και μια ςειρά προτάςεων που ζχουν εκπονθκεί κατθγοριοποιοφνται
ςε 4 βαςικοφσ άξονεσ που παρουςιάηονται αναλυτικά ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ:
1. Οργάνωςθ και διοίκθςθ του ςυςτιματοσ.
2. Ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν.
3. Η ΨΜ από τθν ςκοπιά των λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ (ΛΥΨΥ).
4. Θζματα ςχετιηόμενα με το ανκρϊπινο δυναμικό και διατομεακισ ςυνεργαςίασ.
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1. Οργάνωςη και διοίκηςη ςυςτήματοσ ψυχικήσ υγείασ
Διαπιςτϊνονται ςθμαντικά προβλιματα ςτθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ ψυχικισ υγείασ1.
Η οργανωτικι δομι δεν δείχνει κάποια ουςιαςτικι βελτίωςθ ςε ςχζςθ με τα πορίςματα τθσ
ex-post αξιολόγθςθσ (2009). Το ςφςτθμα παραμζνει πολυδιαςπαςμζνο και αςυντόνιςτο,
χωρίσ διαςφνδεςθ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων και οργανιςμϊν. Οι λιπτεσ των
υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ (Λ.Υ.Ψ.Υ.) δεν λαμβάνουν υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο του Σομζα
Ψυχικισ Υγείασ (ΤοΨΥ) ςτον οποίο διαμζνουν, με αποτζλεςμα πολφτιμοι ανκρϊπινοι και
οικονομικοί πόροι να μθ χρθςιμοποιοφνται ορκολογικά και αποτελεςματικά.
Επιπλζον, θ δομι εξακολουκεί να είναι υπερςυγκεντρωτικι ςε κεντρικό επίπεδο χωρίσ να
ζχει ςυντελεςτεί ουςιαςτικι πρόοδοσ ωσ προσ τθν αποκζντρωςθ των υπθρεςιϊν, τθν
περιφερειακι διοίκθςθ, τθν ανάπτυξθ ςε επίπεδο ΤοΨΥ. Επίςθσ, θ ανάπτυξθ και θ
λειτουργία ενόσ ενιαίου και οριηόντιου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ τθσ
ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ δεν ζχει επιτευχκεί, ενϊ δεν εφαρμόηονται ολοκλθρωμζνοι
μθχανιςμοί διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν.
Το ςφςτθμα των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ παρουςιάηει τρία επίπεδα οργάνωςθσ και
διοίκθςθσ: το κεντρικό, το περιφερειακό και το τομεακό.


Στο κεντρικό επίπεδο, θ εκάςτοτε πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Υγείασ υλοποιεί
το ζργο τθσ με μετακλθτοφσ ςυνεργάτεσ οι οποίοι αποχωροφν με τθν

1

Στθν παροφςα καταγραφι δεν λογίηεται ςτο ςφςτθμα των υπθρεςιϊν το υποςφςτθμα του ιδιωτικοφ τομζα
(ιδιωτικζσ κλινικζσ και ιδιϊτεσ επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ), το οποίο δεν αξιολογείται οφτε ελζγχεται από το
ςφςτθμα που καταγράφουμε ςτθν παροφςα καταγραφι.
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αντικατάςταςθ του αρμόδιου πολιτικοφ προςϊπου. Σε υπθρεςιακό επίπεδο, θ
Διεφκυνςθ Ψυχικισ Υγείασ (ΔΨΥ) ενϊ ζχει κυρίαρχο ρόλο με εκτελεςτικζσ
αρμοδιότθτεσ ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν πολιτικι, ςτθν παρακολοφκθςθ και
υποςτιριξθ και τζλοσ ςτθν αξιολόγθςθ και ςτον ζλεγχο, ςτθν πράξθ ζχει
μετατραπεί ςε ζνα μθχανιςμό διεκπεραίωςθσ τθσ κακθμερινότθτασ. Δεν διακζτει
επαρκι ςτελζχωςθ και δεν εφαρμόηονται με ολοκλθρωμζνο τρόπο μθχανιςμοί
άςκθςθσ ελζγχου και αξιολόγθςθσ διαχειριςτικϊν, διοικθτικϊν και οικονομικϊν
κεμάτων κακϊσ και κεμάτων ποιότθτασ υπθρεςιϊν.
Σε περιφερειακό επίπεδο, δεν καταγράφθκαν διαδικαςίεσ ι μθχανιςμοί που να
ςχετίηονται με τθν διοίκθςθ τθσ ΨΜ. Οι Τ.Πε.2, ςυμμετζχουν μόνο ςτθν
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ ςε ζργα ΨΜ.
Τζλοσ ςε τομεακό επίπεδο, διαπιςτϊνεται ότι οι Τομεακζσ Επιτροπζσ Ψυχικισ
Υγείασ (ΤΕΨΥ) δεν αςκοφν οφτε τισ γνωμοδοτικζσ και ειςθγθτικζσ αρμοδιότθτεσ
τουσ, αλλά δεν επιχειροφν οφτε να ςυντονίςουν τουσ φορείσ και τισ παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ ςτον τομζα τουσ. Ραρατθρικθκαν φαινόμενα,
υπολειτουργίασ των ΣΕΨΤ ενϊ δεν ζχουν αναλθφκεί ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ
για τθν ενεργοποίθςι τουσ.

