ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΕΕ-ΠΕΕ
Μετά τα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η Ελληνική Διαβητολογική
Εταιρεία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη η ΕΕΕ-ΠΕΕ νιώθει την υποχρέωση και την τεράστια ευθύνη
απέναντι στο αναγνωστικό κοινό και τους Έλληνες ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη να τοποθετηθεί με την παρακάτω
δήλωση:
Η παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη είναι ημέρα αφιερωμένη στους ασθενείς και στους παρόχους υγείας που τους
φροντίζουν απ’ όποια ειδικότητα και αν προέρχονται. Η Ιατρική Επιστήμη ανήκει σε όλους τους γιατρούς και δεν
μοιράζεται ούτε κατακερματίζεται.
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης συνιστά βασικό αντικείμενο των σπουδών των Ενδοκρινολόγων. Επίσης, διαβητικούς ασθενείς
παρακολουθούν και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, ύστερα από σχετική εκπαίδευση και πάντοτε στο πλαίσιο της
ειδικότητάς τους.
Σχετικά με τον τίτλο του Διαβητολόγου που είναι Ελληνική καινοτομία στην Παγκόσμια Ιατρική Κοινότητα, σύμφωνα με
τις νέες ρυθμίσεις της Πολιτείας οι μόνοι που νόμιμα φέρουν επί του παρόντος αυτόν τον τίτλο είναι οι Ενδοκρινολόγοι
και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο πρόσφατο ΦΕΚ του Υπουργείου Υγείας όπου αναγνωρίζεται ο πλήρης τίτλος της
ειδικότητας μας ως Ενδοκρινολογία, Διαβήτης και Μεταβολισμός.
Όσον αφορά τους συναδέλφους Παθολόγους και Παιδιάτρους, θα μπορούν να φέρουν τον τίτλο του Διαβητολόγου,
όταν και εφ’όσον κριθεί ισχυρή η ρύθμιση περί εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη και εφ΄όσον ολοκληρωθεί η
διετής εκπαίδευση που προβλέπεται και τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την πιστοποίησή τους.
Η ΕΕΕ-ΠΕΕ είχε την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά με τα παραπάνω τους Ιατρικούς Συλλόγους και τους αρμόδιους
φορείς χωρίς να υπάρχει σκοπιμότητα ή αντιπαλότητα με τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Η ΕΕΕ-ΠΕΕ παραμένει
πιστή στην αρχή της άρτιας φροντίδας των ασθενών έχει όμως παράλληλα την υποχρέωση να διαφυλάξει τον τίτλο
των Ενδοκρινολόγων και τα νόμιμα δικαιώματα τους.
Εκφράζουμε την λύπη μας που κατά την Παγκόσμια ημέρα του Σακχαρώδη Διαβήτη, αντί να ενημερώνουμε το κοινό
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, αναφερόμαστε σε δημοσιεύματα που πλήττουν την
αξιοπρέπεια της ιατρικής κοινότητας.
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