
13 OKTΩΒΡΙΟΥ 2012: 

Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορικής Φροντίδας

“Μπορείς  να  κρίνεις  έναν  λαό  από  το  πώς  συμπεριφέρεται  στους 

ηλικιωμένους.   Είναι  εύκολο  να  αγαπάς  τα  παιδιά  ............  αλλά  η 

έγνοια και η φροντίδα προς τους ηλικιωμένους, τους ανίατους, τους 

απροστάτευτους, αποτελούν το αληθινό χρυσωρυχείο της κουλτούρας 

ενός λαού”(Abraham J. Heschel, 23 Dec.1972)

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στις 13 Οκτωβρίου 2012 γιορτάζει μαζί με τις αντίστοιχες 

επιστημονικές οργανώσεις του Πλανήτη την «Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και 

Παρηγορικής Φροντίδας».  Σύνθημα του φετινού εορτασμού είναι: “Ζωή ως 

το τέλος: Παρηγορική Φροντίδα για έναν κόσμο που γερνάει” ("Living 

to the end: palliative care for an ageing population").  Σε έναν κόσμο 

στον οποίο, σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, η αναλογία και ο αριθμός 

των ηλικιωμένων, αυξάνεται. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 90% των θανάτων συμβαίνουν σε άτομα 

ηλικίας άνω των 65 ετών και προβλέπεται ότι το 2050 ένας στους τέσσερις 

Ευρωπαίους  πολίτες  θα  είναι  υπερήλικες.  Οι  πιο  πάνω  εκτιμήσεις  είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές δεδομένου ότι  αυτή η ομάδα πληθυσμού 

έχει την μεγαλύτερη επίπτωση συνοσηρότητας και ευπάθειας από κάθε άλλη 

ηλικιακή ομάδα.

Οι  περισσότεροι  ενήλικες  άνω  των  65  ετών  υποφέρουν  από 

περισσότερα  του  ενός  χρόνια  νοσήματα  και  βιώνουν τις  συνέπειες  και  τα 

συμπτώματα που προκύπτουν από αυτά.  Ο πόνος, σταθερό σχεδόν εύρημα, 



βιώνεται  δυσανάλογα  από  τους  υπερήλικες.   Ο  κίνδυνος  ανάπτυξης 

νευροπαθητικού πόνου είναι ιδιαίτερα αυξημένος, καθώς στις μεγάλες ηλικίες 

αυξάνεται  η επίπτωση των νοσημάτων που ευθύνονται  για αυτόν, όπως ο 

σακχαρώδης  διαβήτης,  ο  έρπητας  ζωστήρας,  η  χαμηλή  οσφυαλγία,  ο 

καρκίνος, το ΑΕΕ.

Ο  χρόνιος  πόνος,  η  ετερογένεια  των  νοσημάτων  που  συχνά 

συνυπάρχουν, οι μειωμένες φυσιολογικές εφεδρείες, επιδρούν αρνητικά και 

επηρεάζουν  την  λειτουργική  ικανότητα  των  υπερηλίκων  για  τους  οποίους 

είναι αναγκαία η πρόσβαση στην παρηγορική φροντίδα.

Για  αυτή  την  ανάγκη  η  EAPConlus  και  η  EUGMS(  European  union 

Geriatric Medicine Society) σε συνεργασία με το ίδρυμα Maruzza Lefebvre και 

το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  συνέταξαν  στις  25  Σεπτεμβρίου  2012  και  θα 

ανακοινώσουν εντός των ημερών, κοινή διακήρυξη προώθησης ευρωπαϊκού 

σχεδίου δράσης για παροχή παρηγορικής φροντίδας στους υπερήλικες.

Δυστυχώς τα περισσότερα συστήματα υγείας των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτιμούν τις ανάγκες των υπερηλίκων πολιτών τους 

παρότι  το  2003  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  ενέκρινε,  χρηματοδότησε  και 

προώθησε οδηγίες για ανάπτυξη υπηρεσιών παρηγορικής φροντίδας. Ωστόσο, 

λίγες μόνο χώρες τις υλοποίησαν και ασφαλώς όχι η χώρα μας! 

Η  ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α  έχει  το  προνόμιο  να  αγωνίζεται  για  τη  διάδοση  των 

σκοπών και των στόχων της παρηγορικής φροντίδας, να προσφέρει γνώση, 

εκπαίδευση και φροντίδα σε όσους την έχουν ανάγκη, όπως οι υπερήλικες.

Ο  φετινός  εορτασμός  της  Παγκόσμιας  Ημέρας  Ξενώνων  και  Παρηγορικής 

Φροντίδας από την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α , περιλαμβάνει:



• Eνημερωτική καμπάνια που περιλαμβάνει:  ραδιοτηλεοπτικά  spots σε 

τηλεοπτικούς  και  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  πανελλαδικής  και  τοπικής 

εμβέλειας

• Το  επιστημονικό  14ο  Συνέδριο  Περιοχικής  Αναισθησίας,  Θεραπείας 

Πόνου και  Παρηγορικής  Αγωγής,  με  διεθνή  συμμετοχή,  στις  18 -  21 

Οκτωβρίου στη Μεσσηνία.

• Συνέντευξη  τύπου  κατά  τη  διάρκεια  του  συνεδρίου,  στην  οποία  η 

πρόεδρος της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας και Θεραπείας 

Πόνου κ. Αθηνά Βαδαλούκα, μεταξύ άλλων θα ανακοινώσει την  επέκταση 

δωρεάν  ψυχολογικής  υποστήριξης  όχι  μόνο  σε  ασθενείς  και 

φροντιστές αλλά και σε νοσηλευτές που το έχουν ανάγκη. 

Συνέχιση της καμπάνιας για την αύξηση των «υπογραφών 
ανθρωπιάς», μέσω της ιστοσελίδας μας www.grpalliative.gr


