
 

 

 

Η Καρδιά του Παιδιού 
Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας 

Καρδιοπαθών Παιδιών 

 



Παιδί και Συγγενείς Καρδιοπάθειες:  

Στατιστικά Στοιχεία 

 Κάθε χρόνο γεννιούνται 800-1.000 παιδιά με Συγγενείς 

Καρδιοπάθειες  

 Το 60% αυτών χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης  

 700-900 περιπτώσεις πρέπει να χειρουργούνται ετησίως  

 Τελικά μόνο 500 περιπτώσεις χειρουργούνται στα 

Παιδοκαρδιοχειρουργικά Κέντρα (ΠΚΚ) 

 

 

Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψουν στο 80% των 

παιδιών αυτών να φτάσουν μέχρι την ενηλικίωση, να απολαύσουν ένα άκρως 

ικανοποιητικό προσδόκιμο επιβίωσης και να ενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό 

σύστημα.  

 



 Οι αναγκαίες παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις πραγματο-

ποιούνται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα στην Αθήνα ενώ η περίοδος 

ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών είναι μεγάλη  

 Ο χρόνος παραμονής τους στα ΠΚΚ αγγίζει τις 7 ημέρες – αρκετούς 

μήνες, ενώ τα παιδιά από την επαρχία αναγκάζονται να 

αναζητήσουν στέγη στην Αθήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα  

 Παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν μόνο στα 

«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», στο Νοσοκομείο Παίδων 

«Μητέρα» και στην Παιδιατρική Κλινική Ιασώ Παίδων, που έχουν τη 

δυνατότητα να αναλάβουν μόνο 500 επεμβάσεις ετησίως  

  Το κόστος της κάθε επέμβασης κυμαίνεται από 9.000 ευρώ και 

ποικίλλει ανά περίπτωση.  

 

 Άλλα ζητήματα 

 Άνευ ελέγχου η ποιότητα & η αποτελεσματικότητα των 

μετεγχειρητικών δεδομένων 

 Καθυστέρηση στη χορήγηση των πρακτικών εγχείρησης  

 Ελλιπής η ψυχολογική στήριξη των παιδιών & των οικογενειών τους  

στα ΠΚΚ 

 Καθυστέρηση στην απόδοση των προνοιακών επιδομάτων 

Καρδιοπαθή Παιδιά στην Ελλάδα της κρίσης:  

Τα προβλήματα 



 

 Η Καρδιά του Παιδιού 

 Το 1979 γεννήθηκε η Βιολέττα με 

σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα 

 

 Το 1983 με πρωτοβουλία της Αθηνάς 

Βαρέλα-Κολτσιδοπούλου, μητέρας της 

Βιολέτας, ιδρύεται ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & 

Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η 

Καρδιά του Παιδιού» 

 

 



 

 Η Καρδιά του Παιδιού 

 ΜΚΟ πιστοποιημένη (αριθμός Εθνικού και Μητρώου Φορέων Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα 09110ΣΥΕ120260689Ν:0548 και αριθμός Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών 

ΜΚΟ 09110ΣΥΕ12026068Ν:0479) 

 Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες (ECHDO) 

 Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ)  

 Εκπροσωπεί περίπου 1.700 μέλη 

 Έχει ενισχύσει οικονομικά 2.500 περιπτώσεις παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες 

και μάλιστα επανειλημμένως και ποικιλοτρόπως. 

 

 

Αιόλου 104 , 2ος όροφος, γρ. 215 

105 64,  Αθήνα  

 

Τηλ.:  +30 210 3218488   

          +30 210 3253876 

Email: info@kardiapaidiou.gr   

Site:    www.kardiapaidiou.gr  



Έργο του Συλλόγου 

 Έγκυρη ενημέρωση σε θέματα νοσηλείας & ιατρικής ασφάλισης 

 Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού  

 Ψυχολογική στήριξη των παιδιών & των οικογενειών τους 

 Συνεισφορά στα έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων και κάλυψη νοσηλίων 

 Κάλυψη εξόδων Ιατρικών Εξετάσεων και Πράξεων 

 Κάλυψη εξόδων διαμονής άπορων & ανασφάλιστων οικογενειών που 

προέρχονται από την Επαρχία 

Το Έργο του Συλλόγου 



Έργο του Συλλόγου 

 Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης 

 Λειτουργία ξενώνα για τις περιπτώσεις χειρουργείων μεγάλης διάρκειας και 

μεταμοσχεύσεων 

 Ενίσχυση της φωνής των Ασθενών  

 Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Το Έργο του Συλλόγου 



 Αμεσότητα & ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα των γονέων για βοήθεια, 

ενημέρωση & ψυχολογική στήριξη 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρδιοπαθών παιδιών και των φροντιστών 

τους 

 Ισότιμη μεταχείριση των καρδιοπαθών παιδιών από την Πολιτεία και διευρυμένη 

πρόσβαση τους σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας   

 Προώθηση του έργου του Πανελλήνιου Συλλόγου και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, ενεργειών & δράσεων  

 Στελέχωση της ομάδας εθελοντισμού 

 

Τι θέλουμε να επιτύχουμε 

“My heart was already open, please open 
yours too’”. 



Εκδοτικό Έργο 

 Οδηγός για γονείς (2004) Αν το παιδί σας έχει 

Συγγενή Καρδιοπάθεια 

 

 Επίδειξη θάρρους (2010) Σε συνεργασία με τον 

Ισπανικό Σύλλογο 

 

 Η καρδιά του Μιχάλη (2011) Σε συνεργασία 

με τον Ισπανικό Σύλλογο Menudos 

Corazones  

 

Όλο το έντυπο υλικό διανέμεται δωρεάν στα Κέντρα Αποκατάστασης 

 



Δράσεις Ενημέρωσης  

 
 «Η Καρδιά του Παιδιού» έχει ξεκινήσει 

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

με σκοπό την αφύπνιση του ευρύτερου κοινού και 

της πολιτείας.  

 Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την παρουσία 

σε συνέδρια & ημερίδες, με την οργάνωση και 

συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις 

εθελοντισμού.  

 Τίποτα απ’ όλα αυτά βέβαια δε θα ήταν εφικτό 

χωρίς τη συμμετοχή των εθελοντών που 

απαρτίζουν την ομάδα εθελοντισμού της 

«Καρδιάς του Παιδιού» και μας στηρίζουν σε κάθε 

μας βήμα με την καρδιά τους. 

 

 



Σας ευχαριστούμε! 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε! 

www.kardiapaidiou.gr 

info@kardiapaidiou.gr  

+30 210 3218488   

+30 210 3253876 
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