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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 Αρ. Πρωτ: 5 
Αθήνα: 22.03.2021 

Προς:  Προς κ.Παναγιώτη Στάθη, Διοικητή 1ης ΥΠΕ 

      κ. Νίκη Ταβιανάτου, Διοικήτρια ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 

Θέμα: «Χωρίς ιατρική παρακολούθηση οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη του Διαβητολογικού 

Κέντρου - Ενδοκρινολογικού Τμήματος στο ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο. Δώστε λύση τώρα, οι 

διαβητικοί δεν είναι ούτε αόρατοι ούτε παρείσακτοι» 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,  

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια, 

Ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α) έχει ιδρυθεί το 1997, είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) και επί 25 χρόνια 

ενημερώνει, ευαισθητοποιεί τα μέλη της διαβητικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας, 

μέσω ποικίλων και πολύμορφων δράσεων για τη νόσο του Σακχαρώδη Διαβήτη. Παράλληλα, ο ΣΥ.Δ.Α 

στέκεται αρωγός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του και όλοι οι πάσχοντες με Σ.Δ. και 

παρεμβαίνει στους φορείς της Πολιτείας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με όσα ορίζει 

και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των χρονίως 

πασχόντων.  

Το παρόν έγγραφο αφορά στην πρόσφατη απόφαση μετατροπής του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» σε 

νοσοκομείο αναφοράς για Covid-19. Η απόφαση αυτή οδηγεί και στη μη λειτουργία του Διαβητολογικού 

Κέντρου του Ενδοκρινολογικού Τμήματος στο οποίο παρακολουθούνται πάσχοντες από Σ.Δ., αφού οι 

ενδοκρινολόγοι θεράποντες ιατροί μας θα τοποθετούν στις κλινικές Covid-19.  

Κατανοούμε πολύ περισσότερο από τον καθένα, αφού τα άτομα με Σ.Δ. βάσει ερευνών και μελετών 

κινδυνεύουν να νοσήσουν πολύ πιο βαριά από την Covid-19, ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας, 

αντιμετωπίζουν δυσθεώρητα προβλήματα μπροστά στο τρίτο κύμα της πανδημίας που είναι σφοδρότερο και 

τα κρούσματα αυξάνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα καθημερινά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι πάσχοντες 

από Σ.Δ. από τη μια μέρα στην άλλη εξαφανίζονται ως δια μαγείας και στη χώρα δεν υπάρχει ανάγκη 

παρακολούθησης των πασχόντων.  

Ως εκ τούτου εύλογα γεννιέται το ερώτημα εάν έχετε προβλέψει, όπως αρμόζει, σε ποιες δομές 

παρακολούθησης ατόμων με Σ.Δ άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα απευθυνθούν:  

✓ άτομα που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης, όπως νεοδιαγνωσθέντες διαβητικοί, έγκυες με 

διαβήτη, άτομα που είναι χρήστες αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και ειδικά αυτοί που η αντλία 

τους έχει τοποθετηθεί πρόσφατα και απαιτείται συχνή παρακολούθηση με το θεράποντα ιατρό τους, 

✓ άτομα που παρακολουθούνται στο συγκεκριμένο τμήμα και τα φάρμακα όπως και αναλώσιμα υλικά 

τους συνταγογραφούνται από το Διαβητολογικό Κέντρο του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
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✓ 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 είναι έκδηλη, δεδομένου ότι και οι δομές του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Φροντίδας της 

χώρας μας, αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με Σ.Δ., αφού σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχουν το στελεχιακό δυναμικό να παρακολουθήσουν κυρίως διαβήτη τύπου 1, χρήστες 

αντλίας και διαβήτη κύησης, ενώ πολλές από τις δομές των ΠΕΔΥ έχουν μετατατραπεί σε Εμβολιαστικά 

Κέντρα Covid-19.  

Κύριε Διοικητά, 

Κυρία Διοικήτρια, 

Αναμένουμε την άμεση ενημέρωσή μας, για το πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα παραπάνω 

προβλήματα, γιατί από δω και στο εξής εκτός από τη νόσο COVID θα αναμετρηθούμε με τα μείζονα 

προβλήματα και τις επιπλοκές που θα χτυπήσουν την πόρτα των πασχόντων από Σ.Δ., οι οποίοι αγγίζουν 

πάνω από το 1.000.000 του πληθυσμού.  

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Συμέλα Παπαδοπούλου Δημήτρης Παπαγεωργίου 

Πίνακας Αποδεκτών: 

-Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. Β. Κικίλια  
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 
-Πρόεδρο ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη 
-Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»  κ. Α. Βρυωνίδου-Μπομποτά 
-Πρόεδρο ΕΣΑμεΑ κ. Ι. Βαρδακαστάνη 
-Πρόεδρο ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κ. Χρ. Δαραμήλα  
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