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Την αποστολή αποτελούσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δρ
Χριστόδουλος Μέσης, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Δρ
Γιάννης Καλακούτας, το Μέλος κα Μαρία Καραολή και ο
Γραμματέας Αντώνης Αντωνίου.
Η αναχώρηση από Κύπρο έγινε το απόγευμα της Πέμπτης,
5/11/2009, με αλλαγή πτήσης στην Αθήνα και πρόθεση την άφιξη
της αποστολής το βράδυ της Πέμπτης. Δυστυχώς, όμως, λόγω
ισχυρής κακοκαιρίας στην Κέρκυρα, το αεροπλάνο δεν κατάφερε να
προσγειωθεί, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου η
αποστολή διανυκτέρευσε, για να μεταβεί τελικά στην Κέρκυρα το
βράδυ της επομένης. Κατά συνέπεια και το πρόγραμμα επίσκεψης
που εστιαζόταν, κατά κύριο λόγο στην Παρασκευή, τροποποιήθηκε
και συμπτήχθηκε, την ημέρα του Σαββάτου.
Η αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής και φιλοξενίας, ιδιαίτερα από
τον πρώην Διοικητή, Δρα Σωτήρη Κουπίδη, αλλά και από τον νυν
Διοικητή του Ψ.Ν.Κ. κ. Μανωλάτου, καθώς και τα άλλα στελέχη των
διαφόρων κοινοτικών δομών.
Η αποστολή ξεναγήθηκε ακόμη και στους χώρους του παλιού
ασύλου, αλλά και στα λειτουργούντα σήμερα Οικοτροφεία και
Προστατευόμενα Διαμερίσματα, αλλά και σε άλλες κοινοτικές /
ενδιάμεσες δομές, όπως ο μετανοσοκομειακός ξενώνας Νίκος
Μώρος, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
(ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) «Νέοι Ορίζοντες», οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν
πολύ αποτελεσματικά, ως δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,
στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων, καθώς και στην υπευθυνοποίηση των ενοίκων, με την
ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους. Στα πλαίσια αυτά
ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η λειτουργία καφεστιατορίου,
στελεχώμενο από πρώην ασθενείς, όπου συχνάζουν μεταξύ άλλων,
φοιτητές του Ιώνιου Πανεπιστημίου. Η αποστολή εντυπωσιάστηκε
από την ευπρέπεια και την καθαριότητα των χώρων, αλλά και από
τα πολύ θετικά αποτελέσματα που η πολυθεματική προσέγγιση
φαίνεται να επιφέρει στους ασθενείς / ενοίκους.
Αίσθηση, εντούτοις, προκάλεσε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν
έχουν λειτουργήσει ψυχιατρικές μονάδες στα Γενικά Νοσοκομεία.
Πρόθεση είναι η μεταφορά και λειτουργία της υφιστάμενης
Κλινικής Οξέων Περιστατικών / Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας,
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(λειτουργεί σήμερα με 20 κλίνες), στο υπό ανέγερση Γενικό
Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Παράλληλα, σημειώθηκε η έλλειψη εξειδικευμένου νοσηλευτικού
προσωπικού και η κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών από
φροντιστές / φροντίστριες, οι οποίοι ασφαλώς έχουν περιορισμένες
αρμοδιότητες.
Επισημάνθηκε επίσης η απουσία κλιμακίου Επιτροπής, αντίστοιχης
με την Επιτροπή Εποπτείας, η οποία να επιλαμβάνεται ως τρίτος
φορέας των ενδεχόμενων παραπόνων των ασθενών.
Το Κοινοτικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΥΨΥ) Κέρκυρας,
προέκυψε από τον μετασχηματισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας και την κατάργηση του ασύλου, εστιαζόμενο πλέον στην
προαγωγή της ψυχικής υγείας και όχι στη διαχείριση των ψυχικών
παθήσεων.
Το ΔΥΨΥ συμμετέχει στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης
Ευθύνης «Νέοι Ορίζοντες», ως μέτοχος. Σκοπός του Συνεταιρισμού
είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους ψυχικά πάσχοντες και
η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Λειτουργεί επίσης Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, για τις περιοχές
του τομέα ευθύνης Κέρκυρας και Λευκάδας, εξυπηρετώντας άτομα
των οποίων η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας είναι
δυσχερής. Την Κινητή Μονάδα στελεχώνει Πολυκλαδική Ομάδα,
αποτελούμενη από ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, (όπου αυτός κρίνεται
αναγκαίο να παρίσταται), ψυχολόγο, νοσηλευτή ψυχικής υγείας,
κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή και διοικητικό προσωπικό.
Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εργοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας
και ειδικό παιδαγωγό.
Το νοσοκομείο ημέρας λειτουργεί σαν ανοικτό τμήμα του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, αποτελώντας ενδιάμεση δομή,
μεταξύ της κλειστής νοσηλείας και των προγραμμάτων
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Λειτουργεί θεραπευτικά,
συνδυάζοντας ψυχοθεραπευτικές, βιολογικές και
κοινωνικοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
Η αποστολή άδραξε την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια της
παραμονής της, να επισκεφθεί το ιστορικό κέντρο της πόλης, το
οποίο είναι ενταγμένο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO, από τον Ιούνιο του 2007, καθώς και το
παλαιό φρούριο της πόλης. Ξεναγήθηκε ακόμα στο ναό του Αγίου
Σπυρίδωνα, του προστάτη του νησιού, του οποίου το σκήνωμα
φυλάσσεται σε ασημένια λάρνακα, την εκκλησία της Βλαχαίρενας
δίπλα από το Ποντηκονήσι, το ανάκτορο Αχίλλειο / παραθεριστική
κατοικία της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ.
‘Αφησε την Κέρκυρα με άριστες εντυπώσεις και πολύ θερμά
συναισθήματα.
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