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ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη και τους φροντιστές τους»

Αξιότιμοι,

σε  συνέχεια  της  αριθμ.  πρωτ.  461/22-09-2020  επιστολή  μας,  η  οποία  είχε  αποσταλεί  στα

αρμόδια Υπουργεία - σημειωτέον ουδέποτε λάβαμε απάντηση – αναφορικά με την επανένταξη

των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στις ομάδες υψηλού κινδύνου σοβαρής νόσησης σε

περίπτωση  λοίμωξης  από  την  νόσο  COVID 19,  μιας  και  οδεύουμε  σε  ένα  νέο  άνοιγμα

δραστηριοτήτων επανερχόμεθα και εφιστούμε την προσοχή σας, ώστε να συνυπολογίσετε και

να μεριμνήσετε για τα ακόλουθα:

 Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, που εργάζονται τόσο στον δημόσιο, όσο και στον

ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να θεωρηθούν ευπαθείς πληθυσμός και να ενταχθούν  στις

ομάδες  αυξημένου  κινδύνου  βάσει  ιατρικής  γνωμάτευσης  του  θεράποντος  ιατρού.

Επομένως, θα πρέπει να προβλεφθεί είτε τρόπος απασχόλησής τους σε περιβάλλον που

θα είναι απόλυτα ασφαλές (back office, τηλεργασία και εργασία από το σπίτι, ή αν αυτό

δεν  είναι  εφικτό  χορήγηση ειδικής  άδειας).  Επιπλέον,  θα πρέπει  να υπάρχει  ειδικός

ελεγκτικός μηχανισμός που θα ελέγχει ότι τηρούνται τα παραπάνω, καθώς σε πολλές

περιπτώσεις η Ομοσπονδία μας έγινε δέκτης παραπόνων για μη τήρηση των μέτρων

αυτών και μη σεβασμό της προσωπικότητας των ατόμων με διαβήτη.

 Τους  μαθητές  κάθε  βαθμίδας  που  πάσχουν  από  Σακχαρώδη  Διαβήτη  τύπου  1  και

ιδιαίτερα τα παιδιά ηλικίας 16-18 ετών που ξεκίνησαν να φοιτούν στη Δευτεροβάθμια
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Εκπαίδευση,  με  το  άνοιγμα  των  σχολείων  και  θα  έπρεπε  να  εμβολιαστούν  κατά

προτεραιότητα καθώς το εμβόλιο συνίσταται για αυτές τις ηλικιακές ομάδες.

 Πρόβλεψη ώστε οι φροντιστές ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (είτε γονείς ανήλικων

παιδιών, είτε άτομα που φροντίζουν υπερήλικα με διαβήτη), να έχουν την δυνατότητα

να εργάζονται σε χώρο και με τρόπο που δεν θα τους φέρει σε τυχόν επαφή με τον ιό,

με κίνδυνο έπειτα να τον μεταφέρουν στα άτομα αυτά και να ενταχθούν επίσης κατά

προτεραιότητα στον εμβολιασμό.

 Τέλος,  τα  άτομα  με  Σακχαρώδη  Διαβήτη  θα  πρέπει  να  μεριμνηθεί  ώστε  να

εμβολιαστούν  κατά  προτεραιότητα.  Μην  ξεχνάτε  άλλωστε  ότι  ξεπερνούν  το  1

εκατομμύριο ανθρώπους (περί το 10% του πληθυσμού)!
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού

2. Υπουργείο Υγείας, υπόψη Υπουργού κ. Βασιλείου Κικίλια 

3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, υπόψη Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη

4. Υπουργείο Εσωτερικών, υπόψη Υπουργού κ. Μάκη Βορίδη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ)

2. Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία (ΕΕΕ)

3. Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ)

4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

5. Ένωση Ασθενών Ελλάδας 

6. Σωματεία – Μέλη ΕΛΟΔΙ

7. Μέλη ΔΣ ΕΛΟΔΙ


