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Προς:  -Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο 

            -Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Θεανώ Καρποδίνη 

            -Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θεοφάνη Ρηγάτο 

 

 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

 

 

Θέμα: «Δώστε λύση τώρα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανθρώπων με Σ.Δ. στις νέες 

τεχνολογίες για τον Διαβήτη» 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Κυρία Αντιπρόεδρε, 

Κύριε Προϊστάμενε, 

 

Ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας  σε συνέχεια της υπ΄αριθ 219/15.4.2020  επιστολής που απέστειλε η 

Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ -της οποίας ο ΣΥ.Δ.Α.είναι ιδρυτικό μέλος- εκφράζει την έντονη και βαθιά ανησυχία 

που επικρατεί στο χώρο της κοινότητας των ατόμων  με Σακχαρώδη Διαβήτη εξαιτίας του προβλήματος 

που δημιουργήθηκε με την έκδοση του ΦΕΚ 338 Β’ (7.2.2020), το οποίο επέβαλε αιφνιδιαστικά ως 

ενιαία ανώτερη τιμή αποζημίωσης, για όλες τις αντλίες, το ποσό των 2.768,50 ευρώ, τόσο για τα 

παλαιότερα μοντέλα, όσο και για τα νεότερα, δηλαδή τα περισσότερο εξελιγμένα τεχνολογικά 

επιτεύγματα, καθώς και την μη καθολική εφαρμογη του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.  

 

Τα μέλη μας και εν γένει η κοινότητα των ατόμων με Σ.Δ. παρακολουθούν  με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις 

θετικές εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας,  αφού η χρήση των νέων αντλιών, όπως και των 

εξελισσόμενων συστημάτων καταγραφής δίνουν την δυνατότητα της όσο καλύτερης ρύθμισης των 

επιπέδων γλυκόζης, γεγονός το οποίο οδηγεί στην αποφυγή εμφάνισης των επιπλοκών, ενώ βελτιώνουν 

την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πασχόντων.  

 

Η διαβητική κοινότητα έζησε στο κοντινό παρελθόν επί ενάμισυ και πλέον χρόνο την τραγική και 

απαράδεκτη καθυστέρηση ένταξης στον ΕΚΠΥ του καταγραφέα στιγμιαίας παρακολούθησης των 

επίπεδων γλυκόζης. Τώρα έρχεται αντιμέτωπη με νέες ρυθμίσεις που προμηνύουν έως και την 

απόσυρση των νέων πολλά υποσχόμενων τεχνολογικών προϊόντων από την ελληνική αγορά. 

 

Το πρόβλημα όπως αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην σχετική επιστολή της μεταφέρεται και στους 

ανθρώπους με διαβήτη που ήδη έχουν προμηθευτεί τα νεότερα μοντέλα αντλιών, καθώς στην 

περίπτωση που αυτές αποσυρθούν από την Ελλάδα, θα δημιουργηθούν προβλήματα αναφορικά με την  
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πρόσβασή τους στα αναλώσιμα των συγκεκριμένων μοντέλων αντλίας και στην υποστήριξή τους, σε 

περίπτωση βλάβης της αντλίας, με αντικατάστασή της με τεχνολογικά παλαιότερο μοντέλο, αφού η 

μείωση στην τιμή της αποζημίωσης των αντλιών είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια 

αφενός στην απόσυρση των ήδη νεότερων και πιο εξελιγμένων μοντέλων αντλίας από την ελληνική 

αγορά και αφετέρου στη μη εισαγωγή οποιουδήποτε άλλου νεότερου μοντέλου. 

 

Και ενώ οι νέες ιατρικές τεχνολογίες υπόσχονται μία καλύτερη ζωή, τα άτομα με Σ.Δ. της χώρας μας 

μετρούν τον χρόνο προς τα πίσω. Τελικά τέτοιου είδους ρυθμίσεις σε τι αποσκοπούν; Μάλλον στο να 

αυξήσετε το τεράστιο κόστος που δημιουργείται από τις επιπλοκές του διαβήτη παρά σε εξοικονόμηση 

πόρων που θα μπορούσαν να διατεθούν στον διαχρονικά υποχρηματοδοτούμενο τομέα της υγείας στην 

χώρα μας.  

 

Κύριε Πρόεδρε,  

κυρία Αντιπρόεδρε,  

κύριε Προϊστάμενε, 

Ο ΣΥ.Δ.Α. ενώνει τη φωνή του με την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και τους δεκάδες συλλόγους που εκπροσωπούν 

τους ανθρώπους  με Σ.Δ. της χώρας για να μπορούν επιτέλους  να έχουν πρόσβαση σε όλα τα νέα 

τεχνολογικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής χρόνιας πάθησής τους, καθώς, όπως 

αποδεικνύουν και διεθνείς μελέτες, η απρόσκοπτη χρήση τους αποτελεί όφελος για την υγεία των 

πασχόντων, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων στο Σύστημα 

Υγείας. 

 

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.  

 

                                                                   Με εκτίμηση 

                                                                   
                Η Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας                         

                                                                    
          Συμέλα  Παπαδοπούλου                                                     Δημήτρης Τσικνιάς      

               6971874319                                                                        6972295701   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

 Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης – Τιμολόγησης 

Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ, κ. Μαρία Πανουσοπούλου 

 Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη 

 Αντιπρόεδρος ΕΣΑμεΑ και Μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, Γρηγόριος Λεοντόπουλος 

 ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
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