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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Λ.  ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ:  Η  Μονάδα  Σωματικής  Αποτοξίνωσης  (DETOX)  του
Νοσοκομείου και πάλι στη διάθεση της κοινωνίας”

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-
19, μεταξύ άλλων, ανεστάλη για σύντομο διάστημα η λειτουργία δομών απεξάρτησης,
σε όλη τη χώρα και κατά συνέπεια στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Βάσει των υποδείξεων των θεσμικών οργάνων του Νοσοκομείου και των χωροταξικών
αναγκών  που  δημιουργήθηκαν  για  την  ανάπτυξη  νέων  δομών,  ο  χώρος  που
λειτουργούσε η Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (DETOX), διατέθηκε ως χώρος στην
αντιμετώπιση και διαχείριση του Covid-19.

Άμεσα, κατόπιν εισηγήσεως του Συντονιστή Διευθυντή του Ψυχιατρικού Τομέα και της
σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης
μεταφέρθηκε σε  χώρο  του  Παιδοψυχιατρικού  Τμήματος,  που  βρίσκεται  εντός  της
Ψυχιατρικής Κλινικής.

Μετά τις απαραίτητες λειτουργικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της  ιατρικής  και  της  νοσηλευτικής  υπηρεσίας,  η  Μονάδα  παραδίδεται  προς
χρήση σήμερα, 6 Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι, ο νέος χώρος κρίνεται από το νοσηλευτικό προσωπικό ασφαλέστερος
και σαφέστατα μεγαλύτερος από τον προηγούμενο.

Αναφορικά με την επαναλειτουργία του DETOX,  ο Διοικητής του Γ.Ν. Κέρκυρας κ. Λ.
Ρουμπάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Με ιδιαίτερη χαρά, παραδίδεται  σήμερα προς χρήση ο νέος χώρος λειτουργίας της
Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης, η οποία φυσικά ουδέποτε καταργήθηκε αλλά είχε
ανασταλεί η λειτουργία της, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Covid-19.  Η  Διοίκηση  του  Νοσοκομείου  και  εγώ  προσωπικά,  έχουμε  σε  υψηλή
προτεραιότητα τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα των εξαρτήσεων.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  θα  συνεχίσουμε  και  θα  ενισχύσουμε  τις  δράσεις  μας,  τόσο  του
DETOX  όσο και του “ΔΙΑΠΛΟΥΣ”, μέσα από ένα συγκροτημένο προγραμματισμό, σε
συνεργασία  με  όλους  τους  εμπλεκόμενους  επαγγελματίες  υγείας,  όσο  και  με  τους
χρήστες αυτών των υπηρεσιών”.
                                                                    Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας
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