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 Σας καλοσωρίζω στην σηµερινή Ηµερίδα και σας ευχαριστώ που 

ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση της ΕΕΒΚ και του ΠΙΣ είσαστε σήµερα εδώ µαζί 

µας.  

 

 Ιδιαιτέρα ευχαριστώ τον έντιµο Υπουργό Υγείας κο Κώστα  Καδή ο οποίος παρά 

το ιδιαίτερα φορτωµένο µε άλλες υποχρεώσεις πρόγραµµα του αποδέχθηκε να απευθύνει 

χαιρετισµό και να κήρυξη την έναρξη των εργασιών της Ηµερίδας αυτής.  Η ΕΕΒΚ 

ερµηνεύει κύριε Υπουργέ την σηµερινή σας παρουσία σαν έµπρακτη απόδειξη της 

στήριξης και αναγνώρισης που η Κυβέρνηση δίδει στο θεσµό της ΕΕΒΚ και στο έργο 

που αυτή επιτελεί.  

 



 Καλοσωρίζω και ευχαριστώ επίσης θερµά τους εκλεκτούς µας οµιλητές οι οποίοι 

µε τις παρουσιάσεις τους θα µας εισαγάγουν στο αντικείµενο της σηµερινής Ηµερίδας 

και θα µας δώσουν τα εναύσµατα για περαιτέρω συζήτηση και προβληµατισµό.   

 

 Η ΕΕΒΚ ενεργώντας µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που της παρέχει ο 

σχετικός Περί Ίδρυσης, Στελέχωσης και Λειτουργίας ΕΕΒ Νόµος, αποφάσισε να 

µελετήσει το θέµα «Ανακουφιστική Φροντίδα» σε ασθενείς µε καταληκτικές ή ανίατες 

ασθένειες και να εκδώσει σχετική Γνώµη. Σκοπός της Γνώµης αυτής είναι να αναδείξει 

την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ύπαρξης οργανωµένης ανακουφιστικής φροντίδας 

καθώς επίσης τα προβλήµατα και βιοηθικά διλήµµατα που δηµιουργεί η µη ορθή ή 

ανεπαρκής παροχή τέτοιας φροντίδας.  

 

 Το καθήκον να σεβόµαστε και να προστατεύουµε την αξιοπρέπεια του ανίατα ή 

καταληκτικά ασθενούς πηγάζει από το αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα του σεβασµού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλα τα στάδια της ζωής.  

 

 Ο σεβασµός και η προστασία αυτή βρίσκουν την έκφραση τους στην παροχή ενός 

κατάλληλου περιβάλλοντος που δίνει την δυνατότητα σε ένα ανθρώπινο όν να ζήσει και 

να τελειώσει την επί της γης πορεία του µε αξιοπρέπεια. 

 

 Θεµελιώδη όµως δικαιώµατα των καταληκτικά ή ανίατα ασθενών τίθενται σε 

κίνδυνο από διάφορους παράγοντες µε συνέπεια η ποιότητα της ζωής τους συχνά να 

παραµελείται και να αγνοείται ο πόνος και η µοναξιά τόσο των ιδίων όσον και των 

οικογενειών τους.  

 

 Η ανεπάρκεια ή η έλλειψη πρόσβασης σε ανακουφιστική φροντίδα, η ανεπάρκεια 

στην διαχείριση του πόνου, η παράλειψη να ληφθούν υπόψη οι ψυχολογικές, κοινωνικές 

και πνευµατικές ανάγκες του ασθενούς καθώς επίσης η έλλειψη συνεχούς εκπαίδευσης 

και ψυχολογικής στήριξης των εργαζοµένων στον τοµέα της ανακουφιστικής Ιατρικής 

συνιστούν µερικούς από τους παράγοντες που µειώνουν την ποιότητα της ζωής του 

ασθενούς και επιδρούν στην αξία της ζωής αυτής.  



 

 Κατά  την διάρκεια της σηµερινής Ηµερίδας και µέσα από τις διάφορες θεµατικές 

ενότητες θα προσπαθήσουµε να προβάλλουµε µε την βοήθεια των εκλεκτών µας 

οµιλητών τους διάφορους παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ορθή και µε 

επάρκεια παροχή ανακουφιστικής φροντίδας. Η γνώση των αναγκών στον τοµέα αυτό θα 

δώσει στην ΕΕΒΚ την δυνατότητα να υποβάλει τις δικές της εισηγήσεις µε σκοπό την 

ενδυνάµωση και βελτίωση της παρεχόµενης ανακουφιστικής φροντίδας στον τόπο µας.  

 

 Με την ευχή και την ελπίδα ότι η προσπάθεια αυτή θα επιτύχει, επιθυµώ εκ 

µέρους όλων των Μελών της ΕΕΒΚ να συγχαρώ και να απευθύνω θερµές ευχαριστίες 

στον Πατέρα Γεώργιο Ζήνωνος Μέλος της ΕΕΒΚ και  Πρόεδρο της Επιτροπής για την 

∆ιοργάνωση της σηµερινής Ηµερίδας καθώς και στα Μέλη της ΕΕΒΚ δρα Ευάγγελο 

Αναστασίου, δρα Ανδρέα  ∆ηµητρίου και την κυρία  Σεµέλη Βυζάκου που εργαστήκαν 

µαζί µε τον Πατέρα Γεώργιο Ζήνωνος γι’ αυτή την διοργάνωση.  

 

 Ευχαριστώ επίσης τον ΠΙΣ για την οικονοµική και οργανωτική συνεισφορά του 

και τα µέλη της  Γραµµατείας της ΕΕΒΚ και της Γραµµατείας του ΠΙΣ για την πολύτιµη 

βοήθεια και τις εξαίρετες υπηρεσίες που προσέφεραν για την υλοποίηση της σηµερινής 

ηµερίδας.  
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