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ΘΕΜΑ: Κατάργηση ειδικοτήτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την εισήγηση
του Υπουργείου σας σχετικά με την κατάργηση ειδικοτήτων στα πλαίσια της «δήθεν», κατά την
άποψή μας, αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΥΥ, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση
των υπηρεσιών του εν λόγω Οργανισμού, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Μια ανάγκη αρκετά σημαντική και που είναι απαραίτητη για έναν χρόνια πάσχοντα, όπως στα
άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, είναι η δυνατότητα πρόσβασης κάθε τρίμηνο σε ιατρικές υπηρεσίες
και εξειδικευμένους γιατρούς. Με την εν λόγω κατάργηση ειδικοτήτων, τα άτομα με διαβήτη θα
αναγκάζονται να επισκέπτονται τα Νοσοκομεία τα οποία είναι ήδη υπερφορτωμένα και αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν τους πάσχοντες, ή σε ιδιώτες ιατρούς, και αυτό μόνο οι έχοντες διότι οι μη
έχοντες θα αδυνατούν.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η μη τακτική παρακολούθηση από εξειδικευμένους ιατρούς
(ενδοκρινολόγους και παθολόγους με εξειδίκευση στο Διαβήτη), οδηγεί τα άτομα με διαβήτη σε μη
σωστή ρύθμιση της πάθησης, στη συνέχεια σε εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών αλλά και σε αύξηση
του κόστους για τα ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος.

Δυστυχώς το Υπουργείο σας εισηγείται την εν λόγω κατάργηση των ειδικοτήτων στα παραρτήματα
του ΕΟΠΥΥ, αδιαφορώντας αν αυτό επιφέρει σε εμάς επιπλοκές και αναπηρίες (ακρωτηριασμούς,
τυφλώσεις, νεφροπάθειες, νευροπάθειες καρδιοπάθειες), οι οποίες θα

υποβαθμίσουν το επίπεδο υγείας μας, θα προκαλέσουν πρόωρους και αναίτιους θανάτους και
ταυτόχρονα θα πολλαπλασιάσουν μέσα στα επόμενα χρόνια το κόστος για το ΕΟΠΥΥ και το σύστημα
υγείας.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, έστω και την ύστατη αυτή στιγμή καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
αλλά και εσάς προσωπικά να αποσύρετε την εν λόγω εισήγηση, προς όφελος τόσο των ίδιων των
πασχόντων όσο και του συστήματος υγείας.

Η Ομοσπονδία μας προειδοποιεί ότι δεν θα ανεχθεί άλλα μέτρα τα οποία οδηγούν στον αποκλεισμό
μας από το χώρο της υγείας.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
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