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Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορητικής Φροντίδας
 
 
Ανακούφιση  του  πόνου  και  παρηγορητική  φροντίδα.  Λέξεις 
συνυφασμένες με τις ανίατες ασθένειες, όπως ο καρκίνος, το ΑΙDS, 
τα  εγκεφαλικά  επεισόδια,  τα  νευρολογικά  νοσήματα,  οι  βαριές 
νεφρικές και  καρδιακές ανεπάρκειες.  Λέξεις  που σηματοδοτούν το 
δικαίωμα στην ποιότητα ζωής και στην αξιοπρέπεια στο θάνατο.

Για τους καρκινοπαθείς, μάλιστα, η εμπειρία του πόνου περιγράφεται 
μέσα από τη σκληρή γλώσσα των αριθμών. Σύμφωνα με στοιχεία, 
λοιπόν, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,  24,6 εκατ. άνθρωποι 
ζουν σήμερα με καρκίνο και 80-90% εξ’ αυτών υποφέρουν από πόνο 
και συνοδά συμπτώματα στα τελικά στάδια της νόσου.
Σύμφωνα, εξάλλου, με μεγάλη Ευρωπαϊκή έρευνα (46.000 άτομα), 
ένα στα πέντε άτομα υποφέρει από μέτριο έως σοβαρό χρόνιο πόνο 
με διάρκεια περίπου 7 χρόνια. Ο χρόνιος πόνος, επιπλέον, επηρεάζει 
σημαντικά την ποιότητα ζωής ενός εκ των τριών ατόμων. 
 
   Με  τα  επιδημιολογικά στοιχεία,  μάλιστα,  για  τις  επίπτωση του 
πόνου, να επιδεινώνονται χρόνο με τον χρόνο, η Ιατρική Κοινότητα 
δικαιολογημένα αγωνίζεται να περάσει στην πολιτεία το μήνυμα ότι 
«η ανακούφιση από τον πόνο και η παρηγορητική φροντίδα αποτελεί 
αναφαίρετο  ανθρώπινο  δικαίωμα».  Αυτό,  άλλωστε,  είναι  και  το 
κεντρικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Παρηγορητικής Φροντίδας 
(8η Οκτωβρίου) αλλά και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται 
διεθνώς την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
διοργανώνει  το  7ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Περιοχικής 
Αναισθησίας Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής, (7-
9  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2005,  CLUB  HOTEL  ΛΟΥΤΡΑΚΙ),  με  την 
συμμετοχή Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων ομιλητών διεθνούς 
κύρους  στον  ευαίσθητο  τομέα  της  θεραπείας  πόνου  και 
παρηγορητικής αγωγής.
 
   «…Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Παρηγορητικής Φροντίδας 
και η διοργάνωση του συνεδρίου μας δίνει την ευκαιρία να ανοίξουμε 



έναν ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία και τους κρατικούς φορείς 
για  τη  θεσμοθέτηση  όλων  των  αναγκαίων  δομών  που  θα 
προσφέρουν  στον  Έλληνα  ασθενή ποιότητα  ζωής  και  αξιοπρέπεια 
στο  θάνατο»,  επεσήμανε  η  Πρόεδρος  της  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.  κυρία 
Αθηνά  Βαδαλούκα,   Επικ.  Καθηγήτρια  Αναισθησιολογίας, 
Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής. 
      
   Αναφερόμενη στις γενικές ανακοινώσεις του Συνεδρίου η κυρία 
Βαδαλούκα  έκανε  ιδιαίτερη  επισήμανση  στη  χρήση  οπιοειδών 
αναλγητικών,  αλλά  και  στη  χορήγηση  ΜΣΑΦ  (μη  στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη) για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου.

«…Ένα σημαντικό μήνυμα του συνεδρίου θα είναι η απαλλαγή από 
την οπιοφοβία. Σήμερα αλλάζει η αντίληψη αντιμετώπισης του πόνου 
ακόμη  και  στον  καλοήθη  πόνο.  Με  κατάλληλη  επιλογή  ασθενών 
χρησιμοποιούμε πλέον οπιοειδή αναλγητικά, με μοναδικό στόχο την 
εξασφάλιση καλής ποιότητας ζωής του ασθενούς».

