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Ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πόλνπ
ΑΘΗΝΑ 11 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 1994

ΟΙ ΙΓΡΤΣΔ

• 1. Αζαλαζηάδεο Φξπζνιέσλ ηνπ Γεσξγίνπ

• 2. Ακκάξη Μηζέι ηνπ Ηαθώβνπ

• 3. Αλαζηαζίνπ Μαλώιεο ηνπ Παλαγηώηνπ

• 4. Αξγπξνπνύινπ Άλλα ηνπ Γεκεηξίνπ

• 5. Αξηζηείδνπ - Κξέζπε Άλλα ηνπ Κσλζηαληίλνπ

• 6. Απγέξεο Παλαγηώηεο ηνπ Θενδώξνπ

• 7. Γεσξγίνπ Λνπθάο ηνπ Γεσξγίνπ

• 8. Γηαλλάθνπ - Πεθηνπιίδνπ Μαξία ηνπ Ησάλλνπ

• 9. Γεκειή - Κάδνπ Θσκαΐο ηνπ Γεκεηξίνπ

• 10. Δπηπρίδνπ Διέλε ηνπ Παξάζρνπ

• 11. Εαξαιίδνπ Άλλα ηνπ Θενδώξνπ

• 12. Εώηνπ Μαξηάλλα ηνπ Σηεθάλνπ

• 13. Καξαζάλνο Αρηιιέαο ηνπ Γεκεηξίνπ

• 14. Καζηξηλάθε Καιιηόπε ηνπ Γεσξγίνπ

• 15. Κίηζνπ Μαξία ηνπ Φσηίνπ

• 16. Ληβάληνο Σηαύξνο ηνπ Ζξαθιή

• 17. Λνπίδνο Αληώλεο ηνπ Αλαζηαζίνπ

• 18. Μπξνύκαο Γεώξγηνο ηνπ Αλησλίνπ

• 19. Νηίγθα - Μπεξζή Λάνπξα ηνπ Νηθνιάνπ

• 20. Οηθνλόκνπ Αζπαζία ηνπ Σσηεξίνπ

• 21. Σηαθάθα Ησάλλα ηνπ Βαζηιείνπ

• 22. Τδαβέιιαο Παληειήο ηνπ Αιεμάλδξνπ

• 23. Τδνβαΐξε - Τζάθσλα Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ

• 24. Τνπηζή - Φξαγθηαδάθε Γηνύιε ηνπ Αιθηβηάδε

• 25. Φαληδήο Γεώξγηνο ηνπ Πέηξνπ

• 26. Φαξθηνιάθε Αηθαηεξίλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ

• 27. Φεηκσλίηζε - Κππξίνπ Βαζηιηθή ηνπ Παλαγηώηνπ

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην πξσηόηππν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ παξόληνο ζσκαηείνπ ην

νπνίν εγθξίζεθε δπλάκεη ηεο 11/9/1994 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ

Αζελώλ θαη θαηαρσξήζεθε κε αύμ. αξ. 19449.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου

Κέρκυρα, 9-12 Οκτωβρίου 2008

Την ίδια χρονιά η Ελληνική Εταιρεία 
Πόνου έγινε επίσημο μέλος (chapter –
τμήμα) της IASP και λίγο αργότερα 
μέλος της EFIC 



Πρώτο Διοικητικό υμβούλιο 1994-1997

Πρόεδρος: Βασιλική Χειμωνίτση-Κυπρίου
Αντιπρόεδρος: Eλένη Ευτυχίδου
Γ. Γραμματέας: Λουκάς Γεωργίου
Σαμίας: Χρυσολέων Αθανασιάδη
Μέλη: Αχιλλέας Καραθάνος

Ρούλα Λακουμέντα
Ιωάννα ιαφάκα

Διοικητικό υμβούλιο 1999-2001

Πρόεδρος: Αχιλλέας Καραθάνος
Αντιπρόεδρος: Eλένη Πλέσια
Γ. Γραμματέας: Εμμανουήλ Αναστασίου
Σαμίας: ταύρος Λιβάνιος
Μέλη: Μιχάλης Αμμάρι

Θωμαϊς Δεμελή-Κάζου
Αικατερίνη Χαρκιολάκη

Διοικητικό υμβούλιο 1997-1999

Πρόεδρος: Βασιλική Χειμωνίτση-Κυπρίου
Αντιπρόεδρος: Αργυροπούλου Άννα
Γ. Γραμματέας: Θωμαϊς Δεμελή-Κάζου
Σαμίας: Εμμανουήλ Αναστασίου
Μέλη: ταύρος Λιβάνιος

