ΗΧΗΤΙΚΟ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:
ΑΥΤΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 200
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
1821! Η ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
(αναπλ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΚΠΑ) ΤΟΥΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ
ΕΝΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ!
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 200
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821!

Ακούστε τα όσα φοβερά και τρομερά αποκαλύπτει στην εκπομπή μας
«Ανεξάρτητος Παρατηρητής» και στον Μάκη Βραχιολίδη η Μαρία
Μαντουβάλου-πάνω φωτό (αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοαοφίας στο
ΕΚΠΑ) για το ποιοι συνέπραξαν για να δοθεί αυτό το σήμα για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ακούστε από το 43.00”
ως το 1.05’41”

Συνοπτικά γράφουμε εδώ τι είπε:

Μαντουβάλου: Η κυρία Αγγελοπούλου είπε τι θα κάνει μέσα στην
εθνική Αντιπροσωπεία. «Δεν μπορούμε να καταφύγουμε σε
περιαυτολογίες και στερεότυπα». Αυτά είπε η κ. Αγγελοπούλου
και τι εννοούσε; Ποια είναι τα στερεότυπα; Η εθνική μας

συνείδηση, η ταυτότητά μας, η Παιδεία μας, οι αξίες μας. Έτσι
λοιπόν μας έκλεισε από την πρώτη στιγμή το στόμα με το «τα
στερεότυπα-stop». Δηλαδή εν ολίγοις μας είπε: «Πάψτε να λέτε
το τριμερές σχήμα Ελλάς-αρχαία ιστορία,

Βυζάντιο και νεώτεροι χρόνοι, αφήστε αυτές τις συνέχειες που
ξέρατε». Και αυτά τα είπε ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού στο Κοινοβούλιο
να την ακούνε και να μην σηκωθεί να πει κανείς κάτι;
Περιαυτολογούμε δηλαδή εμείς αν έχουμε 10 ήρωες, αν έχουμε
αξίες που τις κρατάμε αυτό είναι περιαυτολογία;

Μας τα είπε όλα η κ. Αγγελοπούλου. Είπε λοιπόν ότι «ο πρώτος
μας άξονας είναι να κάνουμε καταστατικό του ’21». Δηλαδή η
ελληνική Επανάσταση να γίνει…καταστατικό λες και είναι ένα
σωματείο. Και πώς το εννοεί αυτό; Λέει η γυναίκα ότι θα αφήσει
μια σφραγίδα μετά από όσα κάνει. Ποια είναι η σφραγίδα αυτή;
Το είπε η ίδια: «Δωρεάν internet σε ένα νησί. Ο εξοπλισμός
ενός κοινοτικού ιατρείου. Αυτά θα είναι η σφραγίδα από το ’21!
Ας είναι, είπε η κ. Αγγελοπούλου, το σπίτι του Ευρωπαίου
λογοτέχνη σε μια ωραία πόλη. Ας είναι το campus ενός
Πανεπιστημίου σε μια άλλη μας πόλη. Ας είναι ένα φεστιβάλ
κινηματογράφου, χορού, ένας ξενώνας, η διαχείριση των
σκουπιδιών».

—Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από την Επανάσταση του
’21 κατά την κ. Αγγελοπούλου; Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι
τα μέλη της Επιτροπής που περνάνε αυτά τα μηνύματα; Τους
ξέρετε;
Μαντουβάλου: Όλους, έναν προς έναν, τους ξέρω, τι έχουν γράψει
και τι έχουν πει. Όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, ο δε επικεφαλής
Μαζάουερ (πάνω φωτό) του London School of Economics, είπε
πρόσφατα σε μια συνέντευξη (προεκλογικά) ότι «ο Τσίπρας τρώει
τον Μητσοτάκη για breakfast. Ο κ. Τσίπρας θα είναι ο κύριος
παίκτης στο πολιτικό παιχνίδι για πολλά χρόνια». Ο δε κ.
Μαζάουερ είναι υποστηρικτής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όλοι
αυτοί δεν αναφέρονται στη λέξη «Έθνος» ούτε στην «Πατρίδα». Ο
κ. Μαζάουερ δε, μας είπε ότι «μετά το 1912 οι ταυτότητες
αλλάξανε και οι άνθρωποι ονοματοδοτήθηκαν με νέους τρόπους. Οι
χριστιανοί έγιναν (ξαφνικά) Έλληνες…».