Όσον αφορά στον μετεγχειρητικό πόνο και τα ΜΣΑΦ, η Πρόεδρος 
του  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.  έφερε  ως  παράδειγμα  την  περίπτωση  των 
Ηνωμένων  Πολιτειών  της  Αμερικής,  όπου  υπολογίζεται  ότι  21 
εκατομμύρια ασθενείς από τα 40 εκατομμύρια που χειρουργούνται 
ετησίως, ταλαιπωρούνται από «ανώφελο οξύ μετεγχειρητικό πόνο». 
Η  κ.  Βαδαλούκα  πρόσθεσε  ότι  «Έχει  αποδειχθεί  ότι  αν  ο 
μετεγχειρητικός  πόνος  δεν  αντιμετωπιστεί  είναι  δυνατόν  να 
μεταπέσει  σε  χρόνιο  σε  ποσοστό  22-67%,  λ.χ.  μετά  από 
θωρακοτομή. Αντίστοιχα, μετά από μαστεκτομή, ο πόνος μπορεί να 
γίνει  χρόνιος  σε  ποσοστό  11-57%,  και  κατά  2-37%  μετά  από 
βουβωνοκήλη.   Η  χορήγηση  ΜΣΑΦ  ενδείκνυται  στην  προληπτική 
αναλγησία  και  έχει  στόχο  να  προλάβει  την  εγκατάσταση  της 
κεντρικής ευαισθητοποίησης που προκαλείται  από την χειρουργική 
τομή  και  την  φλεγμονώδη  αντίδραση  στο  τραύμα.  Η  χρήση 
προεγχειρητικά εκλεκτικών  COX-2 ΜΣΑΦ μειώνει  την κατανάλωση 
της  μορφίνης  μετεγχειρητικά  κατά  35%  ενώ  βελτιώνει  τον 
μετεγχειρητικό πόνο και την έκβαση των ασθενών».

Αναφερόμενη σε άλλα σημεία του επιστημονικού προγράμματος του 
συνεδρίου,  η  κυρία  Βαδαλούκα,  υπογράμμισε  ότι  «θα  δοθούν 
απαντήσεις σε θέματα όπως η ασφάλεια στην εφαρμογή περιοχικής 
αναισθησίας  σε  άτομα  υψηλού  κινδύνου  και  η  ασφάλεια  στην 
χορήγηση  κοξιμπών  στον  οξύ  μετεγχειρητικό  πόνο,  ενώ  θα 
παρουσιαστούν  και  οι  κατευθυντήριες  οδηγίες  στην  αντιμετώπιση 
του νευροπαθητικού πόνου».

   Παράλληλα, όμως, με την επιστημονική ενημέρωση, η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α 
μέσω  της  καμπάνιας  για  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Παρηγορητικής 
Φροντίδας στοχεύει στην άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία για την 



ικανοποίηση βασικών αιτημάτων. Σύμφωνα με την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. τα 
αιτήματα που χρήζουν άμεσης διευθέτησης είναι:

- Η  εφαρμογή  της  υπουργικής  απόφασης  του  1992  για  κατ’ 
οίκον νοσηλεία στους οργανισμούς των νοσοκομείων.

- Η  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας  στα  νοσοκομεία,  για 
στελέχωση  των  κέντρων  πόνου  και  παρηγορητικής 
αγωγής.

- Η  μέριμνα  για  την  ύπαρξη  κλινών  στα  νοσοκομεία  για 
αντιμετώπιση των 

- ημερήσιων αναγκών των ασθενών τελικού σταδίου.
- Η  οργάνωση  και  η  κάλυψη  εξόδων  μετεκπαιδευτικών 

σεμιναρίων.
- Η αλλαγή της αναχρονιστικής συνταγογράφησης ναρκωτικών.
- Η διάθεση στο εμπόριο  όλων των σύγχρονων σκευασμάτων 

οπιοειδών.
- Η κάλυψη των εξόδων στα κρατικά νοσοκομεία των υλικών 

που νευροδιέγερση,
- Η σύσταση ομάδων εθελοντών που θα εκπαιδευτούν για κατ’ 

οίκον ειδικοί καθετήρες κλπ).νοσηλεία 
- Η απορρόφηση κονδυλίων της Ε.Ε. για εκπαίδευση προσωπικού στην
- Παρηγορητική Φροντίδα.
- Πρόβλεψη  για  νέες  θέσεις  ιατρικού,  νοσηλευτικού  και 
παραϊατρικού  προσωπικού  για  τη  δημιουργία  και  στελέχωση 
ξενώνων.
 