Αντώνης Λουϊζο;
Ελένη Πλέσια

Διοικητικό υμβούλιο 2001-2003

Πρόεδρος: Αχιλλέας Καραθάνος
Αντιπρόεδρος: Eλένη Πλέσια
Γ. Γραμματέας: Μιχάλης Αμμάρι
Σαμίας: Εμμανουήλ Αναστασίου
Μέλη: Ανδρομάχη Γκλινάβου

Παντελής Σζαβέλας
Λουτσίνα Ριτσόττι

Διοικητικό υμβούλιο 2003-2005

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Αναστασίου
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Αμμάρι
Γ. Γραμματέας: Ανδρομάχη Γκλινάβου
Σαμίας: Διονύσης Δίπλας
Μέλη: Φρένια Γιαννακά

Αντώνης Λουϊζος
Εύη Χονδρέλλη-Μπακατσέλου 

Διοικητικό υμβούλιο 2005-2008

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Αναστασίου
Αντιπρόεδρος: Ανδρομάχη Γκλινάβου 
Γ. Γραμματέας: Ειρήνη Κουρούκλη
Σαμίας: Διονύσης Δίπλας
Μέλη: Ευνομία Αλεξοπούλου-Βραχνού

Μαρία Παπαστάμου
Ιωάννα ιαφάκα 



2005
Αλλαγή επωνυμίας

• τη Γ.. της 6ης Ιουνίου 2005 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του 
καταστατικού της Ε.Ε.Π. και η 
αλλαγή της επωνυμίας της σε 
Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας 
(Ε.Ε.Α.)



ΙΑΣΡΕΙΑ ΠΟΝΟΤ

Σο 1994 όταν ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Πόνου 
λειτουργούσαν μόνο 8 σε όλη την Ελλάδα:

• Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων

• Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ιπποκράτειο»

• Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΦΕΠΑ

• Αντικαρκινικό Ν. Αθήνας «Α. άββας»

• Αντικαρκινικό Ν. Πειραιά «Μεταξά»

• Πανεπιστημιακό Ν. Αθήνας «Αρεταίειο»

• Γ. Ν. Αεροπορίας 251

• Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»



ΙΑΣΡΕΙΑ ΠΟΝΟΤ

• ήμερα 2008 λειτουργούν 49 σε όλη 
την Ελλάδα

• Λεκανοπέδιο Αττικής (24)

• Θεσσαλονίκη (3)

• Επαρχία (22)



Λεκανοπέδιο Αττικής (24)
 Γ. Ν. Αζήλαο «Ο Δπαγγειηζκόο»

 Γ. Ν. Αζήλαο «Ιππνθξάηεην»

 Γ. Ν. Αζήλαο «Γ. Γελλεκαηάο»

 Γ. Ν. Αζήλαο «Λαϊθό»

 Γ. Ν. Παηεζίωλ

 Γ. Ν. Αζήλαο «Η Πακκαθάξηζηνο»

 Γ. Ν. Αηηηθήο «ηζκαλόγιεην»

 Γ. Ν. Νίθαηαο «Α. Παληειεήκωλ»

 Γ. Ν. Διεπζίλαο «Θξηάζην»

 Γ. Ν. Κεθηζηάο «ΚΑΣ»

 Γ. Ν. Αζήλαο «Η Διπίο» 

 Ψπρηαηξηθό Θεξαπεπηήξην «Γξνκνθαϊηεην»

 Αληηθαξθηληθό Ν. Αζήλαο «Α. άββαο»

 Αληηθαξθηληθό Ν. Πεηξαηά «Μεηαμά»

 6ν Ογθνινγηθό Ν. ΙΚΑ Αζήλαο 

 Παλεπηζηεκηαθό Ν. Αζήλαο «Αξεηαηείν»

 Γ. Ν. Αεξνπνξίαο 251

 7ν Ν. ΙΚΑ Αζήλαο

 Γ. Ν. Αζήλαο «Αιεμάλδξα»

 Γ. Ν. Νέαο Ιωλίαο «Α. Όιγα»

 Παλεπηζηεκηαθό Ν. Γπηηθήο Αζήλαο «Αηηηθόλ»

 Γ. Ν. Αζήλαο Δ.Δ.. «Κνξγηαιέλεην – Μπελάθεην»

 Γ. Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην»

 Γ.Ν. Γπη. Αηηηθήο «Η Αγία Βαξβάξα»



Θεσσαλονίκη (3)

Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης ΑΦΕΠΑ
Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Θεαγένειο»



