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Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων είναι 

επιστημονικό σωματείο και ιδρύθηκε το 2009 με βασικό σκοπό την προαγωγή της 

ανακουφιστικής φροντίδας παιδιών και εφήβων που πάσχουν από μία απειλητική  

για τη ζωή ασθένεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κάθε 

χρόνο πεθαίνουν περίπου 640 παιδιά 0 -19 ετών, 500 από τα οποία εξαιτίας 

σοβαρών νοσημάτων. 

Τι είναι η ανακουφιστική φροντίδα  
παιδιών και εφήβων;

Η «Ανακουφιστική Φροντίδα» (palliative care) αναγνωρίζεται διεθνώς ως η ολιστική 

φροντίδα που ανταποκρίνεται στις οργανικές, ψυχοκοινωνικές και πνευματικές 

ανάγκες παιδιών και εφήβων με απειλητικό για τη ζωή νόσημα συμβάλλοντας στην 

ποιότητα ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Ο βασικός στόχος της παιδιατρικής 

ανακουφιστικής φροντίδας είναι να βοηθήσει κάθε βρέφος, νήπιο, παιδί και έφηβο 

να ζήσει με αξιοπρέπεια μια ζωή που αποκτά ιδιαίτερο νόημα για το ίδιο και τους 

δικούς του ανθρώπους ενόψει του πιθανού ή επικείμενου θανάτου του.

Υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα 

εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας, η οποία: 

 αντιμετωπίζει τον πόνο και τα συμπτώματα που προκαλούν δυσφορία

 ανταποκρίνεται στις ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες του παιδιού  

ή εφήβου και όλων των μελών της οικογένειας

 στηρίζει το παιδί, τον έφηβο και την οικογένεια όταν προκύπτουν ηθικά 

διλήμματα και δύσκολες αποφάσεις, σεβόμενη τις επιθυμίες και προτιμήσεις τους

 εξασφαλίζει στήριξη στην οικογένεια τόσο κατά την περίοδο της ασθένειας  

του παιδιού, όσο και κατά τη διάρκεια του πένθους.

Αξιοπρέπεια στη ζωή και το θάνατο 

για κάθε παιδί και έφηβο 

με απειλητική για τη ζωή ασθένεια



Ποια παιδιά και έφηβοι μπορούν να ωφεληθούν  
από τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας;

Κάθε παιδί και έφηβος με σοβαρή και απειλητική για τη ζωή ασθένεια (π.χ. γενετική 

πάθηση, μυϊκή δυστροφία, κυστική ίνωση, καρκίνος, AIDS) ή άλλη κατάσταση υγείας 

εξαιτίας της οποίας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξει σε θάνατο (π.χ. σοβαρός 

τραυματισμός) μπορεί να ωφεληθεί από τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.

Ποια είναι τα οφέλη  
από την ανακουφιστική φροντίδα;

Μερικά από τα οφέλη που αναφέρουν οι οικογένειες που έχουν λάβει  

ανακουφιστική φροντίδα, είναι:

 καλύτερη ποιότητα ζωής για το παιδί ή έφηβο και την οικογένειά του 

 εξατομικευμένη στήριξη για κάθε μέλος της οικογένειας 

 σεβασμός στις αξίες, προτεραιότητες και επιθυμίες του παιδιού, του εφήβου και 

των γονιών του σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας και ιδιαίτερα στο τελικό στάδιο

 εξασφάλιση συνθηκών που προάγουν ζωή με αξιοπρέπεια 

 διατήρηση θετικών αναμνήσεων από τη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου, 

που διευκολύνουν την προσαρμογή της οικογένειας στο πένθος της.

Ποιος παρέχει στην Ελλάδα  
ανακουφιστική φροντίδα για παιδιά και εφήβους; 

Η «Μέριμνα», Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και 

το Θάνατο (www.merimna.org.gr) είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που από 

το 2010, μέσω της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, 

ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Οι υπηρεσίες της Mέριμνας παρέχονται δωρεάν. Η Μέριμνα λειτουργεί στηριζόμενη 

αποκλειστικά σε δωρεές και χορηγίες από ιδιώτες, ιδρύματα και την υποστήριξη του 

σωματείου «Οι Φίλοι της Μέριμνας». 
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