
 
 

 

Ε.Π.  
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020»  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης    

 

Αθήνα, 26/4/2021 

                                               Αρ. Πρωτ.: 218 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ένταξη της δράσης της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ενημερώνει όλα τα μέλη της και ειδικότερα τους Συλλόγους μέλη της που 
βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ) ότι με απόφαση του 
Περιφερειάρχη, Χρήστου Μέτιου, εγκρίθηκε η πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ που αφορά την 
«Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα - 
Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη». Η δράση εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και υλοποιείται με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. 

 
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή 

υγείας, αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη για τη 
σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπλοκών με έμφαση στην υποστήριξη 
αλλά και την ενδυνάμωσή τους γενικότερα και ειδικότερα στο κρίσιμο γι’ αυτούς περιβάλλον 
της παρούσας υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19. 

 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, θα πραγματοποιηθούν σε έξι πόλεις της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, 
Ξάνθη και Ορεστιάδα) αλλά και στο διαδίκτυο, μια σειρά από εκπαιδευτικές συναντήσεις και 
δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, έρευνας και επιμόρφωσης των πασχόντων και των 
φροντιστών τους. Θα αναπτυχθούν επίσης εκπαιδευτικοί οδηγοί επιμόρφωσης των 
πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και των φροντιστών τους, όπως και σχετικό ενημερωτικό 
υλικό για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη μάστιγα του σύγχρονου κόσμου, 
όπως έχει χαρακτηρίσει τον Σακχαρώδη Διαβήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

 
Μέσω της προσωπικής συμμετοχής των πασχόντων αλλά και των φροντιστών τους, 

διασφαλίζεται η ενημέρωσή τους για την κατανόηση και τη διαχείριση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη, αλλά και η εκπαίδευσή τους στη σωστή χρήση συσκευών παρακολούθησης της υγείας 
στο σπίτι, με στόχο την οικοδόμηση του αισθήματος της εμπιστοσύνης στην αυτοδιαχείριση και 
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στον εντοπισμό καταστάσεων που λειτουργούν ως φραγμοί στην αντιμετώπιση του Διαβήτη 
στο σπίτι και οι οποίες μπορεί να μην είναι εύκολα διακριτές από έναν επαγγελματία υγείας. 

 
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

παροχής υποστήριξης σε πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ θα δημιουργηθεί και 
πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για πάσχοντες και φροντιστές, στην οποία θα 
αναρτηθούν όλοι οι οδηγοί αυτοφροντίδας και επιμόρφωσης. 

 
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και 

προσωπικά τον Περιφερειάρχη, κ. Μέτιο για την έγκριση της πρότασης της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ μέσω 
της οποίας δίνεται η δυνατότητα στην Ομοσπονδία, βάσει και των καταστατικών σκοπών και 
στόχων της, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και 
τους φροντιστές τους και παράλληλα να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία για τη σοβαρή 
αυτή χρόνια πάθηση, τον Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 
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