Επαρχία (22)
• Γ. Ν. Θήβας

• Γ. Ν. Λειβαδιάς

• Γ. Ν. Καρπενησίου

• Γ. Ν. Λαμίας

• Γ. Ν. Βόλου

• Γ. Ν. Λάρισας

• Πανεπιστημιακό Ν. Λάρισας

• Γ. Ν. Καρδίτσας

• Γ. Ν. Σρικάλων

• Γ. Ν. ύρου

• Γ. Ν. Βέροιας

• Γ. Ν. Νάουσας

• Γ. Ν. Γρεβενών

• Γ. Ν. ερρών

• Γ. Ν. Καβάλας

• Γ. Ν. Δράμας

• Γ. Ν. Ξάνθης 

• Πανεπιστημιακό Ν. Αλεξανδρούπολης 

• Πανεπιστημιακό Ν. Ιωαννίνων

• Πανεπιστημιακό Ν. Ηρακλείου

• Γ. Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»

• Γ. Ν. Κω



Πανελλήνια υνέδρια (ανά διετία)

• 1ο Πανελλήνιο υνέδριο Πόνου – Βόλος (Νοέμβριος 1996)

• 2ο Πανελλήνιο υνέδριο Πόνου – Αθήνα (Δεκέμβριος 1998)

• 3ο Πανελλήνιο υνέδριο Πόνου - ΗΙΣ «Pain in a Mediterranean 

Corner” (Σριεθνής Επιστημονική υνάντηση των Εταιρειών 

Ελλάδας, Σουρκίας & Ισραήλ) – Αγία Πελαγία Κρήτης 

(Μάρτιος 1999)

• 4ο Πανελλήνιο υνέδριο Πόνου – Καρπενήσι (Νοέμβριος 2002)

• 5ο Πανελλήνιο υνέδριο Πόνου – Καστοριά (Νοέμβριος 2004)

• 6ο Πανελλήνιο υνέδριο Πόνου – Φανιά (Νοέμβριος 2006)

• 7ο Πανελλήνιο υνέδριο Πόνου – Κέρκυρα (Οκτώβριος 2008)



Ημερίδες ή Διημερίδες ή Επιστημονικές 
υναντήσεις (ανά διετία)

• 1η Ημερίδα “Πόνος - Πρόληψη - Αντιμετώπιση” – Αθήνα (Νοέμβριος 

1995

• 2η Ημερίδα “Ο πόνος στον καρκινοπαθή ασθενή. Τπάρχει λύση;” –

Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» (Οκτώβριος 1997)

• 3η Ημερίδα ««Σα οπιοειδή στο χρόνιο πόνο: Ένας αδικαιολόγητα 

παραμελημένος φίλος» - Αλεξανδρούπολη (Μάιος 2000)

• 3η Ημερίδα «Νέοι Ορίζοντες στη Υαρμακευτική Αντιμετώπιση του Πόνου» 

Αθήνα (Οκτώβριος 2001)

• 4η Ημερίδα «’Όταν Πονάνε τα Παιδιά» – Αθήνα (Νοέμβριος 2003)

• 6η Επιστημονική υνάντηση «Νευροπαθητικός Πόνος», Αθήνα  (Οκτώβριος 

2005)

• 7η Επιστημονική υνάντηση «Ο Πόνος στη Γυναίκα», Αθήνα (Οκτώβριος 

2007)



Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

• Η Ε.Ε.Α. κάθε χρόνο διοργανώνει Επιστημονικές 
υναντήσεις για τα μέλη, υζητήσεις 
Ενδιαφερόντων Περιστατικών, Κλινικά 
Υροντιστήρια, Επιστημονικές Ημερίδες σε 
Νοσοκομεία.

• υμμετέχει σε υνέδρια άλλων Εταιρειών (Ε.Α.Ε., 
Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε., ΠΑΡΗΤΑ & ESRA, E.E.X.O.T., E.N.E. 
κ.λ.π.)

• υνδιοργανώνει Επιστημονικές Ημερίδες ή 
υναντήσεις με άλλες ειδικότητες (Ορθοπαιδικούς, 
Νευρολόγους, Ρευματολόγους, Υυσιάτρους, 
Γενικούς Γιατρούς, Υυσικοθεραπευτές, 
Υαρμακοποιούς κ.λ.π.) 



