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Θέμα : Τακτική Περιοδική Πιστοποίηση Διαβητολογικών Κέντρων (19) και
Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων (63) της Χώρας.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αγαπητέ μου Χρήστο,
όπως είναι γνωστό, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πρόληψης και Θεραπείας του
Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) που ιδρύθηκε με το άρθρο
25 του Ν. 2071/92 τ.Α΄/123/92 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα
την Αθήνα είναι Κοινωφελές και έχει ως σκοπό τη συστηματική αντιμετώπιση και
παρακολούθηση, τον συντονισμό και την υποβοήθηση των ενεργειών για την
έρευνα σε όλα τα επίπεδα, την πρόληψη και τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη
όσο και των επιπλοκών του.
Εκτός των άλλων σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Ίδρυσης και
Λειτουργίας του Ε.ΚΕ.ΔΙ. (Π.Δ. Αριθμ. 339 ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, Αρ.Φύλλου 145, 2
Σεπτεμβρίου 1993) στο Άρθρο 2 (Αντικείμενο-Αρμοδιότητες) που αποτελείται από
10 σημεία (1 έως 10) αναφέρονται στα 2 πρώτα σημεία τα εξής :
1. Το Κέντρο εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής προς αντιμετώπιση
του σακχαρώδη διαβήτη τόσο γενικά, όσο και ειδικά σε ό,τι αφορά την

Ε.ΚΕ.ΔΙ.

H.N.D.C.

έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου και των αμέσων ή
εμμέσων επιπλοκών της.
2. Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Ιατρικής νοσηλείας και
περίθαλψης των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αλλά και των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του
Ε.ΚΕ.ΔΙ. προς το ΥΥΚΑ, που αναφέρονται στο προμνημονευθέν Π.Δ. κατόπιν του
σχετικού ελέγχου και της σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. (ο
υπογράφων) και του Αντιπροέδρου αυτού, Καθηγητού Νικολάου Λ.
Κατσιλάμπρου, το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΔΙ., ομόφωνα
απεφάσισε ότι όλα τα
Διαβητολογικά Κέντρα (Μονάδες) (19) λειτουργούν άψογα και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές, παράγουν αποδεδειγμένα έργο πρωτοβάθμιας φροντίδας και
κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό σε γιατρούς, ασθενείς και στους συγγενείς
των διαβητικών ασθενών, όπου είναι απαραίτητο (ιδιαίτερα σε γονείς παιδιών
και εφήβων).
Τα Κέντρα αυτά είναι πασιφανές ότι δεν επιδέχονται μετακινήσεις,
συγχωνεύσεις κλπ. Το καθένα παρακολουθεί (πρωτοβάθμια περίθαλψη) επί
εξωτερικής βάσεως μερικές χιλιάδες ασθενείς, οι γιατροί των είναι
εξειδικευμένοι και έμπειροι στον σακχαρώδη διαβήτη, με συγκεκριμένη
μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, οι δε ασθενείς, έχουν συνδεθεί με
τους γιατρούς τους και κάθε διαταραχή της λεπτής αυτής ισορροπίας, θα
προκαλέσει μετά βεβαιότητος προβλήματα στους ασθενείς.
Παραδειγματικά σας αναφέρω ότι στο 2011 τα 19 (δέκα εννέα) από το ΥΥΚΑ
θεσμοθετημένα Διαβητολογικά Κέντρα (Δ.Κ.) επεσκέφθησαν 99.587 συνολικά
(ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά) άτομα με σακχαρώδη
διαβήτη των οποίων την αναλυτική κατανομή μπορείτε να εκλάβετε από τον
επισυναπτόμενο πίνακα.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία (σύνολο 63
στην επικράτεια) με αποτέλεσμα να έχουμε στην Ελλάδα από ετών ένα
πρωτοποριακό δίκτυο παρακολουθήσεως των ατόμων με διαβήτη σε συνολικά 82
κόμβους (19 Διαβητολογικά Κέντρα και 63 Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία).
Όλος αυτός ο μηχανισμός που εγκαταστήσαμε στην Ελλάδα, έφερε την
χώρα μας στο προσκήνιο και οδήγησε την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης του
Διαβήτη στην ανάθεση του 41ου ετησίου συνεδρίου της στην Ελλάδα (Αθήνα), το
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2005, όπου παρέστησαν 14.773 (δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι εβδομήντα
τρεις) σύνεδροι.
Όλα αυτά τα επιτεύγματα έγιναν μόνον με την βοήθειαν όλων αυτών των
συναδέλφων των Δ.Κ. και των Ε.Δ.Ι. που ασχολούνται με τον διαβήτη και καλόν
είναι να μείνουν και να ασχοληθούν εκεί, όπου τόσα χρόνια μάχονται και να
αφήσουμε τους αυτοσχεδιασμούς και τις μετακινήσεις.
Όπως είναι πασιφανές και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (339/02-091993), κάθε τροποποίηση πρέπει να γίνει κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του
Ε.ΚΕ.ΔΙ. προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αυτό που θα μπορούσαμε, δύσκολον την σήμερον ημέραν, είναι να τους
προσφέρουμε βοήθεια με γιατρούς, διαιτολόγους και νοσηλεύτριες.
Να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο των ατόμων με έκδηλο Σ.Δ. στην Ελλάδα είναι
1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες) και πρέπει να υπολογίσουμε
επιπλέον, ότι 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) άτομα πάσχουν από προδιαβήτη (ή
λανθάνοντα) και δεν το γνωρίζουν.
Όλες αυτές οι ενέργειες και συγκεκριμένα ιδιαίτερα τα Διαβητολογικά
Κέντρα και οι δράσεις τους έχουν δηλωθεί στην Ευρώπη και σε όλη την Υφήλιο.
Μπορείτε να δείτε τα σχετικά για την Ελλάδα στο site της IDF (International
Diabetes Federation) – Διεθνούς Συνομοσπονδίας για τον Διαβήτη.
http://www.idf.org/worlddiabetesday/news/activity-spotlight
http://www.flickr.com/groups/wdd

Υπογραφή – Σφραγίδα

Καθηγητής Σωτ.Α.Ράπτης
Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.ΚΕ.ΔΙ.
Συνημμένα :
 Το τελευταίο φυλλάδιον (Νοέμβριος 2011) που εξεδόθη από το Ε.ΚΕ.ΔΙ. με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Διαβήτη (14 Νοεμβρίου 2011) στο
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο επικαιροποιημένος κατάλογος των (19)
Διαβητολογικών Κέντρων (ΔΚ) και των (63) Εξωτερικών Διαβητολογικών
Ιατρείων (ΕΔΙ) στην Ελλάδα, σύνολο 82.
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