Αθήνα, 26/7/2018
Αρ. Πρωτ.: 331
Προς: - Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό
- Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη
Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Λήψη μέτρων από το Υπουργείο αναφορικά με τους ανθρώπους που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη και έχουν πληγεί από την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου
2018

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας –
Πικερμίου και Μεγαρέων, εκτός από τις δεκάδες ανθρώπινες απώλειες, είχε ως αποτέλεσμα να
καταστραφούν εκατοντάδες σπίτια.
Πολλοί άνθρωποι, εκτός από τα ρούχα που φορούσαν, αυτήν τη στιγμή δεν έχουν τίποτα,
καθώς όλα τα υπάρχοντά τους παραδόθηκαν στη μανία της πυρκαγιάς και έγιναν στάχτη. Εκτός
από την απώλεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των τρεχουσών ημερών, το
μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουν γίνει στάχτη τα βιβλιάρια Υγείας που κατείχαν.
Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η ανάλογη μέριμνα και διευκόλυνση των
ανθρώπων αυτών που πάσχουν από μία χρόνια ασθένεια και έχουν ανάγκη μηνιαίως τα
φάρμακα και τα αναλώσιμά τους. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί οδηγία από το
Υπουργείο Υγείας σε κρατικές δομές (νοσοκομεία, κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ κλπ), αλλά και σε
συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ να συνταγογραφούν στους ανθρώπους αυτούς μόνο με
το ΑΜΚΑ τους, χωρίς την επίδειξη του βιβλιαρίου, είτε αφορούν ανθρώπους που τακτικά
παρακολουθούνται από την κρατική δομή/ιατρό, είτε όχι, την απαιτούμενη ποσότητα
φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, μέχρι να αντικατασταθούν τα βιβλιάρια
Υγείας.
Υπό αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά σωτήριο και απολύτως απαραίτητο το κράτος
Πρόνοιας να παρέχει την απαιτούμενη μέριμνα για τους ανθρώπους αυτούς που υποφέρουν.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.
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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη
 Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
 Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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