Orain hamar urte baino gehiago Fibromialgia eta Arnasestu Sindrome Kronikoak jotako
gaixoek aho batez bota genuen honako leloa "ULERTEZINTASUNA DA MIN HANDIEN
Ulertezintasuna aipatzen genuenean, etxekoen adiezintasuna, profesionala zein
instituzionala geneukan gogoan, ulertezintasun orokorra azken finean.

Ezulertuak sentitzen ginen, gutxi errespetatuak eta gaizki zainduak. Bigarren mailako
hiritarrak sentitzen ginen eta susmopean geundela iruditzen zitzaigun gaixotasun honek
gure aurpegian inolako estigma ikusgarriez tintatzen ez zigulako, ezta gaixotasunaren
markatzaile nabarien froga diagnostikoa ere.
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kalitatearen murrizketa handia sortzen dute eta gaixoengan eta haien inguruan
berebiziko eragina dute, bai norbanako aldean, familiar, ekonomiko, profesional eta alde
sozialean.

Eta gizarte zibilaren ekintzaren barruan antolatzen hasi ginen gure eskubideak
aldarrikatzeko, gure duintasun pertsonala defendatzeko eta osasun publikoaren barman
sartzeko daukagun eskubidea eskatzeko, beste gaixoen berdintasun maila, kalitate eta
arreta eskatuz.
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NAZIONALITATERIK". Autonomi Erkidegoen arteko desberdintasunak kanporatzeko
ezinbestekoa izaten , Gobemu Autonomikoei eta Lurralde arteko Estatu Kontseiluari
apelatzen beraren fiadore gi san.

Urte hauetan zehar, Fibromialgia eta Arnasestu Sindrome Kroniko elkarte eta
federakuntzek ilusioz, borondatez, seriotasunez eta kemenez Giza etaOsasun Sistema
Publikoan gaixotasun hauen NORMALKUNTZA lortzeko helburu komun eta bakar baten
lagundu digute.
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Gure eskubideak aldarrikatuz, bere giza ardura eredu moduan arituz, profesionalei eta
administrazioei laguntza eskainiz, ikerkuntzaren alde jokatuz eta formakuntza jarraia
eginez gaixoak eta euren senideak hobeto laguntzeko.

Ekintza bortitz ezta beharkizun jasoezinik gabe. Aditasunean unibertsalitatearen
eskubideak onartuz, san-eran berdintasuna eta kalitatean ikerketan lehentasuna.

Gaixotasun hauen alde mediku,zientifiko eta sozialari apelatuz, baina, lan duin bat
lortzeko formula eta gaixotasunen afektazio mailekin eta ezaugarriekin elkargarria dena
aldarrikatzen ere bai. Eta beharrezkoak direnean, baliogabetasunaren eskaintza
egokiak legeztatu.

Istorio komun hau, urte hauetan zehar, hiritar eta gaixoen elkarte eta federakuntza
moduan parte hartzen legeztatu gaitu. Gizarte eta osasun politikari planifikazioan,
erantzunkidetasunaren kontzeptuari esanahi osoa ematen gure osasuna salbagoardian
eta gure bizitzaren hobekuntza kalitatean ekarpen.

2005 eta 2010 urteen artean"Codo con Codo" izeneko formakuntza ihardunaldietan,
Espainia osoko fibromialgia eta Arnasestu Sindrome Kroniko elkarte eta federakuntza
gehienek gaixo bezala gure bermetasunen oinarrizko puntu programatiko eta utziezinak
finkatu egin dituzte eta Erantzunkidetasun horri gure ekarpena izan ahal dela uste dugu.
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5 puntuak edo bermetasunak hauek dira:

I.- Fibromialgia eta Arnasestu Sindrome Kroniko jotako gaixoei bermatzea Giza eta
Osasun Sistema Publikorako sarrera unibertsala. Aldi beyean, Autonomi Erkidego
guztian kalitate eta berdintasuna bermatzea.
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3.- Elkarte eta federakuntzen ORDEZKARITZA bermatzea eta euren giza lana aintzat
hartzea.

4.- IKERKETA publikoa eta pribatuaren sustapena bermatzea, gaixotasunen sorrera,
tratamenduen hobekuntza eta gaixotasunak aurrezaintzeko.

5.- Gurekiko ERRESPETUA bermatzea, batia gure senideekiko eta gurekin lan egiten
duten profesionaleekiko errespetua ere, gu hobeto zaintzeko lanean aritzen baitira.
2011. urte honetan, gure familia, elkarte eta federakuntzekin nahi dugu aintzat hartu
azken urteotan lortutako lorpenak eta ezberdintasunak salatu . Krisi bolada hontako
gaixo guztiekin elkartzen gara eta Osasun justu eta berdina guztientzako aldarrikatzen
dugu saihesteko bazterkeri egoerak gizabanakoaren momenturik zaurgarrienean:
Osasuna galtzen duenean.
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