
Εκτός από το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών στο οποίο ανήκει η 

Μονάδα, στηρίζουν οικονοµικά την 
λειτουργία της µέσω δωρεών, το Ίδρυµα 

Τζένη Καρέζη και άλλα κοινωφελή 
Ιδρύµατα, εταιρείες καθώς και ιδιώτες.

Εάν επιθυµείτε να στηρίξετε µε 
οποιονδήποτε τρόπο την προσπάθεια της 

Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής,  
παρακαλούµε επικοινωνήστε στο 

τηλ. 210 7707669

Aναβαθµίζει την ποιότητα 
ζωής του ασθενή

Στοχεύει στην διατήρηση 
της αξιοπρέπειάς του

Σέβεται τις επιθυµίες του

Στηρίζει τον ίδιο 
και την οικογένειά του
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Η Ανακουφιστική Φροντίδα
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Η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, είναι ο µοναδικός δηµόσιος 
φορέας που προσφέρει δωρεάν ολοκληρωµένη και 
εξειδικευµένη ανακουφιστική φροντίδα σε χρόνιους 
πάσχοντες (καρκινοπαθείς και µη). Λειτουργεί από το 1993, 
ανήκει στο Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Αρεταιείου 
Νοσοκοµείου και είναι στελεχωµένη µε εξειδικευµένο 
προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι). Επιστηµονική 
υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κυριακή Μυστακίδου. 

● Ανακούφιση των σωµατικών συµπτωµάτων που προκαλούν οι 
χρόνιες παθήσεις καθώς και οι παρενέργειες των θεραπειών αυτών, 
όπως πόνος, κόπωση δύσπνοια, ανορεξία, καχεξία, αναιµία, ναυτία, 
έµετος, άγχος, αδυναµία, δυσκοιλιότητα, βήχας, λόξυγγας, εντερική 
απόφραξη, ξηροστοµία, κνησµός, κ.α

● Ψυχολογική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.
Εκτός από την συστηµατική ιατρική παρακολούθηση, στη Μονάδα οι 
εξειδικευµένοι ψυχολόγοι παρέχουν  ψυχολογική υποστήριξη στον 
ασθενή και στην οικογένεια του, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν 
µε αξιοπρέπεια στις δύσκολες συνθήκες της ασθένειάς του.

Παράλληλα µε την εξειδικευµένη φαρµακευτική αγωγή, στο πλαίσιο της 
ολοκληρωµένης φροντίδας, πραγµατοποιούνται δωρεάν και 
εξειδικευµένες παρεµβάσεις όπως φυσικοθεραπεία καθώς και 
συµπληρωµατικές θεραπείες όπως ρεφλεξολογία, µεσοθεραπεία, 
τεχνικές χαλάρωσης, βελονισµός και TENS. 

● Nεοπλασµατική νόσο ανεξαρτήτως σταδίου οι οποίοι 
ταλαιπωρούνται από συµπτώµατα της νόσου τους και από 
παρενέργειες θεραπειών

● Alzheimer’s και συναφείς ανοϊκές διαταραχές

● HIV-AIDS

● Χρόνιες βαριές νευρολογικές παθήσεις όπως τετραπληγίες, 
παραπληγίες, νευροµυικά νοσήµατα (π.χ, ινοµυοσίτιδες, 
σύνδροµο Guillen- Barre, κ.τ.λ)

● Ρευµατικά νοσήµατα (ρευµατοειδής αρθρίτιδα, 
εκφυλιστική αρθροπάθεια, κ.τ.λ)

● Αυτοάνοσα νοσήµατα 
(Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος, 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας κ.τ.λ)

● Χρόνια κεφαλαλγία-ηµικρανία

● Νευραλγίες: νευραλγία τριδύµου, 
µεθερπητική νευραλγία, 
διαβητική αγγειοπάθεια κ.τ.λ.

H  Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής, δέχεται ασθενείς 
κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2107707669. Κατά την 
πρώτη επίσκεψη, ο ασθενής θα πρέπει να έχει µαζί ένα 
λεπτοµερές ιατρικό ιστορικό.

Η Μονάδα λειτουργεί καθηµερινά και δέχεται ασθενείς 
στα εξωτερικά ιατρεία και στη Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας  
από τις 8.00 π.µ-3.30 µ.µ. Στο πλαίσιο της συνεχούς 
παρακολούθησης του ασθενή  παρέχεται η δυνατότητα για 
24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία. Οι ασθενείς (ασφαλισµένοι 
και µη) εξυπηρετούνται δωρεάν ενώ τα φάρµακα που 
χρειάζονται παρέχονται µέσω των ασφαλιστικών τους 
ταµείων.

Οι επισκέψεις και τα προγραµµατισµένα τακτικά ραντεβού 
των ασθενών µε το προσωπικό της µονάδας εξασφαλίζουν 
την βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών µέσω της 
ανακούφισης των σωµατικών και ψυχολογικών 
συµπτωµάτων, τον  έλεγχο της πορείας της ασθένειας και την 
αντιµετώπιση των παρενεργειών από τις θεραπείες της, 
ανεξάρτητα από το  στάδιο της νόσου. 

H Μονάδα λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις 
συστάσεις διεθνών οργανισµών (Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας) και διεθνών επιστηµονικών εταιρειών (Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία  Ανακουφιστικής Φροντίδας) και εξειδικεύει στην 
Ανακουφιστική Φροντίδα λειτουργούς υγείας (γιατρούς, 

νοσηλευτές, ψυχολόγους) καθώς και επιστήµονες 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελµάτων µέσω του 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΜΣ) µε 
τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση Ανακουφιστικής και 
Υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων». 
Εκτός από το κλινικό της έργο η Μονάδα 
Ανακουφιστικής Αγωγής, παράγει πλούσιο 
ερευνητικό έργο (κλινικές µελέτες δηµοσιευµένες σε 
έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά) που αφορά 
στην προαγωγή της ποιοτικής φροντίδας των 
χρονίως πασχόντων ασθενών.

Εξειδικευµένες Υπηρεσίες 
Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας  
προσφέρονται σε ασθενείς µε:

Επίσκεψη στη Μονάδα 
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