Σε αυτό το πλαίςιο το Υπουργείο Υγείασ πρζπει να αναδιαμορφϊςει τθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό του ςυςτιματοσ ψυχικισ υγείασ και τθν ενίςχυςθ του επιτελικοφ του ρόλου
(πολιτικι θγεςία και Διεφκυνςθ Ψυχικισ Υγείασ) προκειμζνου να αποφεφγεται θ
κακθμερινι τριβι και εναςχόλθςθ τουσ με δευτερεφοντα και εντελϊσ διαχειριςτικά
κζματα. Στο πλαίςιο αυτό θ ομάδα αξιολόγθςθσ προτείνει:
1. Ρροςαρμογι τθσ οργανωτικισ διάρκρωςθσ τθσ ΔΨΤ ςτισ ςφγχρονεσ επιτελικζσ
απαιτιςεισ, με νζα τμιματα βαςιςμζνα ςε λειτουργίεσ διοίκθςθσ
(προγραμματιςμόσ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχοσ κλπ), με επαρκι ποςοτικι και
ποιοτικι ςτελζχωςθ κακϊσ και δθμιουργία υπό τθν εποπτεία τθσ μιασ ομάδασ
δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ΨΜ (κα ςυνεπικουρείται ςτο ζργο τθσ από τον
μθχανιςμό υποςτιριξθσ) και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τρζχουςασ δφςκολθσ
κατάςταςθσ και των κρίςιμων ηθτθμάτων τθσ ΨΜ.
2. Άμεςθ ενεργοποίθςθ των ΣΕΨΤ και άςκθςθ του επιτελικοφ τουσ ρόλου με τθ λιψθ
αποφάςεων για τθν περιοχι ευκφνθσ, οδθγϊντασ ςτθν αποκζντρωςθ και ςτον
εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ φροντίδασ τθσ ψυχικισ υγείασ. Ο
κεςμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ υπθρεςίασ που κα λειτουργεί ςυντονιςτικά και ωσ
ςθμείο «ειςόδου» των αςκενϊν ςτο ςφςτθμα, ο εξορκολογιςμόσ του αρικμοφ των
τομζων κακϊσ και θ ανάλθψθ δράςεων υποςτιριξθσ κα ςτελζχωςθσ των τομεακϊν
επιτροπϊν (πικανά και με αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΣΡΑ) πρζπει να
αποτελζςουν προτεραιότθτεσ του Υπουργείου Υγείασ. Ραράλλθλα πρζπει να
διερευνθκεί ςε βάκοσ θ αξιοποίθςθ και θ ςυμμετοχι των Υγειονομικϊν
Ρεριφερειϊν ι/και των Διοικθτικϊν Ρεριφερειϊν, ςτθν διοίκθςθ των υπθρεςιϊν
ψυχικισ υγείασ.
3. Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων χρθματοδότθςθσ του ςυςτιματοσ με ρφκμιςθ τθσ
τακτικότθτασ τθσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ και του ετιςιου ποςοφ από τθν ζναρξθ
2

Ενδεχόμενθ κατάργθςθ των Υ.Ρε. και πικανι παραχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςε περιφζρειεσ και καλλικρατικοφσ
διμουσ, κα προκαλζςει ζντονθ ανάγκθ για μια γενικότερθ περιφερειακι αναδιάρκρωςθ και ςτο επίπεδο των
αιρετϊν περιφερειακϊν δομϊν του κράτουσ.
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του ζτουσ, ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των φορζων για τθν πορεία τθσ χρθματοδότθςθσ,
ϊςτε να μπορεί να γίνει προγραμματιςμόσ των δράςεων από τισ Μονάδεσ Ψυχικισ
Υγείασ και τθν αναηιτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ χρθματοδότθςθσ που κα ςτθρίηεται
ςτισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ, τθν ποιότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν και τθν
αποδοτικότθτα των διακεςίμων πόρων.
4. Άμεςθ εφαρμογι ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ τθσ ψυχιατρικισ
μεταρρφκμιςθσ και ευζλικτου και εφχρθςτου μοντζλου αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ, κακϊσ και τθσ διαςφάλιςθσ
των όρων αμοιβισ και εργαςίασ του προςωπικοφ των ΜΨΥ πρζπει να ςυνδεκεί με
τθ χρθματοδότθςι τουσ.
5. Ραρεμβάςεισ ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν που κα αφορά επαναςχεδιαςμό τθσ
ψυχιατρικισ εφθμερίασ με ζμφαςθ ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν νοςθλείασ από
τισ υπθρεςίεσ του Τομζα Ψυχικισ Υγείασ ςτον οποίο διαμζνει ο αςκενισ, εφαρμογι
του ενιαίου ψυχιατρικοφ φακζλου (θλεκτρονικοφ ι χειρόγραφου) αποηθμίωςθ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν των ΜΨΑ από τον ΕΟΠΤΤ με διευκρίνιςθ του πλαιςίου
«νοςθλείασ» ι «διαβίωςθσ».