–Τα άλλα μέλη της Επιτροπής διδάσκουν σε Πανεπιστήμια;

Μαντουβάλου: Όλοι, σε ελληνικά και ξένα. Οι μισοί είναι
έλληνες-δηλαδή ελληνόφωνοι- και οι άλλοι μισοί ξένοι. Είναι

μια ομάδα που όταν ακούσει κάτι υπέρ των Ελλήνων, υπέρ της
Ορθοδοξίας, τότε βγαίνουν ομαδικά όλοι σε 2-3 γνωστά φύλλα και
αρχίζουν τη λοιδορία τη μία πάνω στην άλλη. Όλοι μαζί
λοιδορούν τους έλληνες για την εθνική τους ταυτότητα.

–Πείτε μας μερικά ονόματα εκτός από τον κ. Μαζάουερ.

Μαντουβάλου:

Ο

Νίκος

ο

Μουζέλης,

ο

Στάθης

Καλύβας

(ο

εικονιζόμενος στη φωτό με τα γυαλιά), είναι μια καθηγήτρια-που
δεν θέλω να πω το όνομά της- και είναι καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Θράκης (σ.σ.προφανώς εννοεί την Ελπίδα Βόγλη-πάνω
φωτό) και δεν κάνει άλλη δουλειά από το πώς να κάνει
γενίτσαρους τους Έλληνες φοιτητές και πώς τους μουσουλμάνους
θα τους κάνουν Τούρκους! Αυτή είναι η προσπάθειά τους, δεν
έχουν άλλη προσπάθεια. Για τη…σημαία; Πού να ακουστεί η λέξη
«εθνική σημαία». Όποιος προφέρει αυτή τη λέξη, γι’ αυτούς
είναι εθνικιστής. Δεν θα πουν ποτέ ότι είναι πατριώτης.

—Δεν το λένε όμως αυτό για τους Τούρκους;
Μαντουβάλου: Αφού είναι οι ίδιοι Τουρκολάγνοι.

indobserver.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/ichitiko-apokalypsi-avtoi-eina
i-oi-ethnomidenistes-pou-epeleksan-to-sima-gia-ta-200-chroniaapo-tin-epanastasi-tou-1821-i-maria-mantouvalou-anaplkathigitria-filosofias-sto-ekpa-tous-kseskepazei/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔHMOTIKOY
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ 18/02/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔHMOTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΚΕΡΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Download

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑΙΝΙΑΣ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/02/2020
Φίλοι μας,

Η Λέσχη μας θα προβάλει την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στις
20:30, στο ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ, αμερικανική κωμωδία παραγωγής 1940

ΞΑΝΑΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ
(HIS GIRL FRIDAY)
Διάρκεια: 92 λεπτά

Σκηνοθεσία Χάουαρντ Χοκς
Πρωταγωνιστές είναι ο Κάρι Γκραντ, ως Γουόλτερ Μπερνς και η
Ρόζαλιντ Ράσελ ως Χίλντι Τζόνσον.

Η ταινία είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο των Μπεν Χεχτ &
Τσαρλς Μακ Άρθουρ με τίτλο Πρώτη σελίδα. Η κινηματογραφική
διασκευή του θεατρικού έγινε από τους ίδιους τους Χεχτ και Μακ
Άρθουρ σε συνεργασία με τον Τσαρλς Λέντερερ. Κύρια διαφορά της
ταινίας με το θεατρικό είναι το γεγονός ότι ο ρόλος του Χίλντι
Τζόνσον ερμηνεύεται από γυναίκα. Η ταινία χαρακτηρίζεται για
τους γρήγορους και έξυπνους διαλόγους της.
Το 2000 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου κατέταξε 19η
στη λίστα με τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

