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Un any més, els malalts de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica
commemorem el nostre DIA MUNDIAL.
Fa 20 anys la Organització Mundial de la Salut ens va donar NOM i
CODIFICACIÓ.
Però, un any més, avui no podrem bufar les espelmes de la celebració perquè
sabem que, per a molts, encara NO EXISTIM.
I, per això, avui ens comprometem a mantenir encesa L’ESPELMA DE LA
SOLIDARITAT fins a aconseguir la NORMALITZACIÓ d’aquestes malalties,

el

recollint en els manifestos de tots aquests anys com:

la

fibromiàlgia

Mantenir encesa L’ESPELMA DE LA SOLIDARITAT sota els lemes que hem anat

i

ampliant fins la solidaritat cap a les persones amb Sensibilitat Química Múltiple.

 El dolor que més mal ens fa és la INCOMPRENSIÓ
 La malaltia no té NACIONALITAT
 No som INVISIBLES i tenim DIGNITAT
 Lluitem des del VOLUNTARIAT SOCIAL
 Volem ser CORRESPONSABLES de la nostra salut
 Volem CURAR-NOS i TREBALLAR o tenir JUSTES PRESTACIONS
D’INVALIDESA
 Agraïm la SOLIDARITAT de tants professionals i investigadors

dia mundial de

Mantenir encesa L’ESPELMA DE LA SOLIDARITAT
 Per una major comprensió familiar, professional, institucional i social
 Per recordar el que hem aconseguit aquests anys i aspirar a tot el que
encara es nega
 Per sentir-nos ciutadans de ple dret
 Per aconseguir els punts programàtics del Manifest del 2011, vigents encara
avui i que són

crònica
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Garantir l’ACCÉS UNIVERSAL al Sistema Públic Sanitari i Social dels pacients de
Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica, així com la QUALITAT i l’EQUITAT

de

fatiga

del sistema en totes les Comunitats Autònomes, mitjançant protocols únics de
diagnòstic,

i

prevenció,

criteris

d’avaluació

de

minusvàlides

i

invalideses, mesures d’inserció laboral i drets a prestacions socials si correspon.
Garantir el principi de CORRESPONSABILITAT en la planificació de les polítiques
sanitàries i socials i els Plans Directoris d’aplicació.
Garantir

síndrome

tractament

la

REPRESENTATIVITAT

de

les

associacions

d’afectats

i

EL

RECONEIXEMENT de la seva labor social.
Garantir la INVESTIGACIÓ pública i el foment de la investigació privada, amb
l’objectiu de descobrir l’origen, millorar els tractaments i prevenir les malalties.
Garantir el RESPECTE cap a NOSALTRES, els pacients, les nostres famílies i els

el

professionals que treballen i es formen per a oferir-nos una millor atenció.

i

reconèixer els reptes aconseguits i denunciar les desigualtats i injustícies que

fibromiàlgia

Aquest any 2012, amb les nostres famílies, associacions i federacions, volem

perduren, ens solidaritzem amb tots els malalts en aquesta època de crisi que
amenaça greument els pilars de l’Estat de Benestar, i reclamem una Sanitat justa i
equitativa per a tots.
Mantenim encesa L’ESPELMA DE LA SOLIDARITAT per a recordar l’obscenitat
que representa crear o mantenir situacions d’exclusió quan la persona és més
vulnerable: quan perd la salut, no sap si la podrà recuperar algun dia i l’afecta

dia mundial de

la

de forma personal, familiar i econòmicament de manera tant important com
l’estudi epidemiològic (EPIFFAC) demostra.

12 de maig de 2012-Dia Mundial de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga
Crònica.

