Αθήνα, 14/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 748
Προς: Πρόεδρο Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ),
κ. Κωνσταντίνο Μάρκου
Κοιν.: - Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό
-Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ., κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη
-Μέλη ΔΣ Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
-Φορείς – Μέλη Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
Θέμα: Σχετικά με τη δυνατότητα ειδίκευσης ιατρών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) θα ήθελε να σας εκφράσει για ακόμη μία φορά το αίτημά της σχετικά με τη
δυνατότητα που δίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 3599 (ΦΕΚ Α’ 176/1.8.2007), σε
ιατρούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη μετά συνοδού διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας προκειμένου να ειδικευτούν ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και το
νοσοκομείο της επιλογής τους.
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, όπως το έχει εκφράσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, θεωρεί αδιανόητο
να δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιείται ο εν λόγω Νόμος μόνο από ιατρούς οι οποίοι
έχουν υποστεί τη συγκεκριμένη επιπλοκή λόγω του διαβήτη.
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία πολυπαραγοντική πάθηση, η οποία θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ορθά και αποτελεσματικά προκειμένου να απομακρύνεται ο κίνδυνος
εμφάνισης των επιπλοκών που σωματικά, κοινωνικά και ψυχολογικά έχουν μεγάλο κόστος για
τον πάσχοντα, ενώ αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο το κόστος για το δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Αίτημά μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη, να ειδικεύονται ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο
της επιλογής τους, χωρίς να υπάρχει η επισήμανση για ύπαρξη οποιασδήποτε επιπλοκής
λόγω του διαβήτη.
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Γνωρίζοντας τις γνώσεις αλλά και την ευαισθησία σας για τα θέματα που αφορούν το
Σακχαρώδη Διαβήτη, αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
O Πρόεδρος

Χρήστος ∆αραµήλας
6941611221

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Τσούτσας
6955099745

Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41-Ηλιούπολη, Τηλ. – Fax: 210-5201474, email: possasdia@gmail.com