2. Δίκτυο Παρεχόμενων Υπηρεςιϊν Ψυχικήσ Υγείασ
Οι ΣοΨΤ αποτελοφν το κφτταρο τθσ Ψυχιατρικισ Μεταρρφκμιςθσ και το Κζντρο Ψυχικισ
Τγείασ (ΚΨΤ) τον πυρινα του κυττάρου αυτοφ. Στο πλαίςιο του ΤοΨΥ και για τθν ολιςτικι
ικανοποίθςθ των αναγκϊν ψυχικισ υγείασ των πολιτϊν, προβλζπεται ςφμφωνα με τον
Ν2716/19999 να αναπτυχκοφν πρωτοβάκμιεσ, δευτεροβάκμιεσ υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ,
μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και τζλοσ ειδικά προγράμματα και υπθρεςίεσ
(π.χ. επαγγελματικι αποκατάςταςθ ψυχικά αςκενϊν, αντιμετϊπιςθ εξαρτιςεων κ.λπ.).
Ιδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει ςτθν ζλλειψθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ υπθρεςιϊν για
παιδιά και εφιβουσ κακϊσ και ςτθν ςθμαντικι γεωγραφικι ανιςοκατανομι ανά τθν
επικράτεια με ελάχιςτεσ υπθρεςίεσ μόνο ςε πολφ μεγάλα αςτικά κζντρα. Ρεραιτζρω
παρατθρείται μεγάλθ ζλλειψθ ςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ όπωσ οι
μονάδεσ για τισ διαταραχζσ του φάςματοσ του αυτιςμοφ, υπθρεςίεσ για αςκενείσ με άνοια,
προγράμματα φροντίδασ αςκενϊν ςτο ςπίτι κ.α.
Αναλυτικότερα, ςτισ πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, αν και παρατθρείται
αφξθςθ του αρικμοφ των Κζντρων Ψυχικισ Υγείασ, αυτά εξακολουκοφν να λειτουργοφν
χωρίσ ενιαίο οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο με ςυνζπεια να μθν τθροφνται ςτοιχειϊδεισ
διαδικαςίεσ για τθν αποτελεςματικι τουσ λειτουργία. Πςον αφορά τισ Κινθτζσ Μονάδεσ,
είναι λίγεσ και διαπιςτϊνεται ότι δεν αναφζρονται ςτα ΚΨΥ τθσ περιοχισ τουσ, οφτε
ςυντονίηονται από αυτά.
Στο επίπεδο των δευτεροβάκμιων υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ, παρατθρείται ςθμαντικι
κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ των ψυχιατρικϊν τμθμάτων ςτα γενικά νοςοκομεία που κα
βοθκιςει ςτθν οριςτικι κατάργθςθ των ψυχιατρικϊν νοςοκομείων. Υπάρχει θ ανάγκθ για
τθ δθμιουργία μετανοςοκομειακϊν ξενϊνων ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ για τθν περαιτζρω
νοςθλεία αςκενϊν πζραν του τμιματοσ οξζων. Επίςθσ, ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν
λειτουργία των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ είναι θ ςτελζχωςθ και θ μετακίνθςθ του
προςωπικοφ τουσ ςε άλλεσ υπθρεςίεσ των νοςοκομείων.
Σχετικά με τισ μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ (οικοτροφεία, ξενϊνεσ,
προςτατευμζνα διαμερίςματα), ςυνεχίηουν να λειτουργοφν χωρίσ να εφαρμόηουν κριτιρια
«Αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια (on going) τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Σχεδίου
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αξιολόγθςθσ του αποκαταςταςιακοφ ζργου που παρζχουν, αλλά και ελζγχου για τθν
αποδοτικι χριςθ των οικονομικϊν πόρων που τουσ δίδονται. Δεν υφίςταται ςφςτθμα
καταγραφισ των κενοφμενων κλινϊν, παρακολοφκθςθσ και τοποκζτθςθσ νζων ΛΥΨΥ ςτισ
δομζσ. Επιπλζον, οι ΜΨΑ του ιδιωτικοφ, μθ κερδοςκοπικοφ τομζα αντιμετωπίηουν μεγάλα
προβλιματα εξαιτίασ τθσ μθ τακτικισ χρθματοδότθςισ τουσ.
Τζλοσ, άλλεσ μονάδεσ και προγράμματα ςυνεχίηουν να υφίςτανται ζχοντασ ωςτόςο χάςει
τθν δυναμικι προοπτικι ανάπτυξθσ τουσ (π.χ. ΚοιΣΡΕ), νζεσ μονάδεσ ξεκινοφν δειλά (π.χ.
πρόγραμμα ανάδοχων και φιλοξενουςϊν οικογενειϊν) και τζλοσ άλλεσ προγραμματίηονται
για να καλφψουν μεγάλεσ ανάγκεσ που ςιμερα δεν ικανοποιοφνται (π.χ. μονάδεσ
παρζμβαςθσ διαταραχϊν φάςματοσ αυτιςμοφ, προγράμματα για αςκενείσ με άνοια).
Οι παρεμβάςεισ του Υπουργείου Υγείασ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν
ψυχικισ υγείασ, μζςω και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ, προτείνεται να
επικεντρωκοφν ςτα παρακάτω:
1. Αξιοποίθςθ του απαιτοφμενου επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ των προτεινόμενων
παρεμβάςεων με προτεραιοποίθςθ των νζων υπθρεςιϊν, ςτθ βάςθ τθσ ωρίμανςθσ
και τθσ αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ τουσ, με παράλλθλθ αποςαφινιςθ του τρόπου
χρθματοδότθςισ τουσ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν θ
γεωγραφικι ανιςοκατανομι των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και οι ελλείψεισ ςε
ειδικζσ υπθρεςίεσ και ςε υπθρεςίεσ για παιδιά και ζφθβουσ. Επίςθσ πρζπει να
διερευνθκοφν οι δυνατότθτεσ αυτόνομθσ ανάπτυξθσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ
υγείασ και ο βακμόσ ενςωμάτωςθσ τουσ ςτισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ (π.χ.
αξιοποίθςθ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ υγείασ: Κζντρα Υγείασ, δθμοτικά ιατρεία,
μονάδεσ υγείασ του ΕΟΡΥΥ).
2. Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςτελζχωςθσ των
νζων υπθρεςιϊν (π.χ. εξαίρεςθ τθσ ψυχικισ υγείασ από τον περιοριςμό των
προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα, ι εναλλακτικά προτεραιότθτα ςτθν ςτελζχωςθ
των υπθρεςιϊν ΨΥ βάςει του κανόνα 1 πρόςλθψθ / 5 αποχωριςεισ , διερεφνθςθ
εναλλακτικϊν ςεναρίων ςτελζχωςθσ των ΝΡΔΔ)
3. Εκπόνθςθ ςχεδίου εξαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ των νζων προτεινόμενων
δόμων.

