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ΣΕ  ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη – ΠΕΑΝΔ,  εκπροσωπώντας πανελλαδικά 
4.000 παιδιά, νέους και ενήλικες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔΤ1 ή ινσουλινοεξαρτώμενο) 
εκθέτει με την παρούσα επιστολή το θέμα άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία των ίδιων των 
εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα είναι πάσχοντες απο Σακχαρώδη 
Διαβήτη τύπου 1.
 
Ενόψει των νέων εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού που ανακοίνωσε 

ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας κ. Σωτήρης Τσιόδρας : « λαμβάνονται περαιτέρω περιοριστικά 

μέτρα για την προστασία των ευπαθών ομάδων από τον κορωνοϊό. Σε αυτή τη φάση, τα μέτρα 

έχουν ως επίκεντρο     την προστασία των ευπαθών ομάδων   του πληθυσμού και όσοι ανήκουν σε αυτές 

(δηλ. όσοι πάσχουν από υποκείμενα χρόνια νοσήματα, αυοτοάνοσα, σακχαρώδη διαβήτη, 

καρδιαγγειακά και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, καρκινοπαθείς), πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά 

μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοπεριορισμού, να προστατεύουν οι ίδιοι περισσότερο την υγεία τους 

και να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι αυτήν την εποχή. Τα άτομα αυτά ανήκουν στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής εκδήλωσης της νόσου και επιπλοκών και κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία 

η εφαρμογή μέτρων με έμφαση στην αποφυγή χώρων συγχρωτισμού για τα άτομα αυτά ».
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 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα όχι μόνο για τους ηλικιωμένους

 και τους γονείς ανήλικων τέκνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες  αλλά και για τους νέους 

ανθρώπους που εργάζονται και ανήκουν οι ίδιοι στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και που είναι 

υποχρεωμένοι καθημερινά να μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, να έρχονται σε άμεση 

επαφή και συνεργασία με πλήθος πολιτών, συναδέλφων και να  βρίσκονται καθημερινά σε χώρους 

έντονου συγχρωτισμού.

 Είναι χρέος της πολιτείας, αυτή τη δεδομένη στιγμή, να προστατεύσει όλες τις ευπαθείς 

ομάδες χωρίς να εξαιρεί τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, 

καθώς το ενδεχόμενο να νοσήσουν σοβαρά, με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, ακόμα και με κίνδυνο 

της ζωής τους, είναι εξαιρετικά πιθανό λόγω της υποχρεωτικής καθημερινής εργασίας τους και της 

άμεσης επαφής τους με κοινό σε αυτή τη φάση εξάπλωσης της νόσου. 

Δυστυχώς τα άτομα αυτά εφόσον είναι υποχρεωμένα να μεταβούν στο χώρο εργασίας τους,

δεν μπορούν να αυτοπροστατευθούν ούτε και να αυτοπεριορισθούν, όπως πολύ σωστά συστήνουν.

Παρακαλώ  όπως  ενεργήσετε  άμεσα  θεσμικά λόγω  του  κατεπείγοντος  χαρακτήρα  της

δεδομένης κατάστασης, προκειμένου να αποφασισθούν νέα έκτακτα μέτρα που να αφορούν και και

τους νέους εργαζόμενους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πάσχουνε

από υποκείμενα χρόνια νοσήματα όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1

Κύριοι Υπουργοί, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιληφθείτε άμεσα του ανωτέρω σοβαρού ζητήματος, το 
οποίο αφορά εκατοντάδες πληθυσμό της χώρας μας καθώς οι πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου
1, ξεπερνούν τις 94.000 συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των ανήλικων πασχόντων.

Θέλουμε να ζήσουμε ισάξια με όλους τους συμπολίτες μας, διασφαλίζοντας πρωτίστως το ύψιστο 
αγαθό που στερηθήκαμε “την υγεία”. 

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της «ΠΕΑΝΔ»

                           
            

            
            Η Πρόεδρος

 Σοφία Μανέα
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