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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δ.Σ.Α.μεΑ.: Ομιλία Βαπδακαζηάνη ζε ζςνεδπίαζη ηος ΠΟΥ ζηο Τελ Αβίβ    

Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο (WHO) γηα ην Δπξσπατθό Πιαίζην Γξάζεο ηνπ 

ΠΟΥ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πςειόηεξνπ εθηθηνύ επηπέδνπ πγείαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο 

παζήζεηο 2022 - 2030 ζπκκεηείρε ν πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ θαη ηνπ EDF Ισάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, ζην 

Τει Αβίβ, ζήκεξα Τξίηε 13 Σεπηεκβξίνπ.  

 

Δικόνα 1 Από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά, διεπμηνέαρ Νοημαηικήρ Γλώζζαρ, Ι. Βαπδακαζηάνηρ, A. Rabbitte 

Τε ζπλεδξίαζε άλνημε ν πεξηθεξεηαθόο δηεπζπληήο ηνπ ΠΟΥ Hans Kluge, κέζσ βηληενθιήζεο παξελέβε 

ε θ. Shirly Pinto (κέινο ηεο Knesset - Κνηλνβνύιην ηνπ Ιζξαήι θαη θσθή αθηηβίζηξηα), ελώ ζην πάλει 

καδί κε ηνλ θ. Βαξδαθαζηάλε ήηαλ ε ππνπξγόο Παηδηθήο Ηιηθίαο, Ιζόηεηαο, Αλαπεξίαο, Σπκπεξίιεςεο  

θαη Νενιαίαο Ιξιαλδίαο Anne Rabbitte.  

Τν πεξηερόκελν ηνπ πιαηζίνπ αλαπηύρζεθε ζε δηαβνύιεπζε κε πνιινύο θνξείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξγαλώζεσλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο (όπσο ην EDF). 

Οη ζηόρνη ηνπ: 

 θαζνιηθή θάιπςε πγείαο 

 πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

 πξνζηαζία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο δεκόζηαο πγείαο 

 δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηελ πγεία 
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Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο, εθπξνζσπώληαο ην επξσπατθό αλαπεξηθό θίλεκα, απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη. 

Σπλνπηηθά ηόληζε ηα εμήο:  

«Σηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε δηάθξηζε ιόγσ αλαπεξίαο κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο θαη κπνξεί 

λα αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθέο, ζπκπεξηθνξέο ή/θαη ζπζηήκαηα πνπ άκεζα ή έκκεζα ζέηνπλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απνδεηθλύεηαη κέζσ ηεο έιιεηςεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ησλ απμεκέλσλ εκπνδίσλ ζηελ πξόζβαζε θαη ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο 

παξαβίαζεο ηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο. Απηά κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή ρακειήο 

πνηόηεηαο ή αθαηάιιεισλ ππεξεζηώλ, ζηελ κηθξή ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ, γηα παξάδεηγκα ζε ρακειά 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ θαη ζε θαθέο εκπεηξίεο ρξήζεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Γηα πάξα πνιύ θαηξό, όπσο όινη μέξνπκε, νη απνθάζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο 

παζήζεηο ιακβάλνληαλ (θαη εμαθνινπζνύλ λα παίξλνληαη) από άιινπο - από επαγγεικαηίεο, 

δηθεγόξνπο, δηεπζπληέο ηδξπκάησλ. Η Σύκβαζε πνπ εγθξίζεθε ην 2008 όξηζε κηα λέα επνρή όπνπ ε 

απηνλνκία, ε επηινγή, ε βνύιεζε θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ πξνεγνύληαη. 

Τα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νξγαλώζεηο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Φόξνπκ Αηόκσλ κε Αλαπεξία, πξέπεη λα έρνπλ θεληξηθό ξόιν 

ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πιαηζίνπ, από ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πιαηζίνπ (πνπ δηαζθαιίζηεθε κέζσ κηαο 

νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο) , γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ αλά ρώξα θαη 

πιαίζην, ηελ εθαξκνγή, θαη πνιύ ζεκαληηθό, ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε. 

Απηό όρη κόλν ζα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ δεηθηώλ ηνπ Πιαηζίνπ έσο ην 2030, κε 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ αλαγθώλ πγείαο πνπ εληνπίδνληαη από ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

ρξόληεο παζήζεηο, αιιά ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

εθπξνζώπεζεο θαη ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζε όιεο 

ηηο δηαηνκεαθέο θαη πνιπηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

πςειόηεξεο δπλαηήο πγείαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ Δπξώπε. 

Η ζπκβνιή ησλ νξγαλώζεσλ πνπ εθπξνζσπνύλ άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πιαηζίνπ θαη ζε όια ηα επίπεδα:  

(α) Σηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο, γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη αληηκεησπίδνπλ αλάγθεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη από άηνκα κε αλαπεξία, κέζσ θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ· 

(β) Σηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινύζεζε ζρεδίσλ δξάζεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο κε 

νπζηαζηηθό ηξόπν γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζώο θαη γηα ηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ πξνθιήζεσλ θαη 

ηελ επίιπζή ηνπο. 

(γ) Σην εξγαηηθό δπλακηθό: ε εθπξνζώπεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε όινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

(δ) Σηελ έξεπλα: ρξεηαδόκαζηε ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη 

πξνάγνπλ ηελ ηζόηηκε πξόζβαζή ηνπο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 
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(ε) Σηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ: πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη ιεηηνπξγεί θαη ηη όρη, 

θαη γηα λα γίλεη απηό είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο νη νξγαλώζεηο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία λα έρνπλ 

θεληξηθό ξόιν». 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Πποζβάζιμο απσείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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