ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, κ. Γ. Δημητριάδη.
********************************
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Όπως καλώς γνωρίζετε, στις 26-11-2018 παραχωρήσατε συνέντευξη στην κ. Νικολέτα Ντάμπου,
συνεργάτιδα της - ιατρικού ενδιαφέροντος και υψηλής επισκεψιμότητας τόσο από ιατρούς, όσο και
από ασθενείς - ιστοσελίδας www.healthweb.gr, με πηχυαίο τίτλο «Γ. Δημητριάδης: Οι
ενδοκρινολόγοι στοχεύουν να πάρουν τα διαβητολογικά κέντρα»!! Η παραπάνω συνέντευξη
αναπαρήχθη άμεσα και από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα www.tromaktiko.gr, προκάλεσε δε
πληθώρα αντιδράσεων από τον ιατρικό κόσμο, ενώ η Εταιρεία μας δέχτηκε καταιγισμό διαμαρτυριών
μελών μας, αλλά και ερωτημάτων ασθενών μας, αφού, μεταξύ άλλων, στην παραπάνω συνέντευξη
καταγράφηκαν επί λέξει τα κάτωθι (η υπογράμμιση γίνεται από εμάς):
«Για ποιο λόγο αντέδρασε η ελληνική ενδοκρινολογική εταιρία;
Έγινε μια εξαιρετική προσπάθεια με προτάσεις πως θα γίνεται η εξειδίκευση παθολόγων και
παιδιάτρων στο σακχαρώδη διαβήτη. Εκεί υπήρξε μια αντίδραση της ελληνικής ενδοκρινολογικής
εταιρίας, κατά τη γνώμη μου τελείως αψυχολόγητη γιατί η ενδοκρινολογία είναι μία άλλη ειδικότητα.
Ποιο είναι το επίμαχο σημείο της διαφωνίας;
Οι ενδοκρινολόγοι , θεώρησαν ότι η δική μας προσπάθεια ήταν να πάρουμε το κομμάτι του διαβήτη
από την ειδικότητά τους. Αυτό είναι παράλογο γιατί δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα.
Ποια ήταν τα επιχειρήματα σας;
Τα βασικά επιχειρήματα μας ήταν ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μέσα στο γνωστικό κομμάτι της
εσωτερικής παθολογίας. Ότι εδώ και 44 χρόνια εξασκείται σχεδόν αποκλειστικά από παθολόγους,
διότι μέχρι σήμερα οι ενδοκρινολόγοι δεν ενδιαφέρθηκαν για το διαβήτη.
Με τι ασχολείτο οι ενδοκρινολόγοι;
Οι ενδοκρινολόγοι που ήταν opinion leaders ασχολιόντουσαν με άλλες ενδοκρινοπάθειες. Οι
ενδοκρινολόγοι το 90% είναι ιδιώτες, τους συνέφερε να κάνουν ιδιωτικά ιατρεία και προφανώς θέλεις
να ασχολείσαι σύντομα με τον κάθε ασθενή σου. Ο διαβητικός ασθενής μπορεί να σου φάει και μια
ώρα. Σε κάθε περίπτωση τα 44 αυτά χρόνια οι ενδοκρινολόγοι μόνοι τους άφησαν τον διαβήτη από τα
χέρια τους γιατί δεν τους ενδιέφερε. Δεν τους εμπόδισε κανείς να ασχοληθούν αν το ήθελαν κατά
κανόνα με το διαβήτη.

Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νούμερο ανθρώπων σε όλη την ελληνική επικράτεια οι οποίοι
έχουν πρόβλημα σακχαρώδους διαβήτη.
Ναι , φυσικά….. Όταν φάνηκε ότι εμείς θα παίρναμε την εξειδίκευση, τότε ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο
σακχαρώδης διαβήτης είναι ενδοκρινοπάθεια, που είναι, και ανήκει στην ενδοκρινολογία. Είναι
ενδοκρινοπάθεια αλλά όχι αμιγής ενδοκρινοπάθεια δεν είναι όπως οι άλλες ενδοκρινοπάθειες.
Ζητήθηκε από κάποιους ενδοκρινολόγους η παραίτηση του προέδρου του ΚΕΣΥ;
Όταν οι ενδοκρινολόγοι κατάλαβαν ότι η εξειδίκευση των παθολόγων προχωρά, λυπάμαι θα το πω,
αντί να ασχοληθούν με τη δική τους ειδικότητα να κοιτάξουν – ο διαβήτης μπήκε στον τίτλο της
ειδικότητας άρα θα περίμενε κανείς να βελτιώσεις την εκπαίδευση των στελεχών σου στο διαβήτη –
έχουν μπει σε έναν αγώνα εδώ και ένα χρόνο να μην το πετύχουμε εμείς.
Έχει βάση, λοιπόν, αυτή η διαμάχη;
Η φασαρία αυτή δεν έχει αντικείμενο. Αφενός γιατί ο διαβήτης έχει τέτοιο επιπολασμό στην Ελλάδα
που δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν οι 700 ενδοκρινολόγοι για να το χειριστούν και δεύτερον καλώς
ή κακώς 40 χρόνια με το διαβήτη έχουν ασχοληθεί οι παθολόγοι και 3ον οι παθολόγοι είναι η
ειδικότητα που έχει ένα χρόνο πιστοποιημένη εκπαίδευση από το ΚΕΣΥ.
Που βρίσκεται σήμερα το θέμα της εξειδίκευσης;
Οι ενδοκρινολόγοι ζήτησαν από ένα δικηγόρο δικό τους , να τους κάνει μια γνωμοδότηση ότι είναι οι
μόνοι ειδικοί στο διαβήτη και με την αλλαγή του τίτλοι της ειδικότητας όλοι γίνονται διαβητολόγοι ,
προχωρούσε και παρακάτω ότι οι παθολόγοι δεν δικαιούνται τον τίτλο του διαβητολόγου.
Αυτή την επιστολή που έγραψαν με τη γνωμοδότηση την έστειλαν σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους
της χώρας, σε όλες τις εταιρίες που ασχολούνται με το διαβήτη και στα νοσοκομεία όλης της χώρας.
Ξέχασαν ότι περίπου 200 από εμάς έχουμε κάνει επίσημη ειδικότητα στο διαβήτη και ασχολούμαστε
επί 40 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν με μια γνωμοδότηση να αναστατώσεις το σύμπαν χωρίς να
περιμένεις υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις δικαστηρίων. Με αυτή τη γνωμοδότηση βρήκαν
ευκαιρία πολλοί και άρχισαν να κυνηγάνε παθολόγους – διαβητολόγους. Υπήρξαν περιπτώσεις που οι
συνάδελφοι δέχθηκαν προσβολές από ενδοκρινολόγους και οι διοικήσεις των νοσοκομείων
εκφράζουν προβληματισμό. Ανακάτεψαν το σύμπαν!
Στοχεύουν μακροπρόθεσμα οι ενδοκρινολόγοι να πάρουν τα διαβητολογικά κέντρα;
Ναι , θέλουν οι ενδοκρινολόγοι να αποκλείσουν τους παθολόγους από την διαχείριση του διαβήτη
και μακροπρόθεσμα να πάρουν τα διαβητολογικά κέντρα και τα ιατρεία. Να πάρουν τις μελέτες.»
Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες μας για το περιεχόμενο των παραπάνω δηλώσεών σας,
προχωρήσατε σε απάλειψη ορισμένων εξ αυτών και, στη συνέχεια, στις 28-11-2018 αναρτήθηκε εκ
νέου η συνέντευξή σας με τίτλο «Γ. Δημητριάδης: Μιλά για την εξειδίκευση των Παθολόγων-

Παιδιάτρων στον διαβήτη», με τον οποίο παραμένει έως και σήμερα αναρτημένη στην ιστοσελίδα
του www.healthweb.gr.
Στις 4-12-2018 μας αποστείλατε επιστολή με την οποία μας δηλώνατε, μεταξύ άλλων, ότι σας
είχαν αποδοθεί θέσεις και αντιλήψεις που ουδέποτε εκφράσατε με τον τρόπο που είχαν διατυπωθεί.
Όμως, με αυτή τη γενική και αόριστη δήλωσή σας, θεωρούμε ότι δεν αποκαθίσταται η τρωθείσα τιμή
και υπόληψή μας ως μελών της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας, που διεκδικούν νομίμως και
προσηκόντως την προστασία των δικαιωμάτων τους με την προσφυγή στη δικαιοσύνη για το ζήτημα
της εξειδίκευσης στο σακχαρώδη διαβήτη, η οποία δεν έχει αποφανθεί ακόμη, και αυτό επίσης το
γνωρίζετε πολύ καλά. Σε κάθε, δε, περίπτωση, το γεγονός ότι, τελικά, αντικαταστάθηκε η αρχική
συνέντευξη με αυτήν που υφίσταται σήμερα αναρτημένη στο www.healthweb.gr, δεν θεραπεύει,
ούτε περιορίζει το ευάριθμο των ατόμων (ιατρών και μη) που έλαβαν γνώση των δηλώσεών σας στην
από 26-11-2018 συνέντευξή σας.
Συνεπώς, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις ανωτέρω δηλώσεις σας
στη συνέντευξη της 26ης-11-2018, θεωρώντας ότι θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία των μελών μας –
ενόψει μάλιστα και της συζήτησης της αίτησης ακύρωσης κατά της σχετικής υπουργικής απόφασης
στο Συμβούλιο της Επικρατείας – και σας καλούμε να προβείτε, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη
της παρούσας, στην παροχή επαρκών διασαφηνίσεων για κάθε μια ξεχωριστά από τις παραπάνω
δηλώσεις σας, ήτοι ποιες ήταν και πώς ακριβώς εκφράσατε τις συγκεκριμένες θέσεις και αντιλήψεις
σας, ρητά επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, ιδία δε σε περίπτωση αρνήσεώς σας,
ρητής ή σιωπηρής.
Σας ενημερώνουμε, επίσης ότι η παρούσα θα αναρτηθεί ως δελτίο τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα
της εταιρείας μας (www.endo.gr), καθώς επίσης και οι διασαφηνίσεις που αναμένουμε να μας
αποστείλετε.

Αθήνα, 27-12-2018
Για την Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε.

