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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Ὁ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ιδρύθηκε το 2005 και εκπροσωπεί θεσμικά και σε
πανελλαδικό επίπεδο το σύνολο Ίων ἹΠασχόντων από συγγενείς
καρδιοπάθειες, καθώς και σε περίπτωση ανηλικότητας το σύνολο των γονέων.
και κηδεμόνων αυτών. Ευρύτερα και µε δεδομένο ότι η κατηγορία των
καρδιαγγειακών παθήσεων αποτελεί ενιαία κατηγορία και την πρώτη
παγκοσμίως αιτία θανάτου, ἆ9 [αοίο και ουσιαστικά αγωνιζόµαστε για την
προάστιση των δικαιωμάτων και τη βελήωση της καθημερινότητας όλων των.

καρδιοπαθών της χώρας µας, χωρίς διακρίσεις. Συµµετέχουµε ενεργά στην
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων µε Αναπηρία και σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και
διεθνή ἵοτα και οργανώσεις.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να παρέµβουµε για άλλη µία φορά δηµόσια ώστε να.

επισηµάνουµε καίρια θέµατα της επικαιρότητας τα οποία ἁπτονται της
καθημερινότητας των συµπασχόντων µας όλων των ηλικιών, αποτελούντων μακράν.

την πολυπληθέστερη κατηγορία χρονίως πασχόντων, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά,

και διεθνώς.

Οι ελλείψεις αναφορικἁ µε τη στελέχωση και τον εξοπλισμό του κάθε
τμήματος,οι οποίες ἐχουν οδηγἡσει στη χρόνια υπολειτουργία του, καθώς και
η. αναγκαιότητα της Πλήρους λειτουργίας του ἐἔχουν επανειλημμένως
επισημανθεί απὀ όλους τους ενδιαφερόμενους, εἶναι γνωστές τόσο στη
διοίκηση ὁσο και στο αρμόδιο Υπουργείο, ὠστόσο δεν έχει υπάρξει ουσιαστική
βελτίωση. Ζητούμε την πλήρη και ἄμεση επαναλειτουργία όλωντων Τμημάτων
ανεξαιρέτως, μίας τόσο σημαντικής δοµἠς, µεκριτήριο τις ήδη κατατεθειµένες
προτάσεις µας και γνώμονα την παροχἡ υψηλού επιπἐδου υπηρεσιών στους
μικροὺςεξ ορισμού ασθενεῖς.
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ο ος απλο ο νιπιοσαζσολαςαεελκ
Η εν

ν

λόγω δομή,
εξυπηρετεί µεγάλο  αριθµὀ παιδιών, μεταξὺ των οποίων και καρδιοπαθώὠν.
προφανέστατα, Και η µη λεπουργία της στερεί την Αττική και τις γειτονικὲς
περιοχές απὀ µία απολύτως αναγκαία δηµόσια παιδιατρικἡ µονάδα.

πλ κῶν απόοσατα Ἰολάστας

Γπιολκονὰν να κινούμαστε.
στο περιθώριο του κράτους πρόνοιας, του συστήµατος Υγείας, να αγνοούνται
δίκαια και τεκμηριωμένα αιτὴματά µας που αφορούν καίρια ζητήματα ὁπως.
εἶναι η ιατροφαρμακευτικἡ κάλυψη, η νοσοκοµειακή περίθαλψη, η πλήρης,
απουσία ευνοϊκού συνταξιοδοτικού Πλαισίου, η οικονομική, επιδοµατικἠ και
ευρύτερα προνοιακἡ στἠριξἡ µας ως ευπαθούς αναμφίβολα κοινωνικής,
ομάδας,η ευκολότερη πρὀσβασή µας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θέµατα τα
οποία αφορούν τον τοµέα των μεταφορών, της εργασίας των καρδιοπαθὠν.
συνταξιούχων, της πιστοποίησης του βαθμού της αναπηρίας και της διάρκειας
αυτής, της ουσιαστικἠς µας εκπροσώπησηςστα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
οἱ οποίες αφορούν την ἴδια µας την ύπαρξη και ἆλλα, ωνεκ ἐστιν αριθµὀς,και
τα οποία εμπίπτουν στη σφαίρα αρμοδιότητας μεγάλου αριθμού Υπουργείων.
και κρατικών Φορέων, ενώ τη ἴδια στιγµή, για ἑτερες ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, αποτελούν κατακτήσεις ετὠν. Εἶναι αδιανόητο να εκκρεμούν επί µήνες,
απήµατα για συνάντηση, επίσηµα ερωτήματα προς θεσμούς και φορείς της
κυβέρνησης -- ὀχι φυσικά αποκλειστικἁ της παρούσας -- µε συνέπεια κρίσιμα,
απήµατα και προβλήματα να μένουν αναπάντητα ἡ απλώς να εκκρεμούν, µε
ὁ,τι τούτο συνεπάγεται για μία µεγάλη ομάδα συμπολιτών µας.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον
φέροντα την ιδιότητα του Προέδρου κ. Κων. Χόρτη στο 6975592614 ἡ
στο 210 2691891.


