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Στην Ελλάδα καταγράφονται 20.000 – 25.000 θάνατοι ετησίως από 

καρκίνο. Από αυτούς το 30-40% θα υποφέρει από πόνο στα αρχικά και το 

80-90% στα τελικά στάδια της νόσου. Ο πόνος είναι το 2ο σύμπτωμα μετά 

τον πυρετό, που έχουν οι ασθενείς με AIDS ενώ το 50% αυτών υποφέρει από 

χρόνιο νευροπαθητικό πόνο. Εξάλλου, από χρόνιο καλοήθη πόνο υποφέρουν 

1 στους 5 ανθρώπους στην Ευρώπη. Εκτός όμως από τον πόνο, η ποιότητα 

ζωής των καρκινοπαθών τελικού σταδίου επηρεάζεται και από άλλα συνοδά 

συμπτώματα,  όπως:  δυσκοιλιότητα  μετά  την  χρήση  των  οπιοειδών  > 

70%,διαταραχες  υπνου  >70%,αγχος  >30%,  έμμετο  >  30%,  δύσπνοια  > 

15%,  κνησμό, εφίδρωση, κατακλύσεις κλπ. 

 Τα αιτήματα σχετικά με τη βελτίωση της παροχής  Παρηγορητικής 

Φροντίδας  και ανακούφισης  του χρόνιου καλοήθους και καρκινικού 

πόνου στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά επείγοντα.  Η 

Παρηγορητική Φροντίδα αποτελεί την ενεργό φροντίδα των αρρώστων που η 

ασθένειά τους δεν είναι θεραπεύσιμη. Αντικείμενό της αποτελεί ο έλεγχος του 

πόνου  και  άλλων  συνοδών  συμπτωμάτων  και  η  ολιστική  ψυχολογική, 

κοινωνική  και  πνευματική  στήριξη  του  αρρώστου και  της  οικογένειας  στο 

νοσοκομείο  ή  στο  σπίτι.  Δυστυχώς  στην  Ελλάδα,  παρά  τις  νομοθετικές 

πρωτοβουλίες  τόσο  οι  Ξενώνες  όσο  και  η  κατ’οίκον  νοσηλεία  δεν  έχουν 

ακόμη  εφαρμοστεί.  Παράλληλα,  υπάρχει  άμεση  ανάγκη  βελτίωσης  του 

θεσμικού  πλαισίου  βάσει  των  εισηγήσεων  των  αρμοδίων  επιστημονικών 

εταιρειών,  της  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.  και  της  ΕΕΑ,  για  τη  δημιουργία  θεμελιωδών 



δομών,  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  μονάδων  ανακούφισης  χρόνιου 

πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας. 

Η  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.  επιμένει  ότι  η  λειτουργία  σύγχρονων  δομών 

Παρηγορητικής Φροντίδας αποτελεί δείκτη πολιτισμού ενός λαού και 

η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην Παρηγορητική Φροντίδα αποτελεί 

αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα. 

Ο απολογισμός του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Παρηγορητικής  Φροντίδας  ήταν  πλούσιος  δεδομένου  ότι  η 

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

• Οργάνωσε  ενημερωτική  καμπάνια που  περιελάμβανε: 

ραδιοτηλεοπτικά spots, παρεμβάσεις – συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και άρθρα 

στον  Τύπο.  Ειδικό  αφιέρωμα  της  εφημερίδας  μας  «Παρηγορητική 

Φροντίδα» και αναρτήσεις αφισών στους σταθμούς του μετρό.

• Αφιέρωμα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) με την 

εργασία της φωτογράφου  Χριστίνας Βάζου, παραγωγής ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. 

(8 – 11 Οκτωβρίου).  Στόχος του φωτογραφικού project της Χρ, Βάζου 

είναι η ανάδειξη του δικαιώματος πρόσβασης στην Ανακουφιστική και 

Παρηγορητική  Φροντίδα,  η  παρουσίαση  των  θεραπευτικών 

αποτελεσμάτων  της  και  η  σκιαγράφηση  των  δυσκολιών  που 

αντιμετωπίζουν  οι  ασθενείς.  Το  αφιέρωμα  οδήγησε  στην 

ευαισθητοποίηση της Διευθύντριας του ΕΜΣΤ κας. Άννας Καφέτση με 

αποτέλεσμα την απόφασή της να συμβάλει το Μουσείο στο έργο της 

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.   

• Εγκαίνια των γραφείων της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στην Αθήνα, Σμολένσκυ 

4, με μουσική τζαζ.  Τον αγιασμό τέλεσε ο Πατηρ Μαξιμος, ο οποίος 

μετέφερε εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερώνυμου την πρόθεση της συνεργασίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 

με  την  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.  προκειμένου  να  συμβάλλει  στην  υλοποίηση 

αιτημάτων μας. 



Παράλληλα,  αυξήθηκαν  οι  υπογραφές  συμπαράστασης στην 
εταιρεία  μας  μέσω  της  αύξησης  των  επισκέψεων  στη  διεύθυνση 
www  .  grpalliative  .  org   καθώς και οι αιτήσεις εθελοντισμού. 

Mε την συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α 
ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο των εκδηλώσεών της για τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Παρηγορητικής Φροντίδας. Το σύνθημά για τη χρονιά 
αυτή ήταν: «Σπάσε τη σιωπή σου».

 

Στο  πλαίσιο  αυτό,  κοντά  στην  Πρόεδρο  κα.  Αθηνά Βαδαλούκα κατά  τη 
διάρκεια της συνέντευξης θα βρίσκονται αποφασισμένοι να σπάσουν τη σιωπή 
τους  ασθενείς που υπέφεραν από χρόνιο πόνο. Κοντά μας θα είναι επίσης η 
επιμελήτρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κα. Μαρίνα Τσέκου, 
προκειμένου να ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας μας.

http://www.grpalliative.org/
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