UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

UCSD

BERKELEY • DAVIS • IRVINE • LOS ANGELES • MERCED • RIVERSIDE • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO

SCHOOL OF MEDICINE
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY
CENTER FOR CRIMINALITY AND ADDICTION RESEARCH, TRAINING & APPLICATION
http://www.ccarta.com

SANTA BARBARA • SANTA CRUZ

9500 GILMAN DRIVE, LA JOLLA, CA 92093-0737,
GUAVA BLD., SUITE 130
PHONE: 858/699 3809
EMAIL: ikoutzenok@ucsd.edu

7 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
ΘΕΜΑ: Η διοικητική αλλαγή στο ΚΕΘΕΑ
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας γράφω θέλοντας να εκφράσω τη μεγάλη ανησυχία μου για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το Κέντρο
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΚΕΘΕΑ.
Έχω την ευχαρίστηση και το προνόμιο να συνεργάζομαι με το ΚΕΘΕΑ εδώ και 20 περίπου χρόνια προσφέροντας
κατάρτιση και εκπαίδευση στα στελέχη του στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται από το
ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Σαν Ντιέγκο. Τις τελευταίες δεκαετίες το ΚΕΘΕΑ αποτελεί
έναν από τους καλύτερους οργανισμούς, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, έναν οργανισμό
πρότυπο. Μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας οφείλεται στο αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησής του, το οποίο επιτρέπει
αφενός την επίβλεψη των δραστηριοτήτων από το διοικητικό συμβούλιο και αφετέρου έναν μεγάλο βαθμό ευελιξίας.
Αυτό το μοντέλο διοίκησης ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης του ΚΕΘΕΑ και η βάση για εξαιρετική
θεραπευτική και οικονομική αποτελεσματικότητα. Τα επιτεύγματα του ΚΕΘΕΑ αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο
και ο οργανισμός έχει λάβει ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στα Ηνωμένα Έθνη - μια σπάνια και πολύ σημαντική
αναγνώριση. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το μοντέλο αυτοδιοίκησης του ΚΕΘΕΑ αποδείχθηκε αποτελεσματικό τόσο σε
θεραπευτικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό.
Φοβάμαι πολύ ότι η αλλαγή αυτού του μοντέλου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φροντίδα των θεραπευόμενων,
αύξηση του κόστους και μείωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ. Υπάρχουν πολλά αρνητικά
παραδείγματα σε όλο τον κόσμο όταν οι κυβερνήσεις ανέλαβαν τη διοίκηση αποτελεσματικών, μη κυβερνητικών
οργανισμών, οπότε δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε την εξέλιξη εάν κάτι παρόμοιο συμβεί στην όμορφη χώρα σας,
το σπίτι του ΚΕΘΕΑ, ενός από τους καλύτερους οργανισμούς θεραπείας στον κόσμο.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε αυτό το ζήτημα και να υποστηρίξετε το ΚΕΘΕΑ όσον αφορά τη
διατήρηση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες της χώρας σας και ολόκληρης της ελληνικής
κοινότητας θα σας είναι ευγνώμονες για την υποστήριξη στις υπηρεσίες φροντίδας που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ σε
ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
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