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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου σας καλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του 7
ου

 

Πανελληνίου Συνεδρίου Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα το «Σπίτι του Πολιτισμού», Βερνάρδου 12 στο Ρέθυμνο, από 03-05 Οκτωβρίου 

2014. 

Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ανά την Ελλάδα, που είναι ο βασικός μοχλός της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και συνεχώς ανακύπτουν 

καινούρια, με πολιτικές υποβάθμισης της ψυχικής υγείας. 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτει για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας, είναι η χρηματοδότησή τους. Πολλές μονάδες σήμερα, είτε υπολειτουργούν, είτε 

διέκοψαν τη λειτουργία τους, είτε απειλούνται με διακοπή, εξαιτίας της ελλιπούς 

χρηματοδότησης, κυρίως μονάδες που αποτελούν ΝΠΙΔ. Στις μονάδες του Δημοσίου τομέα 

από την άλλη πλευρά, καίριο θέμα είναι η στελέχωσή τους με επαρκές προσωπικό. 

Ειδικότερα σε μονάδες που λειτουργούν μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 

μείζων ζήτημα είναι η συνέχιση της λειτουργίας τους, μετά το πέρας της χρηματοδότησης και 

η ένταξή τους σε δομές δημόσιας δωρεάν περίθαλψης. 

Στο συνέδριο αυτό, θα αναλύσουμε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Κινητών 

Μονάδων Ψυχικής Υγείας, την διασύνδεση των ΚΜΨΥ με τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 

ζητήματα συνεργασίας με την Α΄βάθμια περίθαλψη (Κέντρα Υγείας, αγροτικά περιφερειακά 

ιατρεία), καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση (δήμους, προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι κλπ.) 

και τις ΤΕΨΥ. Επιπλέον, θα προσεγγίσουμε προβλήματα πρόσβασης και προσέγγισης των 

εξυπηρετούμενων, στους χώρους όπου κινείται η κάθε μονάδα, λόγω του στίγματος και της 

επιφυλακτικότητας στη στάση που τηρούν ιδιαίτερα οι «κλειστές» κοινωνίες. Επίσης, 

μέριμνά μας είναι να συζητήσουμε θέματα αξιολόγησης του έργου των Κινητών Μονάδων 

Ψυχικής Υγείας. 

Εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που είμαστε η κινητήρια δύναμη των Κινητών 

Μονάδων, αποδίδουμε πρωτεύουσα σημασία σε αυτό το συνέδριο, για να συζητήσουμε και 

να επιλύσουμε ζητήματα - οργανωτικά, λειτουργικά, χρηματοδοτικά, επιστημονικά – που μας 

απασχολούν. Για ένα καλύτερο αύριο για τις Κινητές Μονάδες, αλλά και για την ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση γενικότερα.  
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