Πρακτικό ανοιχτής σύσκεψης στην Θεσσαλονίκη Σάββατο 16/3/2013

Ύστερα από το επείγον θέμα που αφορούσε τον κίνδυνο, να παραμείνουν χωρίς ιατρό οι περίπου 50
ενήλικες Βορείου Ελλάδος που παρακολουθούντο μέχρι σήμερα στο ‘’Παπανικολάου’’ και κατά
συνέπεια στο ορατό κίνδυνο να συσσωρευτούν οι ενήλικες ασθενείς στον μοναδικό γιατρό ενηλίκων για
Κ.Ι. στο ‘’Σισμανόγλειο’’.
Πραγματοποιήθηκε έκτακτη ανοιχτή σύσκεψη σε αίθουσα της Πανεπιστημιακής κλινικής στο
‘’Ιπποκράτειο’’ νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου “Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική νόσο” (Ε.Ε.Ι.Κ), σε πρόσκληση του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κ.Ι. Βορείου Ελλάδος.
Ύστερα από τις τοποθετήσεις από τα προεδρεία και των 2 συλλόγων και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ
μεγάλου μέρος των ασθενών και των ενηλίκων που παρακολουθούνται στο ‘’Παπανικολάου’’
διαπιστώθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

- οι άμεσες απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, σε φορείς σχετικά με την διατήρηση και
αναγνώριση των υπαρχουσών δομών καθώς και μελλοντική επέκταση και βελτίωσή τους, όσον
αφορά το τμήμα Κυστικής Ίνωσης που λειτουργεί στα πλαίσια της πανεπιστημιακής κλινικής στο
‘’Παπανικολάου’’.
-η αναγνώριση από τους φορείς και στήριξη του κ. Κιουμή με απώτερο στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση της μονάδας, όσον αφορά την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό.
-η ανάγκη άμεσης αναγνώρισης τόσο των εξειδικευμένων γιατρών όσο και των τμημάτων κυστικής
ίνωσης που λειτουργούν.

-η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή ενηλίκων, ανηλίκων και γονέων Βορείου Ελλάδος στην
εκπροσώπηση και λήψη αποφάσεων όσον αφορά τα συμφέροντα των ασθενών με Κυστική Ίνωση.
-η γενικότερη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κ.Ι. Βορείου Ελλάδος με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο “Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική νόσο” (Ε.Ε.Ι.Κ.), (όπως
προβλέπεται και από το καταστατικό του πρώτου Συλλόγου) και πιο συγκεκριμένα, τόσο με την
στήριξη της συλλογής εντύπων αναφορών όπου έχει τοποθετήσει η Ε.Ε.Ι.Κ. στα νοσοκομεία του
Διατομεακού όσο και στην γενικότερη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την Ε.Ε.Ι.Κ.
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