ΥΠΟΘΕΣΗ
Όταν η ικανότατη δημοσιογράφος Χίλντι Τζόνσον (Ρόζαλιντ Ράσελ)
ανακοινώνει στον πρώην σύζυγό της και αρχισυντάκτη της

εφημερίδας στην οποία δουλεύει, Γουόλτερ Μπερνς (Κάρι Γκραντ),
ότι έχει αποφασίσει να αφήσει το χώρο της δημοσιογραφίας για
να παντρευτεί τον καινούριο σύντροφό της (Ραλφ Μπέλαμι) και να
αφοσιωθεί στο νοικοκυριό, ο Γουόλτερ σκαρφίζεται ένα σωρό
τεχνάσματα για να την κάνει να αλλάξει γνώμη και να την
ξανακερδίσει.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ

e-mail: cine.rafina@yahoo.gr

FB: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Κόβεται ο ομφάλιος λώρος της
ΑΑΔΕ από το Δημόσιο. Θα πάτε
να
υποβάλετε
φορολογική
δήλωση
σε
μια
ιδιωτική
εταιρεία made in Germany ;;;
χαχαχα .. μόνο πιστολέρος δεν
θα διορίσουν…
Τα πάνω- κάτω έρχονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
καθώς με ειδικό άρθρο σε τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών, ανάβει πράσινο φως στο «χτίσιμο» των υπηρεσιών με
διαφορετικό τρόπο απ’ ότι προβλέπεται για το υπόλοιπο Δημόσιο.

Κόβεται ο ομφάλιος λώρος της ΑΑΔΕ από το Δημόσιο
ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ.

ΕΝΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΛΑΟΣ,
ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ.

ΝΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ

ΣΤΟΥΣ

ΑΙΜΟΠΟΤΕΣ

ΤΟΥ

Καλλιόπη Σουφλή

Υ.Γ. Διαβάστε εδώ… εδώ… εδώ… εδώ… και κυρίως εδώ… τι σημαίνει
ΑΑΔΕ

Κόβεται ο ομφάλιος λώρος της ΑΑΔΕ από το Δημόσιο
Τα πάνω- κάτω έρχονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων –
Δείτε αναλυτικάΤα πάνω- κάτω έρχονται στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, καθώς με ειδικό άρθρο σε τροπολογία του
υπουργείου Οικονομικών, ανάβει πράσινο φως στο «χτίσιμο» των
υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι προβλέπεται για το
υπόλοιπο Δημόσιο.

«Η ΑΑΔΕ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και
γνώμη του υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να αναπτύσσει και να
εφαρμόζει μεθοδολογίες και ειδικότερα συστήματα προαγωγών,
βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής
εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας,
που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και
κάθε άλλης διάταξης», είναι το επίμαχο εδάφιο, που
ουσιαστικά προαναγγέλλει το κόψιμο του ομφάλιου λώρου της ΑΑΔΕ
από το Δημόσιο.

Το στοίχημα είναι προφανές, τόσο για το Διοικητή της ΑΑΔΕ, όσο

και για το υπουργείο Οικονομικών.

Σε μια «ευαίσθητη» περίοδο, όπου η ομαλή ροή των εσόδων είναι
το Α και το Ω του σχεδιασμού για περισσότερο δημοσιονομικό
χώρο και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, θα πρέπει να πειστούν οι
εφοριακοί και οι τελωνειακοί ότι το σύστημα που έρχεται είναι
πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό από αυτό που ισχύει
σήμερα, ένα σύστημα χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση, χωρίς
επιβράβευση ικανοτήτων, χωρίς τα ανάλογα μισθολογικά κίνητρα
απόδοσης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τη
λειτουργία
αυτού
του
ειδικού
βαθμολογίου, θα μπορούν:

• Να καταρτίζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας και να
τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε
υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής

• Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των
θέσεων εργασίας, παράλληλα προς το αντίστοιχο σύστημα του
Δημοσίου, να καθορίζονται οι βαθμοί που δεν μπορούν να
ξεπερνούν τους 18 και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας
στους βαθμούς αυτούς, ιδίως με βάση τις γνώσεις και την
εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, το βαθμό
δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε θέσης, τη θέση στην
υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες της δουλειάς, το
βαθμό ευθύνης, τη βαρύτητα και την επιρροή της θέσης στην
επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ

• Να κατατάσσεται το προσωπικό στους βαθμούς του Συστήματος
Βαθμολογικής Κατάταξης και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται
οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, με
βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Σημειωτέον ότι η νέα
κατάταξη των υπαλλήλων μπορεί να επιφέρει μεταβολή της
προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασης τους.

Προβλέπεται, επίσης, ότι η ΑΑΔΕ, με βάση την αξιολόγηση των
θέσεων εργασίας και την ένταξη τους σε ομάδες, μπορεί να
αναπτύσσει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και
υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων, κάτι που σημαίνει πολύ
απλά ότι η ανέλιξη των υπηρετούντων στην Αρχή δεν θα είναι,
πλέον, αποτέλεσμα απλώς και μόνο της συμπλήρωσης κάποιων ετών
προϋπηρεσίας.

Το σκεπτικό είναι ότι με το νέο σύστημα θα αξιοποιείται
καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΑΔΕ άρα θα λειτουργεί πιο
αποτελεσματικά ως προς την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

pentapostagma.gr

Διαβάστε επίσης:
1. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις φετινές φορολογικές
δηλώσεις – Δείτε τι αλλάζει
2. Και εδώ

Πηγή

ΠΗΓΗ:https://attikanea.blogspot.com/2020/02/made-in-germany.ht
ml?fbclid=IwAR3U35PmJGScmN38XAvXiq9havsriyL8uIiuJFJ2MKYgWG66Pq4TWNhnIE

Γιατροί έστηναν ΜΚΟ εν μια
νυκτί
για
να
πάρουν
τα
κονδύλια της ΕΕ
Γιατροί έστηναν ΜΚΟ εν μια νυκτί
για να πάρουν τα κονδύλια της ΕΕ
Γιατροί και δικηγόροι έστηναν ΜΚΟ εν μία
νυκτί για να αποσπάσουν κονδύλια της ΕΕ

«Τα χρόνια της μεγάλης κρίσης του μεταναστευτικού (2015-2016)
μπήκαν χρήματα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΤΟ ΦΠΑ
ΜΑΣ) που δεν πήγαν σε κυβερνήσεις αλλά σε ΜΚΟ, σημειώνει ο κ.
Κουμουτσάκος.

«Διαμορφώθηκε ένας “γαλαξίας” ΜΚΟ άλλων πραγματικά σοβαρών που
είχαν πορεία δοκιμασμένη αλλά και άλλων που φτιάχτηκαν εν μια
νυκτί αποσκοπώντας να κερδίσουν από τα κονδύλια της ΕΕ», είπε
ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε: «Υπάρχουν
ΜΚΟ που στήθηκαν ευκαιριακά για να βγάλουν χρήματα».

«Όταν φτάνει μια λέμβος σε βραχώδη ακτή της
Μυτιλήνης, την παρατηρεί το Λιμενικό και όταν πάει
βρίσκει 3-4 ανθρώπους με κίτρινα και πορτοκαλί
γιλέκα τους οποίους ρωτάει “τι κάνετε εδώ;” και η
απάντηση που παίρνει είναι “καθαρίζουμε την ακτή”,
καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να
είμαστε επιφυλακτικοί για τον “γαλαξία”
συμφερόντων», συνέχισε ο κ. Κουμουτσάκος
περιγράφοντας ένα χαρακτηριστικό περιστατικό.
Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης κ. Κουμουτσάκος, μετά την
ομιλία του στη Βουλή, διευκρίνισε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι
δεν βάζει «Χ» συνολικά στις ΜΚΟ. Ωστόσο τόνισε ότι υπάρχουν
κάποιες σκοτεινές ανάμεσά τους.