Μεταφραστική Ομάδα 
Ελληνικής Έκδοσης

Αλεξοπούλου – Βραχνού Ευνομία, 
Αναισθησιολόγος, 
Αναστασίου Μανώλης, Αναισθησιολόγος, 
Αντωνοπούλου Ελπίδα, Αναισθησιολόγος, 
Αποστολοπούλου - Αναστασίου Βασιλική,
Βιοπαθολόγος, 
Γκλινάβου Ανδρομάχη, Αναισθησιολόγος, 
Δίπλας Διονύσης, Αναισθησιολόγος, 
Καμπέρη Παναγιώτα, Αναισθησιολόγος, 
Κανδρεβιώτου τέλλα, Αναισθησιολόγος, 
Καραναστάση Φρυσούλα, Αναισθησιολόγος
Κοκολάκη Μαρία, Αναισθησιολόγος, 
Κουρούκλη Ειρήνη, Αναισθησιολόγος, 
Μπαϊρακτάρη Αγγελική, Αναισθησιολόγος, 
Παπαϊωάννου Καλλιόπη, Αναισθησιολόγος, 
Παπαστάμου Μαρία, Αναισθησιολόγος, 
Πεντίλας Νικόλαος, 
Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος
Πουλοπούλου οφία, Αναισθησιολόγος, 
Πούλιου Αικατερίνη, Αναισθησιολόγος, 
ιαφάκα Ιωάννα, 
Αναισθησιολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια





Επικοινωνία με Τπουργείο Τγείας

• Φαρακτηρίζεται φτωχή και 
αναποτελεσματική!!!

• Σα υπομνήματα που κατά καιρούς 
έχουμε καταθέσει έμειναν 
αναπάντητα

• Οι συναντήσεις με Τπουργούς ή 
Τφυπουργούς ελάχιστες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓIΑ
ΤΠΟΜΝΗΜΑ 2006

1) Επίσημη αναγνώριση και ένταξη στους Οργανισμούς των 
Νοσοκομείων, των Μονάδων (Ιατρείων) ή Κλινικών ή Κέντρων 
Πόνου - σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές - που σήμερα 
λειτουργούν στα πλαίσια  των Αναισθησιολογικών 
Σμημάτων, 

2) Δημιουργία κατάλληλων χώρων και υποδομών για τη 
λειτουργία των Μονάδων ή Κλινικών ή Κέντρων Πόνου,

3) τελέχωση των Μονάδων ή Κλινικών ή Κέντρων Πόνου με το 
απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό,  διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό,

4) Απαραίτητος εξοπλισμός για την ασφάλεια των ασθενών που 
υπόκεινται σε παρεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές,  

5) Δυνατότητα στις Μονάδες ή Κλινικές ή Κέντρα Πόνου 
ημερήσιας (βραχείας) ή πλέον παρατεταμένης νοσηλείας 
στους ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιο πόνο όταν η 
θεραπεία τους το απαιτεί. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓIΑ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ

6) Δημιουργία υμβουλευτικής Επιτροπής στο 
Κ.Ε..Τ. για την Μελέτη και Αντιμετώπιση 
του Φρόνιου Πόνου στην Ελλάδα που σήμερα 
διεθνώς θεωρείται νόσος και στην οποία θα 
πρέπει να συμμετέχουν και μέλη της 
Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας που είναι ο 
μοναδικός επιστημονικός φορέας στη χώρα 
μας που ασχολήθηκε και ασχολείται 
συστηματικά με το γνωστικό αντικείμενο 
της Αλγολογίας, είναι αναγνωρισμένος σε 
διεθνές επίπεδο και ανήκει από το 1994 σε 
Διεθνείς Οργανισμούς (IASP & EFIC) που 
έχουν το ίδιο αντικείμενο και στόχους.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓIΑ
ΤΠΟΜΝΗΜΑ

Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο απηήο ζα είλαη ν θαζνξηζκόο (ζύκθωλα κε ηα 
δηεζλώο ηζρύνληα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ρώξαο καο):

 Σωλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνϋπνζέζεωλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ 
Μνλάδωλ ή Κιηληθώλ ή Κέληξωλ Πόλνπ, 

 Σνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο 
Αιγνινγίαο, 

 Σεο κεηεθπαίδεπζεο ζηνλ Πόλν,

 Σωλ πξνϋπνζέζεωλ πνπ πξέπεη λα εθπιεξώλεη ν εθπαηδεπηήο θαη ν 
εθπαηδεπόκελνο, 

 Καη θάζε άιινπ ηξόπνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζηόρωλ ηεο Αιγνινγίαο. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓIΑ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ
7) υμμετοχή στην Επιτροπή Ναρκωτικών του Τπουργείου Τγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενός κλινικού γιατρού που θα έχει γνώση 
και εμπειρία πάνω στην φαρμακευτική αντιμετώπιση του Φρόνιου και 
Οξέος Πόνου. Αποδοχή των προτάσεων που έχει εισηγηθεί η Ελληνική 
Εταιρεία Αλγολογίας στην παραπάνω Επιτροπή Ναρκωτικών για τη 
διακίνηση και χορήγηση των οπιοειδών στη χώρα μας (επισυνάπτεται 
η εισήγησηΙΙ). 

