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Αθήνα, 26/3/2021 

                 Αρ. Πρωτ.: 155  
 

Προς: Υπουργό Υγείας,  

            κ. Βασίλειο Κικίλια 
 
 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 
 
 
Θέμα: Χωρίς ιατρική παρακολούθηση οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη του 

Διαβητολογικού Κέντρου-Ενδοκρινολογικού Τμήματος στο ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ. 

 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας, έχοντας κάτω από την 
ομπρέλα της, πανελλαδικά, 26 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους. 

  
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, με περισσότερα από 23 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς παρουσίας στη 

χώρα μας, έχει ως κύριους στόχους της αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των 
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου την 
προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία των 

πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη που παρακολουθούνται από το Διαβητολογικό Κέντρο-
Ενδοκρινολογικό Τμήμα του ΓΝΑ Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Ε.Ε.Σ., μετά την πρόσφατη 
απόφαση μετατροπής του σε νοσοκομείο αναφοράς για COVID-19, ζήτημα για το οποίο έχει ήδη 
αποσταλεί επιστολή από τον Σύλλογο Διαβητικών Αθήνας (ΣΥΔΑ) στον Διοικητή της 1ης ΥΠΕ και 
στη Διοικήτρια του νοσοκομείου, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί. 

 
Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΥΔΑ, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, η 

απόφαση αυτή οδηγεί δυστυχώς στην αναστολή λειτουργίας του Διαβητολογικού Κέντρου του 
Ενδοκρινολογικού Τμήματος στο οποίο παρακολουθούνται πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, 
αφού οι ενδοκρινολόγοι θεράποντες ιατροί του Τμήματος θα τοποθετηθούν στις κλινικές COVID-
19.  
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Ως άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, που βάσει μελετών αποδεικνύεται ότι διατρέχουμε 

αυξημένο κίνδυνο βαριάς νόσησης από τον νέο κορωνοϊό, κατανοούμε πολύ περισσότερο από 
τον καθένα την έντονη πίεση που υπάρχει στα νοσοκομεία, ειδικά της πρωτεύουσας, λόγω του 
τρίτου και σφοδρότερου κύματος της πανδημίας.  

 
Η ανωτέρω κατάσταση οδηγεί στη μετατροπή σχεδόν καθημερινά νοσοκομείων σε νοσοκομεία 

αναφοράς για περιστατικά COVID-19, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στο περιθώριο οι πάσχοντες 
από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, οι οποίοι μέσα στις ιδιαίτερες 
συγκυρίες έχουν να αντιμετωπίσουν και τη δύσκολη καθημερινότητα με τον Διαβήτη και σε όλη 
αυτήν την προσπάθεια χρήζουν τακτικής ιατρικής παρακολούθησης και υποστήριξης. Ο 
Σακχαρώδης Διαβήτης, όπως γνωρίζετε, είναι μια πολυπαραγοντική νόσος που χρειάζεται τακτική 
παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή 
της και για την πρόληψη των σοβαρών επιπλοκών της. 

 
Ως εκ τούτου εύλογα γεννιέται το ερώτημα εάν έχετε προβλέψει, όπως αρμόζει, πού θα 

απευθυνθούν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη που παρακολουθούνται από το ΓΝΑ 
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. και τα υπόλοιπα νοσοκομεία που μετατρέπονται σε 
νοσοκομεία αναφοράς για περιστατικά COVID-19 και ειδικότερα πού μπορούν να απευθυνθούν: 

 

• άτομα που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης, όπως νεοδιαγνωσθέντες πάσχοντες, 
έγκυες με Διαβήτη, άτομα με επιπλοκές λόγω του Διαβήτη και συννοσηρότητα, άτομα 
που είναι χρήστες αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και ειδικά αυτοί που η αντλία 
τους έχει τοποθετηθεί πρόσφατα και απαιτείται συχνή παρακολούθηση με τον 
θεράποντα ιατρό τους,  

• άτομα που παρακολουθούνται στα συγκεκριμένα τμήματα και όντας ανασφάλιστα τα 
αναλώσιμα υλικά τους συνταγογραφούνται από το Διαβητολογικό Κέντρο του ΓΝΑ 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και τα υπόλοιπα νοσοκομεία COVID-19, 

• άτομα που ο Διαβήτης τους μπορεί να απορρυθμιστεί ξαφνικά ή μπορεί να νοσούν από 
COVID-19 στο σπίτι τους, άτομα που εμφανίζουν υπεργλυκαιμικό επεισόδιο ή 
υπογλυκαιμικό επεισόδιο και χρειάζονται επείγουσες οδηγίες ή και άμεση ιατρική 
αντιμετώπιση.  

 
Η ανησυχία μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι έκδηλη, δεδομένου ότι και οι δομές της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας μας, όπου αυτές υπάρχουν, αδυνατούν να 
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, αφού σε πολλές 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες Υγείας που δύνανται να 
παρακολουθήσουν άτομα με Διαβήτη, ενώ παράλληλα πολλές από τις δομές των ΠΕΔΥ έχουν 
μετατραπεί σε Εμβολιαστικά Κέντρα COVID-19.  

 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Βρισκόμαστε σε μία εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο όπου αφενός υπάρχει η ανάγκη 

αντιμετώπισης των κρουσμάτων της COVID-19 και αφετέρου παρατηρείται απουσία υποστήριξης 
και τακτικής παρακολούθησης των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 
Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας να έρθουμε αντιμέτωποι 

με αύξηση εμφάνισης επιπλοκών στους ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίοι 
ξεπερνούν στη χώρα μας το 1.000.000, λόγω της πλημμελούς ή της απουσίας παρακολούθησης 
των πασχόντων. 
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Η ΠΟΣΣΑΣΙΑ, μέσω της παρούσας επιστολής της αιτείται την άμεση κινητοποίησή σας και τη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή των ανωτέρω καταστάσεων, 
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Εν αναμονή της ενημέρωσής μας για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, 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       Η Γενική Γραμματέας 

     Χρήστος ∆αραµήλας        Μαρία Τριανταφύλλου 
 6941611221   6943764168 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

➢ Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος 
➢ Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος 
➢ Διοικητής 1ης ΥΠΕ, κ. Παναγιώτης Στάθης 
➢ Διοικήτρια ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., κ. Ελπινίκη Ταβιανάτου 
➢ Πρόεδρος Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας – Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων 

και Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., κ. 
Ανδρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά 

➢ Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, κ. Γεώργιος Δημητριάδης 
➢ Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
➢ Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
➢ Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
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