Κεντρικός άξονας του αγώνα της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α είναι η παράγραφος της 
Διακήρυξης  της  Κορέας που  αναφέρει  ότι  «…Ο  κάθε  άνθρωπος  έχει 
δικαίωμα  στην  ανακούφιση  από  τον  πόνο.  Εφόσον  υπάρχουν  διαθέσιμες 
αποτελεσματικές  μέθοδοι  αντιμετώπισης  του  πόνου  αλλά  και  των 
περισσότερων συνοδών συμπτωμάτων, το κόστος δεν θα πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο  στην  εφαρμογή  τους.  Η  παρηγορητική  φροντίδα  θα  πρέπει  να 
παρέχεται με βάση την αρχή της ισότητας, ανεξάρτητα από την ηλικία, το 
φύλο, τη φυλή, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την εθνικότητα, τη θρησκεία, 
την κοινωνική θέση, την υπηκοότητα και τη δυνατότητα ή μη αντιμετώπισης 
των  εξόδων  θεραπείας.  Η  ανακουφιστική  φροντίδα  θα  πρέπει  να  είναι 
προσβάσιμη  από  όλους  τους  πληθυσμούς,  συμπεριλαμβανομένων  των 
ευαίσθητων  ομάδων  όπως  είναι  οι  κρατούμενοι,  οι  χρήστες  ναρκωτικών 
ουσιών και οι εργαζόμενοι σε ελευθέρια επαγγέλματα».

 
   Εκτός, όμως, από τη διοργάνωση του Συνεδρίου, η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. 
μετάσχει στην διεθνή εκστρατεία για την Παρηγορητική Φροντίδα, 
με:

− ενημερωτική  καμπάνια  που  περιλαμβάνει  τηλεοπτικό  και 
ραδιοφωνικό σποτ

− εκστρατεία  ευαισθητοποίησης  μέσω  της  επιστολής 
συμπαράστασης  σημαντικών  προσωπικοτήτων  του 



επιστημονικού,  κοινωνικού,  πνευματικού  και  καλλιτεχνικού 
χώρου και απλών πολιτών

− έκθεση φωτογραφίας με θέμα τον πόνο και την παρηγορητική 
φροντίδα 

  
Στη συνέντευξη τύπου τον επιστημονικό και  ανθρωπιστικό  αγώνα 
της  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α  χαιρέτησαν  η  Πρόεδρος  της  Ελληνικής 
Αναισθησιολογικής Εταιρείας κ. Ελένη Πλέσσια, η οποία τόνισε 
ότι «τα ιατρεία πόνου που λειτουργούν στα περισσότερα νοσοκομεία 
του ΕΣΥ λειτουργούν χάρη στις προσπάθειες και  την υπερεργασία 
των αναισθησιολόγων και των ολίγων νοσηλευτών. Υπάρχει έλλειψη 
χώρων, προσωπικού και τα περισσότερα δεν είναι ενταγμένα στους 
οργανισμούς  των  νοσοκομείων».  Ο  Πρόεδρος  της  Ελληνικής 
Εταιρείας Πόνου κ. Μανώλης Αναστασίου τόνισε ότι «η Πολιτεία 
πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να συμπαρασταθεί έμπρακτα με κάθε 
τρόπο  στους  βασανιζόμενους  ανυπόφορα  συνανθρώπους  μας  από 
ανίατες  ασθένειες  γιατί  αλλιώς  δεν  είναι  δυνατόν  η  δική  μας 
εθελοντική και δράση να έχει αποτέλεσμα».  

Στη  συνέντευξη  συμμετείχαν  ως  εθελοντές  της  καμπάνιας  ο 
συγγραφέας  –  ηθοποιός  κ.  Πασχάλης  Τσαρούχας  και  η 
φωτογράφος κ. Χριστίνα Βάζου.
 
Οι  δεκάδες  υπογραφές  συμπαράστασης  κορυφαίων 
προσωπικοτήτων της κοινωνικής, επιστημονικής, πνευματικής 
και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας μας, ο θερμός χαιρετισμός 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτα 
Κακλαμάνη  και  οι  σημαντικές  ανακοινώσεις  του 
επιστημονικού  της  συνεδρίου,  επιτρέπουν  στην  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α 
(Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής Συμπτωματικής Φροντίδας 
Καρκινοπαθών  και  μη  Ασθενών)  να  ελπίζει  ότι  θα  ανοίξει 
επιτέλους  και  στην  Ελλάδα  ουσιαστικός  διάλογος  για  τα 
δικαιώματα των ασθενών στην υποστηρικτική – παρηγορητική 
φροντίδα και αποκατάσταση.
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