8) Κοστολόγηση των επεμβατικών πράξεων – τεχνικών (απλών και 
συνθέτων) που εφαρμόζονται διεθνώς και είναι απαραίτητες στην 
αντιμετώπιση του Οξέος και Φρόνιου Πόνου ώστε να αποφευχθεί η 
απώλεια εσόδων από τα Νοσοκομεία.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που δεχθήκατε να μας 
ακούσετε και αναμένουμε την ευνοϊκή θέση σας πάνω στα αιτήματα 
μας. 

Με εκτίμηση,
Για το Δ.. της Ε.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος
Ε. Αναστασίου



ΕΥΗΜΕΡΙ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΕΨ
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΕΤΦΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
Αρ. Υύλλου 150

1 Υεβρουαρίου 2008

Αριθμ. Υ4α/οικ. 162012/07 (7)
Θεσμικό πλαίσιο για την Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Ανακούφισης 
χρόνιου πόνου.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
Τις διατάξεις των ν. 2071/1992 (άρθρο 56 παρ. 5) ΦΕΚ 123 Α', 2519/1997 (άρθρο 18 πρ. 
7) ΦΕΚ 165Α', 2646/1998 (άρθρο 28 παρ. 7) ΦΕΚ 236Α και 3402/2005 (άρθρο 17) ΦΕΚ 
258Α.
Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37Α').
Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143Α').
Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση 
των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
165Α').
Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32Α') ,



• Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α98) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

• Την υπ' αριθμ. 3 της 204ης/21.9.2006 απόφαση Ολομέλειας του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, η οποία έγινε δεκτή από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• Την επιβεβλημένη ανάγκη θέσπισης ενιαίου πλαισίου για την 
οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Ανακούφισης Χρόνιου 
Πόνου στα Νοσοκομεία του Δημόσιου τομέα, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας 
των Μονάδων Ανακούφισης Χρόνιου Πόνου που ήδη 
λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στα Νοσοκομεία του 
Δημοσίου Τομέα, ως ακολούθως:



Α. ΟΡΙΜΟ ΦΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ
• Χρόνιος πόνος είναι ο πόνος ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει μετά την 

αποδρομή μιας νόσου, έχει μεγάλη χρονική διάρκεια και μπορεί να 
αυξομειώνεται ή να παραμένει σταθερός.

• Ο χρόνιος πόνος αντιμετωπίζεται θεραπευτικά στις Μονάδες Ανακούφισης 
Χρόνιου Πόνου. Τέτοιες μονάδες είναι:

• Πολυδύναμη Μονάδα Πόνου, η οποία αποτελεί αυτοδύναμη διατμηματική 
μονάδα ενταγμένη στα πλαίσια της ιατρικής υπηρεσίας των Δημόσιων 
Νοσοκομείων.

• Έργο της είναι η διάγνωση, θεραπεία κάθε μορφής χρόνιου πόνου, καθώς και η 
κοινωνική επανένταξη των πασχόντων. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η έρευνα και 
διδασκαλία. Διαθέτουν χώρους, εξοπλισμό για διάγνωση και θεραπεία, κλίνες 
για νοσηλεία και προσωπικό ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, τεχνικό, 
βοηθητικό και οργανωμένη γραμματεία.

• Στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που αποτελείται από ένα (1) γιατρό με 
βαθμό Διευθυντή και τρεις (3) γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων.

• Νοσηλεύονται πάσχοντες εξωτερικοί και εσωτερικοί.
• Σμήμα ή Μονάδα Πόνου, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια τομέα της ιατρικής 

υπηρεσίας των Δημόσιων Νοσοκομείων.
• Έργο της είναι η διάγνωση και θεραπεία πασχόντων με μεγάλη ποικιλία 

παθήσεων χρόνιου πόνου.
• Διαθέτει δικούς του χώρους και εξοπλισμό .
• Στελεχώνεται από έναν γιατρό βαθμού Διευθυντή και πλαισιώνεται 

συμβουλευτικά από ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμήματα του ίδιου 
νοσοκομείου άλλων ειδικοτήτων.

• Διαθέτει νοσηλευτική και γραμματειακή υποστήριξη.
• Νοσηλεύει πάσχοντες εσωτερικούς και εξωτερικούς.



Β. ΣΕΛΕΦΨΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΑΝΑΚΟΤΥΙΗ ΦΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ
• Ειδικότητες, απαραίτητα προσόντα κλπ Ιατρικό προσωπικό:
• - Για τη στελέχωση των Πολυδύναμων Μονάδων Πόνου συνιστάται μία (1) 

θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών ΕΤ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή 
Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Ορθοπεδικής ή Χυχιατρικής, ή 
Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Γενικής Φειρουργικής ή Υυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης με εμπειρία και γνώση στη διάγνωση και θεραπεία 
πόνου. (Εργασία στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 5 έτη), μία (1) θέση 
βαθμού Επιμελητή Α ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή 
Νευροχειρουργικής ή Ορθοπεδικής ή Χυχιατρικής; ή Παθολογίας ή Γενικής 
Ιατρικής ή Γενικής Φειρουργικής ή Υυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 
με εμπειρία και γνώση στη διάγνωση και θεραπεία πόνου. (Εμπειρία στο ίδιο 
αντικείμενο τουλάχιστον 3 έτη) και δύο (2) θέσεις βαθμού Επιμελητή Β 
ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή 
Ορθοπεδικής ή Χυχιατρικής, ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Γενικής 
Φειρουργικής ή Υυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με εμπειρία και 
γνώση στη διάγνωση και θεραπεία πόνου.

• - Για τη στελέχωση των Σμημάτων - Μονάδων Πόνου συνιστάται μία (1) 
θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών ΕΤ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή 
Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Ορθοπεδικής ή Χυχιατρικής, ή 
Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Γενικής Φειρουργικής ή Υυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης με εμπειρία και γνώση στη διάγνωση και θεραπεία 
πόνου. (Εργασία στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 5 έτη).

• Οι γιατροί που θα πλαισιώνουν τα τμήματα - μονάδες πόνου θα πρέπει να 
ασκούν ορισμένες βασικές ειδικότητες, όπως Αναισθησιολογία, Νευρολογία, 
Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Χυχιατρική, Παθολογία, Γενική Ιατρική, 
Γενική Φειρουργική, Υυσιατρική, με εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 3 
ετών.

• -Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου ή του Δ.. των νοσοκομείων 
της παρ. 10 του αρθ. 13 του ν, 2889/2001 όπως ισχύει και γνώμη του Δ/ντη της 
Ιατρικής Τπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα σε κλίνες, 
τις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου, καθορίζεται ο αριθμός των γιατρών που 
θα πλαισιώνουν το τμήμα - μονάδα πόνου.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
• 1) Η σταθερή και συνεχής εκπαίδευση των γιατρών στο αντικείμενο.
• Η διάθεση επαρκούς χρόνου για τους πάσχοντες με χρόνιο πόνο
• Η συμμετοχή σε συμβούλια με εξειδικευμένους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
• Νοσηλευτικό προσωπικό:
• Νοσηλευτές: Εξοικειωμένοι με τα φάρμακα και τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται, 

τα μηχανήματα και τα monitors, καθώς και με τις τεχνικές που εφαρμόζονται 
(απαραίτητη η μετεκπαίδευση).

• Νοσοκόμοι: Ικανοί στην προετοιμασία των αρρώστων, μεταφορά τοποθέτηση στη 
κλίνη θεραπείας, κινητοποίηση (εκπαίδευση, εμπειρία).

• Διοικητικό - λοιπό προσωπικό: 
- Γραμματειακή υποστήριξη οπωσδήποτε απαραίτητη για συνεντεύξεις, τήρηση βάσης 

δεδομένων, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά, υποδοχή αρρώστων, λογιστική διευθέτηση, 
στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, τόσο κατά την 
αξιολόγηση της κλινικής πορείας των ασθενών, όσο και της λειτουργίας της Μονάδας 
κ.λπ.

• Τποχρεωτικά στις Μονάδες Ανακούφισης Φρόνιου Πόνου, θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

• Η παρουσία βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 
Μονάδας, θεωρείται αναγκαία. 

• Σο Νοσοκομείο, θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για κάθε 
ανάγκη που τυχόν θα παρουσιαστεί κατά τη. διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας.

• Ανάγκες για άλλες ειδικότητες μπορούν να αλληλεπικαλυφθούν και να 
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τη σύνθεση των πασχόντων.

• Σο προσωπικό που προτείνεται, πλην των γιατρών, κατανέμεται σε βάρδιες.
• Σο σύνολο των γιατρών παραβρίσκεται στο πρωινό ωράριο, ενώ το απογευματινό, 

καλύπτεται με τους εφημερεύοντες γιατρούς, σε αριθμό ανάλογο των αναγκών, που 
καθορίζεται από το Διευθυντή της Μονάδας.

• Για οποιαδήποτε αποχώρηση ή μετακίνηση του προσωπικού της Μονάδας, να 
ενεργοποιούνται οι διαδικασίες άμεσης αντικατάστασης, ώστε να διατηρείται ο 
προβλεπόμενος αριθμός.