Σε ότι αφορά στις καταγγελίες του για γιατρούς και δικηγόρους,
ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε:

«Όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση είχε διαμορφωθεί γύρω από το
μεταναστευτικό ένα δίκτυο συμφερόντων που μεγάλωνε λόγω της
μεγάλης επιβράδυνσης της αναποτελεσματικής διαδικασίας
αιτήσεων ασύλου. Αυτό οδηγούσε στο 80% των αιτούντων να
χαρακτηρίζονται ευάλωτοι. Στο δίκτυο αυτό εμπλέκονται γιατροί,
δικηγόροι, ΜΚΟ. Όλο αυτό το δίκτυο απέκτησε ρίζες συμφερόντων
επί 5 χρόνια πάνω στη διαχείριση των ανθρώπων που έρχονταν στη
χώρα», λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «το δίκτυο
συμφερόντων που λειτουργούσε ως βδέλλες το βρήκαμε πολύ καλά
εγκατεστημένο».

Ο υπουργός Μετανάστευσης; κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι πρέπει να
πέσει φως στις σκοτεινές ρίζες αυτού του δικτύου συμφερόντων.
Τέλος, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο υποκίνησης επεισοδίων στη

Μόρια σημείωσε ότι «υπάρχει μια χρονική σύμπτωση της
διακηρυγμένης βούλησης να μπει τάξη σε αυτό το σκοτεινό δίκτυο
και της εξέγερσης που έγιναν στη Μυτιλήνη. Δεν λέω ότι σε
δύσκολες καταστάσεις δεν αναπτύσσονται αιτίες που οδηγούν σε
αυτές τις εικόνες. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τη
χρονική σύμπτωση».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/14/giatroi-estinan-mko
-en-mia-nykti/

Παγκόσμια
Ημέρα
Καρδιοπαθειών,
Φεβρουαρίου

Συγγενών
14η

H σωστή ενημέρωση και παρακολούθηση ασθενών με Συγγενείς
Καρδιοπάθειες συμβάλλει στην καλύτερη πρόγνωση
της Κασσιανής Τσώνη, medlabnews.gr

Με το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η σωστή ενημέρωση και συστηματική

παρακολούθηση μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής και πρόγνωσης των ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες, ,
εορτάζεται και φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών
στις 14 Φεβρουαρίου.Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ανωμαλίες
διάπλασης της καρδιάς που φέρει μαζί του το άτομο από την
ημέρα της γέννησής του. Με άλλα λόγια, οι πάσχοντες από
συγγενείς καρδιοπάθειες γεννιούνται με κάποιο ανατομικό
πρόβλημα στην καρδιά. Ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται με τη
«συγγένεια» δηλαδή με την κληρονομικότητα.

Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών, 14η Φεβρουαρίου
Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας κάθε χρόνο γεννιούνται 1.000
μωρά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες ενώ υπολογίζεται ότι 40.000
έως 50.000 έφηβοι και ενήλικοι πάσχουν από συγγενείς
καρδιοπάθειες. Οι περισσότερες περιπτώσεις Συγγενών
Καρδιοπαθειών
αντιμετωπίζονται στην βρεφική και παιδική
ηλικία με πολύ καλά αποτελέσματα και
έτσι όλο και
περισσότεροι ασθενείς φτάνουν στην ενήλικο ζωή.
Δυστυχώς
όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών πιστεύουν ότι εφόσον
έκαναν θεραπεία στη παιδική ηλικία, (χειρουργική ή
συντηρητική), δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν. Η συστηματική
παρακολούθηση σε ειδικά οργανωμένα κέντρα είναι απαραίτητη για
την αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να εμφανίσουν οι
ασθενείς με Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη χειρουργική και φαρμακευτική
αντιμετώπιση, η μακροχρόνια επιμελής παρακολούθηση από ειδικά
κέντρα συγγενών καρδιοπαθειών, καθώς και η ευαισθητοποίηση των
πασχόντων μπορούν να τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής
και μεγαλύτερη επιβίωση.

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2017/02/congenital-Heart-D
isease.html#ixzz6Dwwd1cJf
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