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ΠΡΟ : Αξιόηιμο κ. Κςπιάκο Μηηζοηάκη, Ππωθςποςπγό ηηρ Δλλάδαρ   

ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ  

ΘΔΜΑ: ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΠΔΙΓΟΝ  

 

Αξιόηιμε κ. Ππωθςποςπγέ,   

 

Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΤΓΓΔΝΔΙ 

ΚΑΡΓΙΟΠΑΘΔΙΔ ιδπύθηκε ηο 2005 και εκπποζωπεί θεζμικά και ζε 

πανελλαδικό επίπεδο ηο ζύνολο ηων παζσόνηων από ζςγγενείρ 

καπδιοπάθειερ, καθώρ και ζε πεπίπηωζη ανηλικόηηηαρ ηων γονέων και 

κηδεμόνων αςηών. Ο ζςνολικόρ  απιθμόρ ηων παζσόνηων από ποικίλερ 

μοπθέρ ζςγγενούρ καπδιοπάθειαρ ξεπεπνά ηιρ 30.000, ζύμθωνα με ηοςρ 

ςπολογιζμούρ ηων απμοδίων θοπέων. Αποηελεί μέλορ ηηρ Δθνικήρ 

ςνομοζπονδίαρ Αηόμων με Αναπηπία και ηηρ ανηίζηοισηρ εςπωπαϊκήρ 

οπγάνωζηρ – ομππέλαρ, ηηρ EUROPEAN CONGENITAL HEART  DISEASE 

GROUPS, ενώ μέζω ηηρ ΔΑμεΑ. Πεπιηηό να αναθεπθεί όηι ζςνολικά ο απιθμόρ 

ηων παζσόνηων από κάποια μοπθή καπδιοπάθειαρ ζηη σώπα ανέπσεηαι ζε 

εκαηονηάδερ σιλιάδερ αζθενείρ.  

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, απνηειεί λνκίκσο αλαγλσξηζκέλν από ηελ 
Πνιηηεία θνξέα, επηζήκσο πηζηνπνηεκέλν ελώ ε παξνπζία ηνπ θπξίσο θαηά 
ηελ ηειεπηαία πεξίνδν όζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή, δηεθδίθεζε θαη δηαζθάιηζε 
παληνηνηξόπσο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ 
εθπξνζσπεί είλαη ζπλερήο, ζπγθξνηεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή. Απνηεινύκε 
ζσκαηείν ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζπιινγηθόηεηαο, ηνπ 
εζεινληηζκνύ θαη ηεο αληδηνηεινύο θαη ακηζζί πξνζθνξάο. Η δξάζε καο ζε 
πνιινύο ηνκείο (ζην ρώξν ηεο Υγείαο, ηεο απαζρόιεζεο, ηεο παηδείαο, ηεο 
πξόλνηαο θηι ) είλαη γλσζηή θαη πνιπζρηδήο, εθθξαδόκελε εκπξάθησο θαη 
νπζηαζηηθώο κε πιήζνο ππνκλεκάησλ πξνο ηνπο αξκόδηνπο πνιηηεηαθνύο 
ζεζκνύο (Κπβέξλεζε, Υπνπξγεία, δεκόζηεο ππεξεζίεο παληόο είδνπο θαη 
θύζεσο), κε ζηόρν πάληα ηελ πξνώζεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ παζρόλησλ από ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο, ελώ ειιείςεη ζρεηηθήο 
εθπξνζώπεζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, πξνζπαζνύκε κε θάζε κέζν λα 
πξνβάιινπκε ηα αηηήκαηα θαη λα επηηύρνπκε ηειηθά ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 
δσήο θαη ησλ παζρόλησλ από επίθηεηεο ρξόληεο θαξδηνπάζεηεο πνηθίινπ 
βαζκό ζνβαξόηεηαο. Σηηο δξάζεηο καο ελεξγό αξσγό απνηειεί παιαηόζελ ε 
Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία ηεο νπνίαο ζπγθεθξηκέλεο 
πξσηνβνπιίεο αθνξνύλ ην ρώξν γεληθά ησλ θαξδηνπαζώλ ελώ ε πξνζθνξά 
ηεο ζην εμαηξεηηθά επαίζζεην πεδίν ησλ ΑΜΕΑ θαη ησλ ρξνλίσο παζρόλησλ 
όπσο θαη ηα νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα απηήο ζαο είλαη πξνθαλώο γλσζηά.  