3. Λήπτεσ Υπηρεςιϊν Ψυχικήσ Υγείασ (ΛΥΨΥ)
Διαπιςτϊνεται ζλλειψθ ενιαίων κανονιςμϊν λειτουργίασ για πολλοφσ τφπουσ μονάδων
ψυχικισ υγείασ, ζλλειψθ κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων και κλινικϊν οδθγιϊν κατά τθ
νοςθλεία κακϊσ και μθ εφαρμογι ενιαίου ψυχιατρικοφ φακζλου των αςκενϊν. Επιπλζον,
παρατθρικθκε αδυναμία αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν των ΛΥΨΥ ςτον ΤοΨΥ όπου διαμζνει,
οπότε και δεν διαςφαλίηεται το δικαίωμα των πολιτϊν ςτο ςυνεχζσ τθσ φροντίδασ. Να
αναφερκεί ςτο ςθμείο αυτό ότι το Υπουργείο Υγείασ δεν ελζγχει με κανζναν τρόπο τθν
παροχι των υπθρεςιϊν από τισ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ του ιδιωτικοφ κερδοςκοπικοφ
τομζα.
Αν και τονϊκθκε θ «φωνι» των ΛΥΨΥ μζςω τθσ δθμιουργίασ ςυλλόγων και ςωματείων
εκπροςϊπθςθσ, προάςπιςθσ των δικαιωμάτων και ςυλλόγων οικογενειϊν και φίλων, οι
λιπτεσ εξακολουκοφν να μθν ζχουν ςυμμετοχι ςτθ λιψθ των αποφάςεων, ςτον ζλεγχο των
μονάδων και ςτισ ΤΕΨΥ. Επιπρόςκετα, δεν υπάρχουν διαδικαςίεσ για τθν ςυλλογι και
«Αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια (on going) τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Σχεδίου
Δράςθσ “ΨΥΧΑΓΩΣ” από το 2011 μζχρι και το 2015»

6

ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΗ:

