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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Ένταξη όλων των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς
ομάδες και Άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ 4011 Β’/2020 ζητάει ο Σύλλογος
Διαβητικών Κρήτης
Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ4011 Β΄/18.09.2020
διατηρείται ο αντιεπιστημονικός όρος αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης και τα
ασαφή κριτήρια που τέθηκαν σε προηγούμενα ΦΕΚ, τονίζει ο Σύλλογος Διαβητικών
Κρήτης.
Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω σύλλογος έχει περισσότερα από 700 ενεργά μέλη εκ των
οποίων η πλειοψηφία έχει διαβήτη τύπου 2.
Συγκεκριμένα, τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη δεν υπάγονται στις ομάδες
αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με το ΦΕΚ4011 Β΄/18.09.2020 βάζοντας όριο την
συνύπαρξη και άλλων παθήσεων και την ηλικία άνω των 65 ετών.
Δεδομένου ότι χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή ειδικά στις δύσκολες μέρες
που διανύουμε λόγω covid-19.
Επισημαίνουν, ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) κατά την διάρκεια των τελευταίων 18 και πλέον μηνών προς την
κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία κανένα αποτέλεσμα και καμία προσπάθεια δεν
έτυχε επίλυσης και ειδικά στον καιρό της πανδημίας που οι πάσχοντες από
σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υψηλού κινδύνου.
Δεδομένου ότι η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη στη χώρα μας παρουσιάζει μία
εντυπωσιακή αύξηση και σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ οι πάσχοντες για το έτος
2019 φτάνουν περίπου το ένα εκατομμύριο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει έστω και καθυστερημένα, μέτρα φροντίδας και να
προστατεύσει τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής
γενικώς και ασφαλέστερη καθημερινότητα;

Θα λάβει υπόψιν τόσο τις επιστολές του Δευτεροβάθμιου Οργάνου, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ όσο
και του Συλλόγου, και θα προχωρήσει σε άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ 4011 Β’/2020 και
ένταξη όλων των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

