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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με τον χρόνιο πόνο από αίτια εκτός του καρκίνου σε άτομα 
ηλικίας άνω των 65 ετών1

1. Ένας στους πέντε Ευρωπαίους υποφέρει από χρόνιο πόνο που προκαλείται από αίτια 
εκτός του καρκίνου. Ένας στους τέσσερις αντιμετωπίζει ισχυρό χρόνιο πόνο, και ιδίως 
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

2. Οι συνολικές άμεσες και έμμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για τις διαταραχές 
που σχετίζονται με τον χρόνιο πόνο διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών από 2% έως 
2,9% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 2,4% με το κόστος να ανέρχεται στα 271 
δισεκατομμύρια EUR 271 ετησίως.

3. Ο αντίκτυπος της θεραπείας του χρόνιου πόνου στα συστήματα υγείας και τα οικονομικά 
συστήματα των κρατών μελών περιλαμβάνει σημαντική απώλεια εργάσιμων ημερών και 
υψηλότερο κόστος θεραπειών. 

4. Η πρόσβαση στη θεραπεία, η συνέχεια και η ποιότητα της περίθαλψης και, πρωτίστως, η 
δίκαιη αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιο πόνο δεν είναι ακόμη 
εγγυημένες στις μέρες μας.

5. Συνεπώς, η Επιτροπή καλείται: 

– να συμβάλει στη δημιουργία ενός δικτύου άρτιων κέντρων που θα έχουν τη 
δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη και την πρόσβαση σε 
κατάλληλη φροντίδα, να μειώνουν το κοινωνικο-οικονομικό κόστος και να παρέχουν 
επαρκή κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου σχετικά με το πρόβλημα του χρόνιου 
πόνου με σκοπό την επέκταση του δικτύου εμπειρογνωμοσύνης·

– να πραγματοποιήσει δραστηριότητες για την αύξηση της ενημέρωσης και να 
αναπτύξει σχέδια προσανατολισμού των ασθενών σχετικά με τον χρόνιο πόνο που 
προκαλείται από αίτια εκτός του καρκίνου, με την ενεργή συμμετοχή των 
φαρμακείων. 

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