 

 

 

Δπζηπρώο, γλσξίδνληαο θαη ιακβάλνληαο απνιύησο ππόςε ηελ 

ηδηαηηεξόηεηα αιιά θαη ηελ θξηζηκόηεηα ηεο ζπγθπξίαο, είκαζηε 

αλαγθαζκέλνη λα εθθξάζνπκε ηελ νδπλεξή έθπιεμε θαη ηελ απνγνήηεπζή 

καο, θαηόπηλ θαηαγγειηώλ ηηο νπνίεο δερόκαζηε θαζεκεξηλά, ζε ζρέζε κε 

ην ηξέρνλ εκβνιηαζηηθό πξόγξακκα ην νπνίν αλαθνηλώζεθε από ην 

Υπνπξγείν Υγείαο θαη ηνπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο. Εηδηθόηεξα, γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ ρξνλίσο παζρόλησλ ηελ νπνία εθπξνζσπνύκε, 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαδηθαζία ε νπνία μεθίλεζε ηελ παξειζνύζα Δεπηέξα, 

22 ηξέρνληνο, επί ιέμεη ηα εμήο :  

 

Σνβαξή θαξδηαθή λόζνο 
 

Πξόζθαην νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο) 

Καξδηαθή αλεπάξθεηα κε θιάζκα εμώζεζεο <40% κέζσ ζεξαπεπηηθνύ 

πξσηνθόιινπ (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ κπνθαξδηνπαζεηώλ, ζπγγελώλ 

θαξδηνπαζεηώλ, βαιβηδηθήο λόζνπ) 

Πλεπκνληθή Υπέξηαζε 

ΔΤΟ ΚΑΙΡΙΕ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ :  

1. Βάςει ποιασ λογικισ οι ςυμπάςχοντζσ μασ οι οποίοι πάςχουν από οξφ ζμφραγμα 

του μυοκαρδίου (προςοχι : οξφ) μετά από τουσ τρεισ μινεσ παφουν αυτομάτωσ να 

αποτελοφν ομάδα υψθλοτάτου κινδφνου; Τφίςταται επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ;  Οι 

βλάβεσ οι οποίεσ προκαλοφνται είναι μόνιμεσ ι προςωρινζσ, αποκακιςτάμενεσ με 

τθν πάροδο τριμινου;  Ο αςκενισ μετά τθν 91θ θμζρα παφει να απειλείται από 

ιϊςεισ και εάν ναι, ποιουσ και κυρίωσ πόςουσ αφορά αυτό, εάν όντωσ ιςχφει;     