• Όλο το προσωπικό των Μονάδων θα πρέπει να έχει συνεχή εκπαίδευση.
• Να διευκολύνεται τα προσωπικό για την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, 

επιστημονικών ημερίδων, με την προϋπόθεση πάντα ότι δεν θα διαταράσσεται η 
ομαλή λειτουργία της Μονάδας.



Γ. ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
• Για τη λειτουργία της Μονάδας Ανακούφισης Χρόνιου Πόνου απαιτείται η ύπαρξη 

ανεξάρτητου χώρου, σε συνδυασμό πάντα με την επάρκεια χώρου του εκάστοτε 
Νοσοκομείου.

• Αίθουσα αναμονής για τους ίδιους τους πάσχοντες και τους συνοδούς τους.
• Γραφείο εξέτασης για την λήψη ιστορικού και την φυσική εξέταση από τους γιατρούς.
• Χώρος προετοιμασίας του αρρώστου πριν τη μεταφορά του για την θεραπευτική 

παρέμβαση.
• Αίθουσα θεραπευτικών παρεμβάσεων, η οποία διαθέτει: βασικό εξοπλισμό (μανόμετρο 

ΑΠ, ακουστικά, καρδιοσκόπιο, οξύμετρο, και τον εξοπλισμό με ειδικές συσκευές για την 
ασφαλή επιτέλεση των θεραπευτικών επεμβάσεων στους αρρώστους με χρόνιο πόνο).

• Αίθουσα παρακολούθησης, όπου θα παραμείνουν για παρακολούθηση οι άρρωστοι μετά 
την θεραπευτική παρέμβαση, για χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψουν με ασφάλεια 
στο σπίτι ή να μεταφερθούν στον θάλαμο κοινής νοσηλείας, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
• Τα θέματα της εκπαίδευσης στο αντικείμενο του χρόνιου πόνου, όλου του προσωπικού 

(ιατρικού και νοσηλευτικού), που θα απασχολείται σε Μονάδες Ανακούφισης Χρόνιου 
Πόνου, θα καθοριστούν αναλυτικά με άλλη απόφαση.

• Στα πλαίσια του ΚΕ.Σ.Υ. θα λειτουργήσει συμβουλευτική επιτροπή για την υποβοήθηση 
των Μονάδων Ανακούφισης Χρόνιου Πόνου, προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Η πλήρης εφαρμογή των αναφερομένων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους 
2008.

• Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008
O ΤΠΟΤΡΓΟ
ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟ
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Πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο

Πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λόκνπ κε αξηζκ. Τ4α/νηθ. 162012/7 

«Θεζκηθό πιαίζην γηα ηελ Οξγάλωζε θαη Λεηηνπξγία Μνλάδωλ Αλαθνύθηζεο Φξόληνπ 
Πόλνπ».

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,

• Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αιγνινγίαο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο 
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (Υ4α/νηθ. 162012/7 ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2007) αθελόο ζα ήζειε λα ζαο 
επραξηζηήζεη ζεξκά γηα ηελ πινπνίεζε κεγάινπο κέξνπο ησλ αηηεκάησλ ηεο ηα νπνία είραλ ήδε 
δηαηππσζεί ζην Υπόκλεκά ηεο πξνο εζάο ηελ 27ε Ννεκβξίνπ 2006 θαη ζηελ επαλαθνηλνπνίεζή 
ηνπ αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2007, θαη αθεηέξνπ ζα ήζειε λα καο επηηξέςεηε λα δηαηππώζνπκε ηηο 
πξνηάζεηο καο επί ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο.  

• Σηα πιαίζηα ηεο θαιύηεξεο θαη νξζόηεξεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ νη πξνηάζεηο ηεο Διιεληθήο 
Δηαηξείαο Αιγνινγίαο είλαη νη παξαθάησ:

• 1) Ζ εμεηδίθεπζε ζηελ Αιγνινγία ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κεηά από δηεηή εθπαίδεπζε ζε 
πηζηνπνηεκέλα θέληξα ή κνλάδεο πόλνπ.

• 2) Οη γηαηξνί πνπ ζηειερώλνπλ ηα ήδε ππάξρνληα θέληξα πνιύπιεπξεο (θαξκαθεπηηθήο θαη 
επεκβαηηθήο) αληηκεηώπηζεο ρξόληνπ πόλνπ θαη εξγάδνληαη πέξαλ ησλ 5 εηώλ έρνπλ όιεο ηηο 
πξνϋπνζέζεηο λα ζηειερώζνπλ ηηο κνλάδεο απηέο θαη λα ζεσξεζνύλ όηη θαηέρνπλ ηελ εμεηδίθεπζε.

