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Δελτίο Τύπου

Θέματα σχετιζόµενα µε το χώρο των καρδιοπαθειών

Στοπλαίσιο της αποτελεσµατικότερης αντιμετώπισης των προβλημάτωνµας,
κρίνουμε αναγκαία την παράθεσηεν συντομία μίας σειράς αιτημάτων µας, τα
οποία χρονίζουν και τα οποία εἶναι καθοριστικής σημασίας για το χώρο µας.
Ζητούμε επείγουσα συνάντηση µε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ή µε
εκπρόσωποαυτής ώστε να λάβουμε υπεύθυνες και ουσιαστικές απαντήσεις,
όπως δικαιούμαστε ως πολίτες της Ἑλλάδος καὶ ως εκπροσωπούντες μία
εξαιρετικά ευαίσθητηκαὶ πολυπληθή κοινωνική ομάδα.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων σταχυολογούμε:
Α.
η ΕΤΠ: Πίγλο καὶ αποκλειστικό ἐι «συγγενείς

καρδιοπάθειες» η Οποία Θα αποτελείπαι αποκλεισικά από
δοκαρδιοχειµ ύς µε εξειδίκευση στο

συγκεκριµένοτοµέα.Ας σημειωθεῖ ὅτι η αναγκαιότητα ὕπαρξης της
συγκεκριμένης επιτροπήςεἶναι απόλυτη, επιτροπή η οποία θα εισηγείται: για
τον προγεννητικό έλεγχο, την έγκαιρη χειρουργική ή µη αντιμετώπιση, την
ιατροφαρµακευτική κάλυψη, την πλήρη καὶ ολόπλευρη αποκατάσταση, τα
πάσης φύσεως προβλήματα αλλά και δικαιώµατα σε κοινωνικό επίπεδο του
χώρουµας κτλ. Σημειώνουμε εδώ την ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχης επιτροπής
καὶγια τις επίκτητες καρδιοπάθειες µε τις αυτές αρµοδιότητες. Τονίζουμε ότι
αντίστοιχες επιτροπές υφίστανται µε σημαντικότατη προσφορά για αντίστοιχες
χρόνιες ψυχικές και σωματικές παθήσεις στο ΚΕΣΥ και η σχετική αδιαφορία
προγενέστερων πολιτικών ηγεσιών του Ὑπουργείου σας προκαλεί στου
χιλιάδες συμπάσχοντές µας απορία εύλογη και αγανάκτηση. Το θέµα δενεἶναι
τυπικό καὶ άνευ ουσίας. Το αντίθετο μάλιστα. Όλα τα µέλη του Συνδέσμου µας
καὶ φυσικά οἱ υπογράφοντες γνωρίζουμε εξ ιδίας εμπειρίας ὁτι η µη ύπαρξη
σχετικής αξιόπιστης επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας που να γνωμµοδοτεί
σφαιρικά καὶ καθολικά για τα ζητήµατά µας, αποτελούσε ανέκαθεν σοβαρό
εµπόδιο για την υλοποίηση των δίκαιων στόχωνκαι επιδιώξεώνµαςκαι για τη
διαφύλαξη της υγείας µας συνολικά. Γνωρίζουμε προφανώς ότι από μακρόν
λειτουργούνοἱ επιτροπές του ΚΕΣΥ ΑΊ και Αά4, οι οποίες ωστόσο λόγω της
φύσεωςκαὶ των περιορισμένων καὶ πολύ συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους
ελάχιστα έχουν να µας προσφέρουν. Κρίνουμε καθοριστικό στην εν λόγω
επιτροπή να συµμετέχουμε διά του τριτοβάθµιου αντιπροσωπευτικού
οργάνου των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες επίσημα καὶ
ουσιαστικά αλλά καὶ των πασχόντων από επίκτητες καρδιοπάθειες ανεπίσημα
αλλά εξίσου ουσιαστικά μέσω ημών,της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόμων µε
Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (της θεσμικά αναγνωρισμένης από την
ελληνική Πολιτεία καὶ καταξιωμένης στη συνείδηση των μελών µας
ΕΣΑΜΕΑ). Η επιτροπή Θα εδύνατο να λάβει καὶ ευρύτερο χαρακτήρα



συμπεριλαμβάνοντας κάθε σοβαρή κατά τεκμήριο μορφή καρδιοπάθειας και
μυοκαρδιοπάθειας, µε έµφαση πάντα στις συγγενείς.
Β. Εν αναγκαία Την [δρυση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων,
Έττοι από εξειδικὲ Κε ία

θα
επιφορτισθείΟν ο πολιτικής του Υπουργείου σας όσον

αφο,ρα Την. τώπιση καὶ την κατηγοριοποίηση των
ονίων παθήσεων. η νέ Τὲ αξης ΠΟΛΙΤΙΚΙ

έχουσα λόγο στην κατανομή των οικονομικών πόρων που µας αφορούν καὶ
στην καταγραφήτου αριθμού καὶ των αναγκών μας. Απαραίτητη κρίνεται για
την επιτυχίες Δι εκπροσώπησι ὧν διά της ΕΣΑΜΕΑγια
λόγους προφανείς, µη χρήζοντες επαναλήψεως.
Γ. Από τα παλαιότερα αιτήµατα του χώρου µας εἶναι η μηδενική

σε ιακα καὶ αναλώσιμα όλων των καρδιοπαθών, βαρέι
πασχόντων αντικειμενικά, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
Την κύρια πάθηση και τις χρόνιες επιπλοκές της. Πρόκειται για
σκευάσματα. διαφόρων κατηγοριών τα οποΐα εἶναι καθοριστικά για την
επιβίωσή µας καὶ η συμμετοχή σε ποσοστό 1090 ἡ 2894 συνιστά σοβαρότατη
επιβάρυνση τη στιγµή καθ’ ην όπως γνωρίζετε η αρωγή προς εµάς της
Πολιτείας εἶναι γενικά ανύπαρκτη.
Δ. Κρίνου, όπη ν΄ επίι ωσή µας για την πορεία τι

λειτουργίας της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου
«Αγία Σοφία». Γνωρίζετε τις θέσεις µας, γνωρίζετε ότι σας ευχαριστήσαµε
προσωπικάγια την επαναλειτουργία του και -πρωτίστως- δημόσια, γνωρίζετε
τις άριστες σχέσεις µαςµε τις λοιπές δοµές του χώρου και το πόσο εκτιμούμε
την προσφορά τους, µε δεδομένο ωστόσο ότι παρατηρούνται ακόµη στο
«Αγία Σοφία» κάποιες δυσλειτουργίες καὶ προφανής κωλυσιεργία, σας
καλούμε να µας γνωστοποιήσετε Το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς υπάρχουν
γονείς που ακόµη αγωνιούν.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε τον Πρόεδρο του
Συνδέσμουκ. Κων/νο Χόρτη στο 6976Β92614.