ΕΚΠΟΝΗΗ:

Συμπεράςματα & προτάςεισ on going αξιολόγθςθσ

επεξεργαςία δεδομζνων ςχετικϊν με τθν ικανοποίθςθ των λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ
υγείασ από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
Από τθν ζρευνα αξιολόγθςθσ προζκυψαν μαρτυρίεσ λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και
μελϊν των οικογενειϊν για περιςτατικά λεκτικισ και ςωματικισ παραμζλθςθσ
φιλοξενοφμενων ςε ΜΨΑ, αιςκθτι μείωςθ του επιπζδου διαβίωςθσ ςτισ ΜΨΑ, ανεπαρκζσ
προςωπικό για τθν κατάλλθλθ φροντίδα των ενοίκων και «αςυλικζσ» λογικζσ ςτθ
λειτουργία των ΜΨΑ (μθχανικζσ/χθμικζσ κακθλϊςεισ, απουςία ερεκιςμάτων).
Για τθν προςταςία των δικαιωμάτων των αςκενϊν, ζχουν γίνει νομοκετικά βιματα,
ςυςτικθκε θ Ειδικι Επιτροπι Ρροςταςίασ Ελζγχου των Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Ψυχικζσ Διαταραχζσ με ςυμμετοχι και εκπροςϊπων αςκενϊν, ενϊ ανεξάρτθτεσ αρχζσ (πχ
ΕΕΔΑ, ΣτΡ) παρενζβθςαν με εκκζςεισ και αναφορζσ.
Διαπιςτϊκθκε υπερβολικά υψθλόσ αρικμόσ3 ακοφςιων νοςθλειϊν προκαλϊντασ τεράςτιο
βάροσ ςτθ διαχείριςι τουσ από τα γενικά νοςοκομεία, κακϊσ και μθ τιρθςθ των
διαδικαςιϊν και ζλλειψθ ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων των ψυχικά αςκενϊν κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ειςαγγελικισ παραγγελίασ για τθν αναγκαςτικι νοςθλεία. Επιπλζον,
θ καταλλθλότθτα των νοςοκομείων για τθ μεταχείριςθ και φφλαξθ των ποινικά
ακαταλόγιςτων ψυχικά παςχόντων, ελζγχεται τόςο από δικαιϊκισ όςο και από
κεραπευτικισ πλευράσ. Το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο χρειάηεται άμεςθ τροποποίθςθ
ςχετικά με τθν ακοφςια νοςθλεία, τθ δικαιοπραξία, τθν κράτθςθ και νοςθλεία των
ποινικά ανεφκυνων ψυχικά αςκενϊν.
Πςον αφορά ςτθν απαςχόλθςθ και επαγγελματικι αποκατάςταςθ των ΛΥΨΥ το μοναδικό
ιςχφον πλαίςιο φαίνεται να είναι οι ΚοιΠΕ. Από το 2002 ζωσ ςιμερα ζχουν ςυςτακεί 17
Κοι.Σ.Ρ.Ε. και απαςχολοφν περίπου 290 αςκενείσ, αρικμόσ ιδιαίτερα χαμθλόσ ςε ςχζςθ με
τον ςυνολικό προβλεπόμενο αρικμό (ιτοι 58, δθλαδι ζνασ ανά ΤοΨΥ). Επίςθσ ιδιαίτερα
χαμθλό είναι και το ςφνολο των ψυχικά ςκενϊν που εργάηονται. Τζλοσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ
κα πρζπει να δοκεί ςε μορφζσ ςυςτθματικισ και μόνιμθσ και όχι περιςταςιακισ
απαςχόλθςθσ.

Στο πλαίςιο αυτό θ ομάδα αξιολόγθςθσ προτείνει:
1. Θζςπιςθ και κακιζρωςθ κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων και κλινικϊν οδθγιϊν, που
κα είναι κοινά και κα τθροφνται από όλεσ τισ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ προκειμζνου
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και καταγραφι
κανονιςμϊν λειτουργίασ για όλουσ τουσ τφπουσ δομϊν.
2. Ανάπτυξθ νζων ΚοιΠΕ και υποςτιριξθ των υφιςτάμενων. Αναπροςαρμογι του
κεςμικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθν απαςχόλθςθ των ΛΥΨΥ που προωκοφνται από
ΚΟΙΣΡΕ ςτθν ελεφκερθ αγορά εργαςίασ κακϊσ και ανάπτυξθ άλλων εναλλακτικϊν
τρόπων απαςχόλθςθσ και επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ ΛΥΨΥ.
3. Υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των ςυλλόγων οικογενειϊν και των ομάδων
εκπροςϊπθςθσ των ΛΤΨΤ και διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ
εκπροςϊπων τουσ ςτισ ΤΕΨΥ. Επιπλζον, ςυμμετοχι εκπροςϊπων ΛΥΨΥ και
ςυλλόγων οικογενειϊν ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων.

