
Φροντίδα στο σπίτι 

για το σοβαρά 

άρρωστο παιδί

Υπηρεσία παιδιατρικής
ανακουφιστικής φροντίδας



 

Τι είναι η ανακουφιστική φροντίδα;

Τον Ιανουάριο του 2010, η Μέριμνα, μια αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία για τη φροντίδα παιδιών και 
οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο, ίδρυσε 
την πρώτη Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής 
Φροντίδας στο Σπίτι, στην Ελλάδα. 

«Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» είναι η 
οργανωμένη, ολιστική φροντίδα που ανταποκρίνεται 
στις οργανικές, ψυχοκοινωνικές και πνευματικές 
ανάγκες του σοβαρά άρρωστου παιδιού. Παρέχεται σε 
περιπτώσεις μιας χρόνιας και σοβαρής ασθένειας, για 
την οποία η σύγχρονη ιατρική επιστήμη δεν διαθέτει 
συμβατικά θεραπευτικά μέσα, με αποτέλεσμα η ασθένεια 
αυτή να παραμένει στάσιμη ή να επιδεινώνεται. 

Στόχος της ανακουφιστικής φροντίδας είναι η 
εξασφάλιση συνθηκών που προάγουν την ποιότητα 
ζωής για το άρρωστο παιδί, τα αδέλφια και  
τους γονείς του.

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται;

 Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα για την 
ανακούφιση του παιδιού από τα συμπτώματα της 
ασθένειας και τον πόνο

 Ψυχολογική στήριξη του άρρωστου παιδιού, των 
γονιών και αδελφών

 Yποστήριξη στην κάλυψη των κοινωνικών 
αναγκών της οικογένειας

 Υποστήριξη από εθελοντές για την αντιμετώπιση 
πρακτικών αναγκών της οικογένειας

 Στήριξη των συγγενών, φίλων και συμμαθητών του 
σοβαρά άρρωστου παιδιού 

 Πνευματική στήριξη από εκπρόσωπο της εκκλησίας 
που συνεργάζεται με τη Μέριμνα, εάν το επιθυμούν 
τα μέλη της οικογένειας

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από διεπιστη-
μονική ομάδα παιδιάτρων, νοσηλευτών, ψυχολόγων 
και κοινωνικών λειτουργών, σε συνεργασία με άλλους 
ειδικούς, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Όταν η ζωή αποκτά ιδιαίτερο νόημα και         αξία για το παιδί και την οικογένειά του



 

Ποια είναι τα οφέλη από την
ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι;

 Καλύτερη ποιότητα ζωής για το παιδί ή τον έφηβο 
και την οικογένεια του, προκειμένου να ζήσουν τις 
δύσκολες περιόδους της ασθένειας με σεβασμό, 
αξιοπρέπεια και αγάπη στο οικείο περιβάλλον του 
σπιτιού και ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα

 Ενεργός συμμετοχή των γονιών ώστε να είναι οι 
«πρωταγωνιστές» στη φροντίδα του παιδιού τους 
με την κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη από την 
ομάδα των ειδικών που στελεχώνουν την Υπηρεσία 

 Εξατομικευμένη στήριξη κάθε μέλους  
της οικογένειας

 Δημιουργία θετικών αναμνήσεων από τη φροντίδα 
του παιδιού στο σπίτι, που αργότερα διευκολύνουν 
την προσαρμογή της οικογένειας στο πένθος της

Όταν η ζωή αποκτά ιδιαίτερο νόημα και         αξία για το παιδί και την οικογένειά του

Ας στηρίξουμε ΟΛΟΙ
το έργο της Μέριμνας
για να έχει κάθε σοβαρά
άρρωστο παιδί το δικαίωμα
στην ανακουφιστική
φροντίδα στο σπίτι
Αρ. Λογαριασμού:
Τράπεζα Πειραιώς 5053045477465

Υπηρεσία παιδιατρικής
ανακουφιστικής φροντίδας



Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών 
στην Αρρώστια και το Θάνατο

 Παπανικολή 2α, 152 32 Αθήνα (Σίδερα Χαλανδρίου) 

Τηλ: 210.6463367 | Fax: 210.6452338 
administration@merimna.org.gr | www.merimna.org.gr

Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι 
Τηλ.: 210.6831888 | Fax: 210.6831846 | merimnapalliativecare@gmail.com

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Μέριμνας

Πιστοποιημένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας

 Δανάη Παπαδάτου (Πρόεδρος) 
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Στέλλα Τσίτουρα (Γραμματέας) 
Παιδίατρος, Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής

 Μαρία Wasielewski (Ταμίας) 
Νοσηλεύτρια, Σύμβουλος Ψυχολόγος

 Ιωάννα Γιαννοπούλου 
Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ. 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

 Ελένη Καμπέρη-Τζουριάδη 
Νηπιαγωγός, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

 Χρυσούλα Λεμονίδου  
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής 
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Μυρτώ Νίλσεν 
Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

 Ιωάννης Παπαδάτος 
Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

 Χρυσή Χατζηχρήστου 
Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, 
Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Επίτιμος Πρόεδρος Μέριμνας 
Κωνσταντίνος Παπαδάτος 
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Διευθύντρια Μέριμνας 
Κάλλια Αρμαγανίδου 
Ψυχοπαιδαγωγός

Γίνε μέλος των 
Φιλων της Μέριμνας