2. Είναι γνωςτό ςτουσ ιατροφσ κακϊσ και ςτουσ αςκενείσ ότι το κλάςμα εξϊκθςθσ το 

οποίο επιβάλλετε ωσ προχπόκεςθ είναι πολφ χαμθλό, ςυνεπάγεται βαριά καρδιακι 

ανεπάρκεια και καλφπτει κάποια μειοψθφία των παςχόντων από ςυγγενείσ  

καρδιοπάκειεσ, μυοκαρδιοπάκειεσ και βαλβιδικζσ νόςουσ – ΟΧΙ ΣΗΝ 

ΠΛΕΙΟΝΟΣΗΣΑ.  Πρακτικά το μεγαλφτερο ποςοςτό των παιδιϊν και των ενθλίκων οι 

οποίοι πάςχουν από κάποια μορφι ςυγγενοφσ καρδιοπάκειασ αποκλείεται  από τθν 

παροφςα εμβολιαςτικι φάςθ. Σοφτο επεκτείνεται προφανζςτατα και ςτισ 

βαλβιδοπάκειεσ και μυοκαρδιοπάκειεσ των ενθλίκων και δεν αφορά αποκλειςτικά 

και μόνο παιδιά. Με τον τρόπο αυτό ωςτόςο ακόμθ και νιπια τα οποία πάςχουν 

από κάποια μορφι ςοβαρότατθσ ςυγγενοφσ καρδιοπάκειασ, αλλά δεν φζρουν 

απαραιτιτωσ το προαναφερκζν ςφμπτωμα (κλάςμα εξϊκθςθσ >40%) 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΣΑΙ από το εμβολιαςτικό πρόγραμμα ςε αυτι  τθ φάςθ. Όλοι οι 

προαναφερκζντεσ, ενϊ ανικουν ςτθν υψθλότερθ βακμίδα κινδφνου από τθ 

ςυγκεκριμζνθ ίωςθ, κα αναμζνουν τθ β’ φάςθ ι και τον εμβολιαςμό του γενικοφ 

πλθκυςμοφ.  Σίκεται το καίριο ερϊτθμα:  ςε  περίπτωςθ νόςθςθσ και αρνθτικισ 

κατάλθξθσ κάποιων εκ των ανωτζρω, γεγονόσ εξαιρετικά πικανό, ποιοσ κα φζρει 

τθν ευκφνθ νομικά και κυρίωσ θκικά; Σι κα ςυμβεί ςε περίπτωςθ προςφυγισ 



 

 

οικογενειϊν ανθλίκων ι ενθλίκων καρδιοπακϊν ςτθ Δικαιοςφνθ;  Γνωρίηετε 

προφανϊσ ότι θ πνευμονικι υπζρταςθ αποτελεί επί ςοβαρότατθ πάκθςθ ι 

ςφμπτωμα και είναι αρκετά ςυχνι και επικίνδυνθ ανεξαρτιτωσ αιτιολογίασ. Με 

ποιο ςκεπτικό περιλαμβάνονται και ορκότατα όλοι οι πάςχοντεσ, χωρίσ 

λαμβάνονται υπόψθ ο βακμόσ και θ αιτιολογία αυτισ.  

 

Αξιότιμε  κ. Πρωθυπουργζ,  

Θεωροφμε άμεςα ότι κα πρζπει να παρζμβετε προςωπικά. Πρόκειται για παντελϊσ 

αντιεπιςτθμονικι, ανερμάτιςτθ, κραυγαλζα άδικθ και δυνθτικά επικίνδυνθ 

ρφκμιςθ. Αποροφμε πραγματικά με το ςυντάκτθ του κειμζνου.  Τφίςταται Επιτροπι 

αντίςτοιχθ ςτο ΚΕΤ. Ερωτικθκε και εάν όχι γιατί; Εάν ναι, ποιοσ υπογράφει τθ 

ςχετικι ειςιγθςθ και με ποια επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ;  

Γνωρίηουμε τισ δυςκολίεσ και τισ κακυςτεριςεισ οι οποίεσ χαρακτθρίηουν το 

εμβολιαςτικό πρόγραμμα. Γνωρίηουμε ότι θ χϊρα δεν κυβερνάται οφτε από 

υπεράνκρωπουσ οφτε από ανεφκυνουσ. Πρόκειται ωςτόςο για ςοβαρό  ολίςκθμα 

το οποίο κα πρζπει να διορκωκεί πάραυτα.  Όταν ο χϊροσ μασ βρίςκεται ςτθν 

κορυφι τθσ επικινδυνότθτασ, αςχζτωσ υποκατθγορίασ,  όπωσ γνωρίηουν οι πάντεσ, 

δεν επιτρζπονται «εκπτϊςεισ» ι ςκοπιμότθτεσ πζραν τθσ προςταςίασ τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ.   