3
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4. Ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν για τθ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν
υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
5. Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων για τισ οικογζνειεσ των ψυχικά
παςχόντων (ψυχοεκπαίδευςθ, αντιμετϊπιςθ των κρίςεων, δομζσ βραχείασ
φιλοξενίασ παςχόντων (respite centers)), για τθ ςυνζχιςθσ τθσ φροντίδασ ςτο ςπίτι
και τθ μείωςθ των επανειςαγωγϊν.
6. Θεςμοκζτθςθ ειδικοφ ανεξάρτθτου οργάνου ελζγχου λειτουργίασ των ΜΨΤ με
ευρείεσ αρμοδιότθτεσ, ςτο οποίο κα λαμβάνουν μζροσ και εκπρόςωποι των ΛΥΨΥ
και των οικογενειϊν τουσ και να τίκενται ςε άμεςθ εφαρμογι τα πορίςματα των
ελζγχων (πχ άρςθ άδειασ λειτουργίασ ΜΨΥ και άλλεσ κυρϊςεισ).
7. Μείωςθ του αρικμοφ ακοφςιων νοςθλειϊν και βελτίωςθ του πλαιςίου με
παρεμβάςεισ για τθν κρίςθ των ακοφςιων νοςθλειϊν πριν και κατά τθν προςφυγι
ςτο δικαςτιριο κακϊσ και τθν εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ των νοςθλευτϊν και των
αςτυνομικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των κρίςεων.
8. Διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των ψυχικά αςκενϊν κατά τθν νοςθλεία, εκοφςια ι
ακοφςια (π.χ. ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα τουσ, πρόςβαςθ ςτον ιατρικό φάκελο,
περιοριςμόσ των κακθλϊςεων, ευζλικτο ςφςτθμα για τθν άρςθ και επαναφορά τθσ
δικαιοπρακτικισ ικανότθτασ).

4. Θζματα ανθρϊπινου δυναμικοφ και διατομεακήσ ςυνεργαςίασ
Το ςφςτθμα ψυχικισ υγείασ ςτθ χϊρα μασ χαρακτθρίηεται από τθν ζλλειψθ ενόσ κεντρικοφ
και αξιόπιςτου ςυςτιματοσ καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Οι υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ εμφανίηονται ςοβαρά υποςτελεχωμζνεσ και παράλλθλα, θ
αδυναμία προςλιψεων προςωπικοφ ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ (ΝΡΔΔ) λόγω των
περιοριςμϊν που ζχουν επιβλθκεί από τθ δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ και θ
ςυνακόλουκθ αδυναμία απορρόφθςθσ των πόρων του ΕΣΡΑ για τθ δθμιουργία νζων
υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ, ενϊ εκκρεμεί και θ εφαρμογι των δεςμεφςεων του ςυμφϊνου
Spidla – Αβραμόπουλου για τθν πρόςλθψθ επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ, επιδεινϊνουν
περαιτζρω τθν κατάςταςθ.
Αν και αναγνωρίηονται οι κετικζσ εξελίξεισ που ζχουν ςυντελεςτεί τα τελευταία χρόνια ςε
ςχζςθ με τθν ειδικότθτα τθσ ψυχιατρικισ και παιδοψυχιατρικισ, για το μθ ιατρικό
προςωπικό δεν ζχει ςυντελεςτεί αντίςτοιχθ πρόοδοσ ςε κζματα εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ. Δεν υπάρχει ςφςτθμα καταγραφισ και επικαιροποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν των ςτελεχϊν τθσ ψυχικισ υγείασ, με αποτζλεςμα οι εκπαιδευτικζσ ενζργειεσ να
είναι αποςπαςματικζσ, αςυντόνιςτεσ και χωρίσ ςυνζχεια.
Εξαιτίασ τθσ υποχρθματοδότθςθσ των ΜΨΥ και των κακυςτεριςεων ςτισ πλθρωμζσ του
προςωπικοφ, το προςωπικό των ΜΨΥ εμφανίηει ςθμάδια κόπωςθσ, ματαίωςθσ και
επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ.
Τζλοσ, απαιτείται ςυντονιςμόσ για τθ ςυνεργαςία και τθν ανάλθψθ κοινϊν δράςεων ςτα
πεδία όπου απαιτείται ςυνεργαςία του Υπουργείου Υγείασ με άλλα υπουργεία. Ενδεικτικά
αναφζρονται:
o

Υπουργείο Δικαιοςφνθσ για κζματα ακοφςιασ νοςθλείασ, κράτθςθσ ποινικά
ανεφκυνων ψυχικά αςκενϊν, δικαιοπραξίασ ΛΥΨΥ
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o

Υπουργείο Ραιδείασ για παρεμβάςεισ που εμπίπτουν ςτο φάςμα διαταραχϊν του
αυτιςμοφ

o

Υπουργείο Απαςχόλθςθσ για κζματα ςχετικά με επαγγελματικι αποκατάςταςθ
ΛΥΨΥ.

