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Προσ Σην Βουλή Σων Ελλήνων 
Ερώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων 

Δια τoν κ. Τπουργό Εργαςίασ & Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ  
 
 
Θέμα : Θεραπευτικά Τποδήματα για το Διαβήτη 

 
Με το ϋγγραφό του Π04/3/251 του Τμόματοσ Παροχών Αςθενεύασ του 

ΙΚΑ, ενημερώνονται ενδιαφερόμενοι διαβητικού αςφαλιςμϋνοι του ότι το Ίδρυμα  
δεν χορηγεύ θεραπευτικϊ υποδόματα ειδικϊ για τον διαβότη με το αιτιολογικό 
ότι : "με την χρόςη τουσ δεν αποφεύγεται ο ακρωτηριαςμόσ του ποδιού τελικϊ 
αλλϊ απλϊ καθυςτερεύ 1-2 χρόνια και επομϋνωσ το αναμενόμενο όφελοσ εύναι  
μικρότερο από το προβλεπόμενο κόςτοσ". 

Φϋρομε το θϋμα εισ το Σώμα διότι αδυνατούμε να πιςτϋψουμε ότι η 
ηγεςύα του ΙΚΑ και το Υπουργεύο ςασ που το εποπτεύει μπορεύ να υιοθετούν  
ςοβαρϊ τϋτοια αντύληψη που, πϋρα από παρϊλογη, εύναι και προςβλητικό για 
τον κοινωνικό μασ πολιτιςμό. 

Βεβαύωσ, τα ειδικϊ υποδόματα (κϊθε εύδουσ, τύπου και καταςκευόσ) για  
τουσ πϊςχοντεσ από διαβητικό νόςο των ποδών δεν ςυνιςτούν πανϊκεια ούτε  
θαυματουργό μϋςον. Έχουν όπωσ όλα τα μϋτρα θεραπεύασ  απόλυτεσ και  
ςχετικϋσ ενδεύξεισ. Άλλοτε εύναι καθαρώσ περιττϊ και η πορεύα τησ νόςου  
εύναι αναπόφευκτη και ϊλλοτε εύναι απλώσ υπονοητικϊ και επιβραδύνουν  
την πορεύα τησ βλϊβησ και ϊλλοτε ενδεύκνυνται απολύτωσ και εύναι πολύ  
χρόςιμα. Εύναι ϊδικο, παρϊλογο, αντικοινωνικό αλλϊ και παρϊνομο να  
ςτερεύται ενόσ ειδικού μϋςου θεραπεύασ ο διαβητικόσ ϋςτω και εϊν η  
απόδοςη του μϋτρου δεν αφορϊ ούτε ωφελεύ όλουσ.  

Η κρύςη όμωσ περύ τούτου εξατομικεύεται και αποτελεύ θϋμα ιατρικόσ 
γνωμϊτευςησ. Δεν μπορεύ να αποτελεύ αντικεύμενο "γενικόσ διαταγόσ" 
εκδιδομϋνησ από ϋνα υπϊλληλο του ΙΚΑ, όςο και εϊν αυτόσ βαςύζεται ςε μια 
γενικού χαρακτόροσ γνωμοδότηςη ιατρικού οργϊνου ςασ, πρϊγμα το οπούο 
παρακαλούμε να ελεγχθεύ. Αλλϊ και ςε απλό καθυςτϋρηςη ενόσ κατϊ τα λοιπϊ 
αναπόφευκτου ακρωτηριαςμού εϊν οδηγεύ η χρόςη του ειδικού υποδόματοσ, 
και πϊλι δεν δύναται κϊποιοσ λογικϊ να απαγορεύςει την χρόςη του εφ' όςον 
αυτό θα ωφελόςει κατϊ μερικούσ μόνεσ την παραπϋρα επιβύωςη ακεραύου του 
ποδιού του αρρώςτου. 
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Κατόπιν αυτών, Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι  Θ Ε  να 

ενημερώςετε το ώμα : 
 
1.Η απόφαςη αυτό βαςύζεται ςε γνωμοδότηςη και κρύςη ειδικώσ οριςθϋντοσ και 
ερωτηθϋντοσ εξωτερικού πραγματογνώμονοσ ό ιατρικού οργϊνου τησ 
υπηρεςύασ του ΙΚΑ και πούου; Και να καταθϋςετε ςτο Σώμα την ςχετικό 
γνωμοδότηςη ό την υπηρεςιακό απόφαςη τησ ιατρικόσ ςασ υπηρεςύασ. 
 
2.Προτύθεςθε να αλλϊξετε την αντιεπιςτημονικό και αντικοινωνικό απόφαςό 
ςασ; 
 
 

Αθήνα, 14/10/2010 
 

Ο Ερωτών Βουλευτήσ 

 
Αθανάςιοσ Γιαννόπουλοσ 

 
  
 


