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                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Επειδή νοιάζομαι!

Στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  της  Παγκόσμιας  Ημέρας  Παρηγορικής  Φροντίδας   2018,  η

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.  διοργανώνει  την  Τρίτη  23  Οκτωβρίου  2018  την  Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων

Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας 2018. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η γνωστοποίηση

και η ανάδειξη των εθελοντικών αυτών δομών των ελληνικών δημοσίων νοσοκομείων τα οποία,

παρόλο που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στους οργανισμούς των νοσοκομείων, συνεχίζουν να

προσφέρουν εθελοντικά την επιστημονική τους υποστήριξη στους ασθενείς που υποφέρουν. 

Στις 23 Οκτωβρίου, 22 Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα θα

είναι  ανοιχτά  στο  κοινό  από  τις  10το  πρωί  έως  τις  6  το  απόγευμα,  προκειμένου  να

ενημερώσουν τους πολίτες για το θεραπευτικό τους έργο.Εκατοντάδες απελπισμένοι από τον

δυνάστη πόνο συνάνθρωποι έχουν καταφέρει να συνεχίσουν με αξιοπρέπεια και χαμόγελο τη

ζωή τους χάρη  στα ιατρεία αυτά καθώς η Θεραπεία του Πόνου και η Παρηγορική Φροντίδα

μειώνουν σημαντικά την ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση των ασθενών που

υποφέρουν από πόνο και επώδυνα χρόνια νοσήματα καθώς και των οικογενειών τους.

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο πλαίσιο του αγώνα για πλήρη ενσωμάτωση της Παρηγορικής Φροντίδας

στο  σύστημα  υγείας  της  χώρας  μας  συνέταξε  συγκεκριμένες  προτάσεις  με  τη  μορφή

Διακήρυξης,  την  οποία  υπέγραψαν  σημαντικές  προσωπικότητες  του  επιστημονικού,

πνευματικού,  καλλιτεχνικού  χώρου καθώς κι  εκπρόσωποι  της κοινωνίας  των πολιτών.  Την

Διακήρυξη  χαιρέτησε  θερμά  ο  Μακαριώτατος  Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών  και  Πάσης  Ελλάλος

(επισύναψη).Η συγκέντρωση των υπογραφών συνεχίζεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.:

https://grpalliative.gr/diakiryxi-parisia-2018/

Στις  23  Οκτωβρίου,  οι  λειτουργοί  υγείας  των  Ι.Π.&Π.Φ.  σας  περιμένουν  για  να  σας

γνωρίσουν, να σας ενημερώσουν και να σας στηρίξουν.

Επισυνάπτονται: 

Η λίστα των Ι.Π. & Π.Φ., που συμμετέχουν στη διοργάνωση

Το πόστερ της διοργάνωσης

Η Διακήρυξη της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

O Xαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου
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