• 3) Τα ηαηξεία πόλνπ πνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζηα πιαίζηα ησλ Αλαηζζεζηνινγηθώλ Τκεκάησλ 
(48 ζε λνζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ), ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ ζε απηνδύλακεο κνλάδεο (Πνιπδύλακεο 
Μνλάδεο Πόλνπ ή Τκήκαηα /Μνλάδεο Πόλνπ) θαη λα εληαρζνύλ ζηνπο  Οξγαληζκνύο ησλ 
Ννζνθνκείσλ κε ηελ πξνηεηλόκελε από ην λόκν δνκή.

• 4) Πξνηείλνπκε επίζεο,  νη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ Γηεπζπληώλ, λα έρνπλ εκπεηξία 10 
ηνπιάρηζηνλ έηε ζηε ζεξαπεία θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ (κε θαξκαθεπηηθέο θαη 
παξεκβαηηθέο κεζόδνπο).

• 5) Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνηείλεηαη ε άκεζε ζύζηαζε Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
ζην ΚΔΣΥ αξκόδηα γηα ηηο Μνλάδεο Αλαθνύθηζεο Φξόληνπ Πόλνπ, πξνζαξκόδνληαο ηηο 
αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 



Παρατηρήσεις επί της Τ. Α.
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Κύξην θαζήθνλ ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ν θαζνξηζκόο ηνπ γλωζηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ 
αληηθεηκέλνπ ηεο Αιγνινγίαο, πνπ ζα πξέπεη λα βαζηζζεί ζην ήδε επεμεξγαζκέλν 
ζύγγξακκα «Γλωζηηθό θαη Δθπαηδεπηηθό Αληηθείκελν ηεο Αιγνινγίαο», από ην “Core 
Currriculum for Professional Education in Pain” ηεο IASP (International Association for the 
Study of Pain, κνλαδηθόο Οξγαληζκόο Μειέηεο ηνπ Πόλνπ κε δηεζλή εκβέιεηα ηνπ νπνίνπ 
Eπίζεκν Σκήκα απνηειεί ε Διιεληθή Δηαηξεία Αιγνινγίαο από ην 1994),  θαζώο επίζεο θαη 
ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ζε πξώηε θάζε, ηωλ ήδε ιεηηνπξγνύληωλ Ιαηξείωλ Πόλνπ θαη 
ζε δεύηεξε θάζε όζωλ πξόθεηηαη  λα ιεηηνπξγήζνπλ. Απηά εμάιινπ ξεηά πξνζδηνξίδνληαη 
ζηνλ ήδε δεκνζηεπκέλν λόκν.

6) Η επέθηαζε ηνπ λόκνπ ζα πξέπεη λα  αθνξά ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ επξύηεξνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα (ΔΤ, Παλεπηζηεκηαθά, ΙΚΑ, ηξαηηωηηθά) θαζώο θαη ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα.

7) Πξνηεηλόκελα κέιε γηα ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζην ΚΔΤ:

Ακκάξη Μηζέι (ζε αλαγλωξηζκέλε ήδε Μνλάδα Πόλνπ ΔΣΥ, Αζήλα)

Αλαζηαζίνπ Μαλώιεο (Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αιγνινγηαο – Γ/ληήο Μνλάδαο
Πόλνπ ΔΣΥ)

Βαδαινύθα Αζελά (ζε αλαγλωξηζκέλε ήδε Μνλάδα Πόλνπ  – Παλεπηζηήκην Αζελώλ) 

Βξαρλνύ Δπλνκία ( Γ/ληξηα Μνλάδαο Πόλνπ – ΗΚΑ)

Εαξαιίδνπ Άλλα (ζε αλαγλωξηζκέλε ήδε Μνλάδα Πόλνπ ΔΣΥ, Θεζζαινλίθε)

Κνπξνύθιε Δηξήλε (ζε αλαγλωξηζκέλε ήδε Μνλάδα Πόλνπ ΔΣΥ, Αζήλα)

Ληβάληνο Σηαύξνο (Γ/ληήο ΔΣΥ – παηδναλαηζζεζηνιόγνο)

Όινη νη παξαπάλω έρνπλ πνιπεηή πξνϋπεξεζία ζε ΙΑΣΡΔΙΑ ΠΟΝΟΤ πνπ ήδε 
ιεηηνπξγνύλ εδώ θαη πνιιά ρξόληα θαη έρνπλ κεηεθπαηδεπζεί ζε Κέληξα Πόλνπ είηε ηεο 
Διιάδαο είηε ηνπ Δμωηεξηθνύ.

Με εθηίκεζε

Γηα ην Γ..

Ο Πξόεδξνο Η Γελ. Γξακκαηέαο

Δκκαλνπήι Αλαζηαζίνπ Δηξήλε Κνπξνύθιε



Ευχαριστώ


