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VI Manifiestua
Fibromialgia eta
Neke Kronikoaren
2009: Normalizazio
Urtea
Fibromialgia eta Neke kronikoko sindromearen nazioarteko egunean,
fibromialgia eta neke kronikoaren gaixoak garenak, gure familia lagun eta

eta

neke

kronikoaren

sindromearen

elkarteekin baita gure gaisotasunekin kostzientziaturik dauden gentearekin eta
osasun profesionalekin idatzi hau burutzen dugu gizarte guztiari zuzenduta,
gizarte

buruzagiei

eta

baita

gobernuari,

ERRESPONSABILITATE

ETA

ANIZTASUNAREKIN AZALTZEKO:
 Mina eta neke kronikoa pairatzen duten gaixoak gara.
 Beti

daukagun

min

eta

nekeak

gure

bizitza

pertsonala,

familikoa,

ekonomikoa eta sozialean kaltea dute.
 Komunitate autonomiko batzutan aurrerapenak izan arren orokorrean ez
gara babezturik sentitzen gure osasun sistema publikoarekin eta segurantza
sozialarekin ez baititu gure eskudibe konstituzionalak isladatzen.
 Ez da berdintasun printzipioa errespetatzen estatuko komunitate guztien
artean desberdintasunak daude tratamenduan komunitate autonomien
artean.
 Erresponsabilitate handia eskatzen zaigu gaixo bezela baina kasu askotan
gure eskubideak ez dira errespetatzen.

fibromilgia

 Ez dago plantamendu finko bat gure gaixotasunak nondik datozen esateko ,
diagnostiko hobearentzako teknketan aurreratzeko eta tratamento hobeak
egoteko.
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 Iragan

diren

gabonetan

2009.

Urtea

Fibromialgia

eta

Neke

kronikoaren sindromearen normalizazio urte bezala azaldu genuen.
Gure eskubide guztia daukagu osasun eta prestakuntza sozial egokiak
edukitzeko

eta

eskubide

hau

Fibromialgia

eta

Neke

Kronikoaren

sindromearen gaixo guztiei aplikatu behar zaie.
 Gure bezala hartzen dugu estatuko gaixoen elkarteak onartu zuen
dokumentua estatu mailan egin zen “CODO CON CODO 2008.urrian” eta
NORMALIZAZIO lortzeko gaixotasun hauetan puntu garrantzitsu batzuk
daude.

7 puntu hauek dira:
Fibromialgia eta neke kronikoaren sindromearen gaixoei beste gaixotasun
batzuk pairatzen dituzten pertsonei bezala tratu soziala eta osasun
publikoaren arreta berdina izatea.

fibromilgia

eta

neke

kronikoaren

Autonomi guztietan ekidade printzipioa errespetatzea diagnostikorako
modu bera erabiliz tratamentuak ere berdinak izatea, gaixo hauei laguntzea
lan espesifikoekin eta ezgaitasuna badute gaixo hauek beraien prestazio
soziala eta laguntza hobea eman behar zaie.
Gaixo hauek kalitate egokiaz hartu behar dira dauden elementu social eta
tekniko hoberenak erabiliz.
Korresponsabilitate printzipioa aplikatzea osasun eta gizarte politiketan
eta ideia central batetik abiatzea estatu osoan aplikatzeko.
Gaixo hauen elkarteak eta beraiek egiten duten lana osasun sailak
onartzea eta eskertzea.
Ikerketak

hobetzea,

gaixotasun

hauek

nundik

datozen

jakiteko

tratamentu hobeak izateko eta gaixotasun hauek ager ez daitezen
prebentzio programak egitea.
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Gureganako errespetua lortzea gure familiei eta baita gugan sinezten
duten profesionalei gurekin lan egiten baitute eta ikasten ari dira guri
laguntza hobea emateko.
Zazpi puntu hauek kontutan hartuz, gaixotasun hauen normalizazioa lortuko
dugu

gaixotasun

hauek

dituzten

gaixoek

harreta

lortzen

dutenean

medikuengandik. Momentuan dagoen etentzio sozial eta aurrerapen
hobeekin

tratamenduan

jartzea

gaixo

hauek.

Medikuengandik

sindromearen
kronikoaren

1. JUZTIZI SOZIALEKO printzipioak aplikatzea gizarteko persona guztientzat.

Errespetua eskatzen dugu guretzat eta gure familiarentzat eta gure

fibromilgia

eta

egiteko eta behar izanez gero gaixoak bere prestakuntza sozialak

neke

errespetua eskatzen da eta formakuntza hobeagoa diagnostiko on bat
izatea lan egin ezin badu.
NORMALIZAZIO hau BERMATZEA estatu osoan eman behar da era berean,
gaixotasunak ez baitute ulertzen distantziaz ezta nazionalitatez.
ESKATZEN DUGU amaitzeko,

2. Desberdintasunak ezabatzea gaixoen artean, animoa pairatzen baitute eta
egoera latzean uzten gaituzte bakartasunean mediku batzuek ez baitute
gutan sinezten eta ezta pertsonen mesfidantzan gure eskubideak larri
zauritzen baitituzte.

gaixotasunek sortzen duten MINA NAHIKOA DELARIK ez dugu gehiagorik nahi
ezjakintasun edo errespetu faltarengatik.
2009.go maiatzaren 12a
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