
Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορητικής Φροντίδας 2006 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πρόσβαση στη Φροντίδα για όλους! 
 

 
Η 7η Οκτωβρίου 2006 ορίστηκε Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού της     

Παρηγορητικής Φροντίδας με σύνθημα: «πρόσβαση στην φροντίδα για 
όλους». Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε 

εβδομάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων έχει ανάγκη από 
παρηγορητική φροντίδα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) διαπιστώνει 

ότι μόνο σε μικρό ποσοστό παρέχεται παρηγορητική φροντίδα ενώ το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών υποφέρει από ανεξέλεγκτο πόνο χωρίς 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν.  Εξάλλου,  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 με μεγάλη Ευρωπαϊκή 

έρευνα σε 46.000 άτομα, ένα στα πέντε άτομα υποφέρει από μέτριο έως 
σοβαρό χρόνιο πόνο με διάρκεια περίπου 7 χρόνια. Ένας στους τρεις είναι 

ανίκανος να ζήσει ανεξάρτητη ζωή και ένας στους τέσσερις έχει διαταραγμένη 
ή κατεστραμμένη σχέση με συγγενείς και φίλους λόγω του ανεξέλεγκτου 

χρόνιου πόνου και των συνοδών συμπτωμάτων. Ο πόνος είναι το δεύτερο 
σύμπτωμα μετά τον πυρετό που έχουν οι ασθενείς με AIDS ενώ το 50% 

αυτών υποφέρει από νευροπαθητικό πόνο και συνοδά συμπτώματα που 
απαιτούν παρηγορητική φροντίδα.  

 
Με την ευκαιρία του ετήσιου γεγονότος του εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας Παρηγορητικής Φροντίδας, χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
οργανώνουν εκδηλώσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ανεύρεση 

πόρων για τις υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας τόσο σε τοπικό και εθνικό 

αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και 
Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών - ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. 

οργανώνει για την Ελλάδα πολύπλευρη ενημερωτική καμπάνια και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, για την ευαισθητοποίηση κοινού και Πολιτείας, με 

στόχο την πρόσβαση όλων των Ελλήνων σε αξιοπρεπή παρηγορητική 
φροντίδα.  

 

Τι είναι η Παρηγορητική Φροντίδα 

  
Η Παρηγορητική Φροντίδα ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας ως 



« ...η ενεργός καθολική φροντίδα των ασθενών και των οικογενειών τους, 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα από νοσήματα απειλητικά για τη ζωή». 
Εκτός από τον έλεγχο του πόνου και των συνοδών συμπτωμάτων, ζωτικής 

σημασίας είναι η αντιμετώπιση των ψυχολογικών, κοινωνικών και 
πνευματικών αναγκών τους. 

 
Η Παρηγορητική Φροντίδα 

 Υποστηρίζει τη ζωή 
 Αντιμετωπίζει το θάνατο σαν φυσιολογική διαδικασία: δεν τον 

αναβάλλει, αλλά ούτε τον επιταχύνει 
 Ανακουφίζει από τον πόνο και τα άλλα δυσάρεστα συμπτώματα 

 Προάγει τη δραστηριότητα μέχρι το τέλος 
 Υποστηρίζει την οικογένεια πριν και μετά την απώλεια 

 
Σκοπός της είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής που 

είναι το ποθούμενο κάθε ανθρώπου και πρέπει να είναι κύρια επιδίωξη των 

θεραπόντων υγείας για τους ασθενείς τελικού σταδίου. Ο χαρακτηρισμός 
«τελικό στάδιο» αφορά ασθενείς με μη θεραπεύσιμη νόσο και όχι με 

συγκεκριμένο μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. 
«η ολιστική αντιμετώπιση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα όταν η 

ίαση δεν είναι εφικτή». 
  

Με τα δεδομένα αυτά, 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».  
 

 
Η ελληνική πραγματικότητα 

 
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, τα οποία ακόμη λειτουργούν 
χάρη στην εθελοντική εργασία γιατρών και νοσηλευτών. 

-         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 απαραίτητων 
υλικών (ειδικοί καθετήρες κλπ). 

 -        Η σύσταση ομάδων εθελοντών που θα εκπαιδευτούν για κατ’ οίκον  
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 (2005)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». 

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. εξάλλου υπέγραψε τη Διακύρηξη της Βενετίας (2006), στην οποία 
αναγνωρίζεται ότι η Παρηγορητική Φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνον κλινική πράξη 

αλλά και έρευνα και εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με 
τον τομέα αυτό (γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

φυσιοθεραπευτές, εθελοντές κλπ). 
 

Οι εκδηλώσεις 
  

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. μετέχει και φέτος στην διεθνή εκστρατεία για την 

Παρηγορητική Φροντίδα, με: 
 

- ενημερωτική καμπάνια που περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ 
και διανομή ενημερωτικών εντύπων 

- έκδοση εορταστικών γραμματοσήμων 
- εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω της επιστολής συμπαράστασης που 

άρχισαν από πέρυσι να υπογράφουν σημαντικές προσωπικοτήτες του 
επιστημονικού, κοινωνικού, πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου αλλά και 

απλοί πολίτες. Από φέτος το site της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. (www.grpalliative.org), 
δέχεται τις υπογραφές των πολιτών στην σελίδα της «Παγκόσμιας Ημέρας». 

- περιοδεία της έκθεσης φωτογραφίας της Χριστίνας Βάζου, με θέμα την 
παρηγορητική φροντίδα. Πρώτος σταθμός είναι η Χίος. 

http://www.grpalliative.org/


- Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορητικής Φροντίδας, στο περιοδικό 

της με τίτλο «Παρηγορητική Φροντίδα». 
- Συναυλία για τα μέλη και τους φίλους της, του μουσικοσυνθέτη Νότη 

Μαυρουδή στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας (5 Οκτωβρίου 2006).   
 

 
Πολύτιμοι συμπαραστάτες στην υλοποίηση των εκδηλώσεων στάθηκαν: 

ο συνθέτης Νότης Μαυρουδής και οι καλλιτέχνες Μόρφω Τσαϊρέλη και 
Παναγιώτης Μάργαρης, ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας, η φωτογράφος 

Χριστίνα Βάζου, οι γραφίστες Σοφοκλής Συμεωνίδης και Γιάννης Ζούμπας και 
για την πραγματοποίηση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μας μηνυμάτων 

οι εταιρείες “Scholz & Friends” και “X-Raited”. Χορηγός των εντύπων μας 
είναι το ελληνικό τμήμα της φαρκευτικής εταιρείας Phizer. Mεγάλος Χορηγός 

των εκδηλώσεων είναι το ελληνικό τμήμα της φαρμακευτικής εταιρείας 
Janssen. 

Eυχαριστούμε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 

παραχώρηση του αμφιθεάτρου του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Ευχαριστούμε 
θερμά την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» για τη δωρεάν διανομή των 

ενημερωτικών μας εντύπων. Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση του Ωδείου 
Φίλιππος Νάκας για την παραχώρηση της συναυλιακής αίθουσας.  
 