Στο πλαίςιο αυτό θ ομάδα αξιολόγθςθσ προτείνει:
1. Άμεςθ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν διατομεακισ ςυνεργαςίασ με το Υπουργείο
Δικαιοςφνθσ για τθν άμεςθ αναδιαμόρφωςθ των ηθτθμάτων δικαςτικισ
ψυχιατρικισ και τθσ δικαςτικισ προςταςίασ των ψυχικά παςχόντων, κακϊσ και
ςυςτθματικι ςυνεργαςία και διαμόρφωςθ κοινισ πολιτικισ για τα κζματα
ψυχικισ υγείασ του ΥΥΚΑ με άλλα υπουργεία (πχ Υπουργείο Απαςχόλθςθσ,
Υπουργείο Ραιδείασ).
2. Υποςτιριξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τθν δθμιουργία πρακτικϊν οδθγιϊν και
καταλλιλων πρωτοκόλλων για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του προςωπικοφ και
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν πρόλθψθσ του φαινομζνου τθσ επαγγελματικισ
καταπόνθςθσ.
3. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του τομζα ψυχικισ υγείασ
ςτθ διαμόρφωςθ και ςτθν επικοινωνία του οράματοσ τθσ ψυχιατρικισ
μεταρρφκμιςθσ, ζτςι ϊςτε να γίνει ςυμμζτοχο ςε μία κοινι προςπάκεια.
4. υςτθματικι κατάρτιςθ για τθν εξειδίκευςθ ςτθν ψυχικι υγεία, κυρίωσ των
νοςθλευτϊν.

«Αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια (on going) τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Σχεδίου
Δράςθσ “ΨΥΧΑΓΩΣ” από το 2011 μζχρι και το 2015»
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ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΗ:

ΕΚΠΟΝΗΗ:

Συμπεράςματα & προτάςεισ on going αξιολόγθςθσ
ΑΞΟΝΑ 1: ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

-

-

Κενηπικό επίπεδο: ΤΤΚΑ-ΓΦΤ
ςπεπζςγκενηπυηική δνκή
αλεπαξθήο οπγανυηική διάπθπυζη – αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε
ζύγρξνλεο απαηηήζεηο
αλάγθε εθαξκνγήο ζςζηημάηυν παπακολούθηζηρ ηεο πνξείαο
ηεο ΨΜ
αλάγθε νινθιήξσζεο δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη
αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ

Πεπιθεπειακό επίπεδο: Τπε
-

δελ θαηαγξάθεθαλ δηαδηθαζίεο ή κεραληζκνί πνπ λα ζρεηίδνληαη
κε ηελ δηνίθεζε ηεο ΨΜ
θαζνξηζκόο ζρέζεσλ κεηαμύ ΥΠε θαη ΤνΨΥ

-

Σύζηεκα πολςδιαζπαζμένο, ρσξίο δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ
Αλάγθε ηακηικήρ σπημαηοδόηηζηρ θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο θνξέσλ
Αλάγθε επιδημιολογικών κειεηώλ
Υινπνίεζε εθθξεκνηήησλ ζπκθώλνπ Spidla

-

Σομεακό επίπεδο: ΣοΦΤ
ππνιεηηνπξγνύλ ή δε ιεηηνπξγνύλ θαζόινπ
πξνζδηνξηζκόο ππεξεζίαο αλαθνξάο αλά ηνκέα θαη απαξηίσζε
ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ηνκέα
εμνξζνινγηζκόο αξηζκνύ ηνκέσλ
αλάγθε ελεξγνπνίεζεο θαη άζθεζεο εθηειεζηηθνύ ξόινπ ησλ
ΤΕΨΥ
νη ζέζεηο ησλ ΤΕΨΥ λα είλαη πξνθεξπζζόκελεο
πξόζιεςε ζηειερώλ ππνζηήξημεο ησλ ΤΕΨΥ κέζσ ΕΣΠΑ

Επαλαζρεδηαζκόο ςπρηαηξηθήο εθημεπίαρ
Αλάγθε εθαξκνγήο εληαίνπ ςπρηαηξηθνύ θακέλος
Έληαμε ΜΨΑ ζηνλ ΔΟΠΤΤ

ΑΞΟΝΑ 2: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

-

Τπάπσοςζερ ςπηπεζίερ
Α’βάθμιερ: ΚΨΥ (40), θηλεηέο κνλάδεο (29), ηαηξνπαηδαγσγηθά
θέληξα (10), εμσηεξηθά ηαηξεία
Β’βάθμιερ: ΨΝ, ΨΤΓΝ, κεηαλ/θνί μελώλεο
ΜΦΑ: νηθνηξνθεία, μελώλεο, πξνζη. δηακεξίζκαηα
Άλλα: ΚΟΙΣΠΕ, alzheimer, θάζκα απηηζκνύ

