COVID-19: APDP cria linha de atendimento telefónico
a diabéticos
25 Março, 2020

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) criou uma linha de atendime
nto telefónico gratuito para prestar aconselhamento especializado às pessoas com diab
etes, evitar deslocações desnecessárias e reduzir a possibilidade de contágio no perí
odo em que durar pandemia de COVID-19, reforçando assim a comunicação com este grupo
de risco.

O número de telefone é o 21 381 61 61 e, numa primeira fase, estará disponível das 8.00h
às 20.00h, incluindo fins de semana.
“Face à situação de previsível calamidade provocada pela pandemia mundial do COVID-19 e para reduzir a
possibilidade de contágio, esta medida é uma atitude preventiva, pois evitará deslocações desnecessárias,
inclusive às urgências, e dará resposta às necessidades de uma população de elevado risco, que necessita de
manter um bom controlo e não pode ser abandonada nas suas casas”, explica José Manuel Boavida, presidente
da APDP.
“Falamos especialmente das pessoas com mais de 60 anos e com diabetes que devem manter uma quarentena
rigorosa, não se deixando infetar e evitando todas as hipóteses de contágio. No entanto, estas pessoas continuam
a necessitar que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas, nomeadamente sobre os ajustes da própria
terapêutica e de um encaminhamento eventual para uma consulta de urgência ou outro tipo de apoio por parte de
equipas de saúde”, conclui José Manuel Boavida.
Serão quatro os enfermeiros especializados que darão a voz, o conforto e os cuidados à distância às pessoas com
diabetes que recorram a este serviço, prevendo-se a mobilização de mais profissionais ao longo das próximas
semanas.
Para que esta iniciativa possa chegar a todos aqueles que dela necessitam, a APDP apela à solidariedade das
empresas de telecomunicações para que estas possam apoiar esta linha, bem como as pessoas com diabetes e
seus cuidadores que dela necessitam.

O número de telefone é o 21 381 61 61 e, numa primeira fase, estará disponível das 8.00h
às 20.00h, incluindo fins de semana.
Sobre a APDP
Fundada em 1926, a APDP é a associação de pessoas com diabetes mais antiga do mundo. Com cerca de
15 mil associados, desenvolve a sua atividade na luta contra a diabetes e no apoio à pessoa com esta
doença, tendo sempre como meta a integração das pessoas com diabetes enquanto elementos ativos na
sociedade. A APDP tem sido pioneira na prevenção, na educação e no acompanhamento personalizado.
Conhecer melhor a doença e explorar novas formas de tratamento são os seus principais objetivos, a par
da criação de estruturas capazes de dar resposta aos diversos problemas que envolvem a diabetes.
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