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Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του κοινωνικού προγράμματος που
αφορά την παροχή ΔΩΡΕΑΝ εργαστηριακών εξετάσεων σε ανασφάλιστους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2,
με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας και τη συμβολή μας στην προστασία της
υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με την πρόληψη περαιτέρω μη αναστρέψιμων επιπλοκών.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιείται από το QualityNet Foundation και υποστηρίζεται από την εταιρεία
Novartis.
Το QualityNet Foundation, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργασμών και Ενεργών Πολιτών, είναι ένας Οργανισμός
Κοινωνικής Δικτύωσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί ως κοινωνικός διαμεσολαβητής μεταξύ της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της χώρας μας για τη δημιουργία μεγάλων
κοινωνικών παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εντάσσεται η καταγραφή των κοινωνικών
αναγκών, βάσει της οποίας γίνεται προτεραιοποίηση και προδιαγράφονται προγράμματα και δράσεις που
ανταποκρίνονται στις καταγεγραμμένες ανάγκες. Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργεί ως κοινωνικός διαμεσολαβητής
μεταξύ φορέων, οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη των στόχων και των κοινών δρασεων.
Στην παρούσα δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία και τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας
από τις δομές και υπηρεσίες της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δόθηκε προτεραιότητα στον τομέα της
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα για την κάλυψη δωρεάν εργαστηριακών εξετάσεων σε
ανασφάλιστους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2.
Τα κύρια δεδομένα του προγράμματος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα ακόλουθα:
 Αφορά ανασφάλιστους πολίτες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2.
 Καλύπτει 6.000 εργαστηριακές εξετάσεις, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
 Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά το Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
 Συνεργάζονται τα μεγαλύτερα Κοινωνικά Ιατρεία.
 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.
 Τα στοιχεία των επωφελούμενων πασχόντων όπως και τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι απολύτως
εμπιστευτικά και αφορούν αποκλειστικά τη συνεργασία του ασθενούς με τον θεράποντα ιατρό του.
Δεδομένου ότι η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία αποτελεί τον επίσημο επιστημονικό φορέα σε θέματα
Σακχαρώδους Διαβήτη, αιτούμαστε την αιγίδα στο κοινωνικό πρόγραμμα του QualityNet Foundation σε συνεργασία
με τη Novartis για την παροχή δωρεάν εργαστηριακών εξετάσεων σε ανασφάλιστα άτομα με Διαβήτη Τύπου 2.
Προσδοκώντας στην ανταπόκριση του αιτήματός μας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή
επεξηγηματική συνάντηση.
Με εκτίμηση,
Σπυρίδων Λιούκας
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