-

Δλλείτειρ / Πποβλήμαηα
ΦΣΓΝ: θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε
Παιδιά & έθηβοι: κεγάιεο ειιείςεηο ζε ππεξεζίεο
ΚΟΙΠΔ: ειιηπήο αλάπηπμε, 41 ΤνΨΥ ρσξίο ΚΟΙΣΠΕ
ΚΦΤ: 40 ζε 58 ΤνΨΥ, αλάγθε γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ΚΨΥ αλά ΤνΨΥ
ΜΦΑ: κε θαηαγξαθή θελνύκελσλ θιηλώλ
Γευγπαθική ανιζοκαηανομή ππεξεζηώλ

-

Πποηάζειρ

Επίζπεπζε ένηαξηρ νέυν έπγυν ζην ΕΣΠΑ βάζεη
επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ, πξνηεξαηνηήησλ, δηαζέζηκνπ budget
Δξαίπεζη ΦΤ από απαγόξεπζε πξνζιήςεσλ
Ελαιιαθηηθά ζελάξηα ζηελέσυζηρ ππεξεζηώλ ΝΠΔΔ
Σρέδην εμαζθάιηζεο βιυζιμόηηηαρ λέσλ δνκώλ ΨΥ
Λεηηνπξγία εηδηθώλ ππεξεζηώλ γηα παηδηά & εθήβνπο
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή α’ βάζκησλ ππεξεζηώλ ζε επίπεδν ΤνΨΥ
– πεξηθέξεηαο γηα β΄ βάζκηεο ππεξεζίεο

ΑΞΟΝΑ 3: ΛΗΠΣΔ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ (ΛΤΦΤ)

Φπονηίδα τςσικήρ ςγείαρ
-

Αλάγθε θεπαπεςηικών ππυηοκόλλυν & κλινικών οδηγιών
Αλάγθε κανονιζμών λειηοςπγίαρ γηα όιεο ηηο ΜΨΥ
Μαξηπξίεο θηυσήρ ποιόηηηαρ ππεξεζηώλ ζηηο ΜΨΑ: αλάγθεο
αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ
Έιιεηςε επεςνών ικανοποίηζηρ ΛΥΨΥ από ηηο παξερόκελεο
ππεξεζίεο
Φξνληίδα ζηελ κοινόηηηα / αληηκεηώπηζε θξίζεσλ

ςνηγοπία
-

Ελδπλάκσζε ζςλλόγυν οικογενειών θαη νκάδσλ
εθπξνζώπεζεο ΛΤΦΤ
Εηδηθό αλεμάξηεην όπγανο ελέγσος λειηοςπγίαρ ησλ ΜΨΥ κε
επξείεο αξκνδηόηεηεο, κε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ΛΥΨΥ θαη
νηθνγελεηώλ
Φςσοεκπαιδεςηικέρ και ςποζηηπικηικέρ παπεμβάζειρ γηα ηηο
νηθνγέλεηεο

Γικαιώμαηα
-

Άκεζε ηξνπνπνίεζε νομοθεηικού πλαιζίος γηα αθνύζηα
λνζειεία, πνηληθά αλεύζπλνπο θαη δηθαηνπξαμία
Πεξηνξηζκόο καθηλώζευν
Ελεκέξσζε δικαιυμάηυν και ππόζβαζηρ ζηνλ ηαηξηθό θάθειν
γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο
Καηάπηιζη λνζειεπηώλ & αζηπλνκηθώλ γηα ηελ αθνύζηα
λνζειεία

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ & ΓΙΑΣΟΜΔΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

Γιαηομεακή ζςνεπγαζία
-

Υπνπξγείν Γικαιοζύνηρ
Υπνπξγείν Παιδείαρ
Υπνπξγείν Δπγαζίαρ

Ανθπώπινο δςναμικό
-

Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εξγαζία ζηηο ΜΨΥ
Αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο εθπαίδεπζεο
Πξόιεςε burn out

Πποζαπμογή ζηιρ νέερ ζςνθήκερ
-

Δηακόξθσζε & επηθνηλσλία ηνπ οπάμαηορ ηεο ΨΜ
Κίλεηξα ζηνπο θνξείο ΨΥ γηα πεξαηηέξσ ρξεκαηνδόηεζε &
πποζαπμογή ζηηο λέεο ζπλζήθεο

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ, ΜΔΣΡΗΙΜΟΙ ΣΟΥΟΙ, ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

«Αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια (on going) τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Σχεδίου
10το 2015»
Δράςθσ “ΨΥΧΑΓΩΣ” από το 2011 μζχρι και

