
H απάντηση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτα 
Κακλαμάνη στην επερώτηση του βουλευτή του ΣΥΝ κ. Λεβέντη με θέμα την παροχή 
παρηγορητικής φροντίδας στην Ελλάδα.

Αθήνα 28-11- 2005
Αρ. Πρωτ. 118277

Απαντώντας στην με αρ. 4174/3.11.2005 ερώτηση που κατατέθηκε στη 
Βουλή από τον Βουλευτή κ. Α. Λεβέντη, με Θέμα «Υπολειτουργία Ιατρείων Πόνου 
στα Δημόσια Νοσοκομεία», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η παροχή και ανάπτυξη της παρηγορητικής αγωγής στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ 
ως επί το πλείστον παρέχεται στα Ιατρεία Πόνου που λειτουργούν σε αυτά. Για την 
έγκριση και λειτουργία των εν λόγω ιατρείων δεν υφίστανται ειδικές θεσμοθετημένες 
διατάξεις, όπως και για κανένα άλλο εξειδικευμένο ιατρείο, συνεπώς η λειτουργία 
τους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Νοσοκομείου εφόσον 
υπηρετεί γιατρός που διαθέτει ανάλογη εκπαίδευση στο αντικείμενο, με εξαίρεση 
ελάχιστα Νοσοκομεία στους οργανισμούς λειτουργίας των οποίων από ετών 
αναφέρονται Μονάδες Ανακούφισης Χρόνιου Πόνου ή ειδικές Πανεπιστημιακές 
Μονάδες Χρόνιου Πόνου.

Πέραν των ανωτέρω η αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΚΑ πρόσφατα ζήτησε τη 
παροχή σχετικής γνωμοδότησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας σε ότι αφορά τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας των προαναφερομένων ιατρείων ή μονάδων 
καθώς και τα προσόντα των υπεύθυνων ιατρών που τα λειτουργούν προκειμένου στη 
συνέχεια να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση που θα αποσταλεί στα 
Νοσοκομεία για την εφαρμογή της, με σκοπό την ορθή λειτουργία των 
Ιατρείων/Μονάδων Πόνου στα Νοσοκομεία για την καλύτερη αντιμετώπιση και 
ανακούφιση των βαρέως πασχόντων ασθενών.

Η συνταγογράφηση των ναρκωτικών φαρμάκων υπόκειται στις διατάξεις του 
Ν.5539/32, Ν1729/87, Ν2161/93 και Υπουργικών Αποφάσεων με κυριότερη την 
αριθμ. Α6β/6543/88, προς αποφυγήν τυχόν εκτροπής αυτών από τη νόμιμη στην 
παράνομη κυκλοφορία και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την κατάταξή τους στους 
Πίνακες του Ν1729/87.

Εκτιμώντας ότι:
Οι ρυθμίσεις πρέπει να αποβλέπουν αφενός στην τήρηση των επιταγών του 

νόμου που αποβλέπει στην προστασία της κοινωνίας και αφετέρου στην κάλυψη των 
απαραιτήτων αναγκών συνανθρώπων μας πασχόντων από νοσήματα που απαιτούν τη 
χορήγηση των ουσιών αυτών. 

Η νόμιμη διάθεση των ουσιών αυτών πρέπει να είναι ασφαλής ώστε να μην 
υπάρχει ούτε ευχέρεια καταστρατήγησης από παράνομους αλλά και χωρίς η 
διαδικασία να οδηγεί στην εξουθένωση των αρρώστων και του περιβάλλοντός τους η 
αρμόδια υπηρεσία ζήτησε από τα Νοσοκομεία και τα Ιατρεία Πόνου προτάσεις προς 
απλούστευση διαδικασιών χορήγησης των ναρκωτικών φαρμάκων για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ασθενών (σχετ. το αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.47540/5.5.2005 έγγραφό μας).

Ήδη εξεδόθη η αριθμ. ΔΥΓ3γ/39854/10.11.05 Υπουργική Απόφαση με την 
οποία απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων που περιέχουν 
κωδεϊνη.



Βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκδοση Απόφασης με την οποία απλουστεύεται η 
διαδικασία χορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων και στους χρονίους πάσχοντες 
κατ’αναλογία με τα ισχύοντα για τους καρκινοπαθείς.

Το όλο θέμα της συνταγογράφησης των ναρκωτικών φαρμάκων με τις 
σχετικές προτάσεις των ενδιαφερομένων έχει τεθεί υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής 
Ναρκωτικών προς εξέταση. 


