Επιστολή Υποστήριξης της πρωτοβουλίας της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. για τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής
Φροντίδας
Τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ι.Π.&Π.Φ.) των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας
λειτουργούν εδώ και χρόνια χάρη στην επιμονή, την ευαισθησία και την εθελοντική εργασία εξειδικευμένων
λειτουργών υγείας. Είναι τα ιατρεία στα οποία ακουμπούν τον πόνο, την αγωνία και συχνά την απελπισία
τους οι πάσχοντες από σοβαρό “υποφέρειν”, εκεί που εκατοντάδες συνάνθρωποί μας κάθε χρόνο
ξαναβρίσκουν το χαμόγελό τους. Η εμπειρία από την πανδημία covid 19 ωστόσο μας έδειξε περίτρανα ότι
κανένας υγειονομικός θεσμός δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται αποκλειστικά στον ηρωϊσμό ακόμη κι όταν
αυτός φτάνει στα όρια της αυτοθυσίας. Είναι πλέον επείγουσα εθνική ανάγκη τα Ι.Π.& Π.Φ. να ενταχθούν με
πλήρη υποστήριξη στον νέο νομοσχέδιο περί Παρηγορικής Φροντίδας.
Η εμπειρία της πανδημίας ανέδειξε την Θεραπεία του Πόνου και την Παρηγορική Φροντίδα ως έναν από τους
τομείς που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης παγκοσμίως. Το αθέατο κόστος της πανδημίας το πλήρωσαν και το
πληρώνουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι πάσχοντες από καρκίνο, από ρευματολογικά, καρδιολογικά,
νεφρολογικά, νευρολογικά κι άλλα νοσήματα, με άλλα λόγια όλος ο ευάλωτος πληθυσμός που χρήζει
Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής. Δυστυχώς, εγκαταλείψαμε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου, οι
οποίες έμειναν αβοήθητες να πάσχουν από σοβαρό σωματικό και ψυχικό “υποφέρειν”.
Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εκ μέρους των ασθενών όλης της χώρας που έχουν απόλυτη
ανάγκη τις υπηρεσίες των Ι.Π.&Π.Φ. κι εκ μέρους όλων των εργαζομένων σε αυτά, και ζητά άμεσα:
- Να συμπεριληφθούν τα Ι.Π.&Π.Φ. στην νομοθεσία, στα εθνικά προγράμματα
προϋπολογισμό για την υγεία.

και στον κρατικό

- Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε φάρμακα και τεχνολογίες θεραπείας πόνου και παρηγορικής
φροντίδας
- Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κατάλληλη Παρηγορική Φροντίδα όλων όσων το έχουν ανάγκη,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ηλικιωμένων σε κάθε γωνιά της χώρας μας
- Να θεσμοθετηθεί η συνεργασία της Πολιτείας με Πανεπιστήμια, Ακαδημαϊκά Κέντρα και Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία, προκειμένου να περιλάβουν την συστηματική εκπαίδευση και έρευνα στην Παρηγορική
Φροντίδα.
Υπογραφές:
Αδαμοπούλου Μαρία, Προεδρος του «95», Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς.
Αστέρη Θεοδώρα, Πρόεδρος της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
Βαγδατλή Κυριακή, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας
Γιαβασόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας & Εκπαίδευσης
Γραμματόγλου Ζωή, Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών “ΚΕΦΙ” Αθηνών
Ζάχαρης Φίλιππος, Ιatronet & Bήμα του Ασθενή
Καρανάσιος Δημήτριος, Πρόεδρος της Εταιρίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Ξάνθος Θεόδωρος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

Μαλισιώβα Άννα, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας
Παππά Αθανασία, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Αντιρευματικού Αγώνα - ΕΛΕΑΝΑ
Σταυροπούλου Έφη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας
Τρότζας Παναγιώτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας
Φιλόπουλος Eυάγγελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