Με ςκοπό να είμαςτε πρακτικοί και όχι μαξιμαλιςτζσ, ηθτοφμε επειγόντωσ:  

Α. Να περιλθφκοφν ςτθν α’ φάςθ εμβολιαςμοφ των ευπακϊν ομάδων όλεσ οι 

κατθγορίεσ ςυγγενϊν και επίκτθτων καρδιοπακειϊν, μυοκαρδιοπακειϊν κτλ. με 

πιςτοποιθμζνο ποςοςτό αναπθρίασ από ΚΕΠΑ ι ΑΤΕ τουλάχιςτον 50%, το οποίο 

ζχει προςωρινι ι μόνιμθ ιςχφ.  

Β. Εάν θ πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ ζχει λιξει ι εκκρεμεί θ ςχετικι απόφαςθ, ι 

απλά εάν δεν υφίςταται για τον οιονδιποτε λόγο, βεβαίωςθ δθμοςίου 

νοςοκομείου ι ιδιϊτθ ιατροφ, ενυπόγραφθ και με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ, κατά τθ διαδικαςία θ οποία ακολουκείται για τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

πάκθςθσ από τα ΚΕΠΑ, για τθν ανάγκθ άμεςου εμβολιαςμοφ του αςκενοφσ.   

Γ. υμπερίλθψθ των εχόντων ποςοςτό αναπθρίασ καρδιοπακϊν κάκε θλικίασ  και 

υποομάδασ, ο οποίοσ δεν πλθροί τισ καταγραφόμενεσ ανωτζρω προχποκζςεισ, 

ςτθν αμζςωσ επόμενθ εμβολιαςτικι φάςθ.   

Γνωρίηουμε τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ, γνωρίηουμε ωςτόςο ότι είναι το δζον 

γενζςκαι ακόμθ και εάν χρειαςτεί να παρατακεί θ τρζχουςα φάςθ των 

εμβολιαςμϊν εισ βάροσ λιγότερο ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩ ευπακϊν ομάδων του 

πλθκυςμοφ. Η κακυςτερθμζνθ αντίδραςι μασ οφείλεται ςτθν αςάφεια τθσ αρχικισ 

διατφπωςθσ, ςτθ ςφγχυςθ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν  και ςε αυτιν προβαίνουμε 

κατόπιν τθσ επιβεβαίωςθσ τελικά των αρχικϊν μασ φόβων διά τθσ αρνιςεωσ των 

εμβολιαςμοφ τθσ μζγιςτθσ πλειοψθφίασ των ςυμπαςχόντων μασ.        

Πιςτεφοντασ ακράδαντα ότι πράττουμε το κακικον μασ ωσ κεςμικόσ φορζασ, 

ακόμθ και όταν γινόμαςτε εξ αντικειμζνου και αναποδράςτωσ δυςάρεςτοι, αλλά  

πιςτεφοντασ και ςτθ δικι ςασ ενςυναίςκθςθ και ευαιςκθςία, ςασ καλοφμε να 

αρκείτε ςτο φψοσ των περιςτάςεων, να επιβεβαιϊςετε τθν αποφαςιςτικότθτα και 

το κφροσ ςασ και να προςτατεφςετε τθν υγεία και τισ ηωζσ μασ.  

 



 

 

                                          Με ειλικρινή εκτίμηςη   

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

ΚΩΝ. ΧΟΡΣΗ                                                                      ΑΝΝΑ ΔΗΜΑΡΑ  

 

 

- Γραφείο υπουργοφ Επικρατείασ, κ. Γ. Γεραπετρίτη 

-  Γραφείο υπουργοφ Τγείασ Β. Κικίλια, 

-  κ. Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρο Εθνικήσ Επιτροπήσ Εμβολιαςμών 

- κ. Π. Αρκουμανζα, πρόεδρο ΕΟΔΤ 

- Γραφείο γενικοφ γραμματζα Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Τγείασ, κ. Μ.   

Θεμιςτοκλζουσ 

- Κ. Γκάγκα, Πρόεδρο του ΚΕΤ  

- ΕΑΜΕΑ  

- ΠΟΓΚΑΜΕΑ  

- Φορείσ εκπροςώπηςησ των καρδιοπαθών  


