Αθήνα, 14/6/2017
Αρ. Πρωτ.: 289

Προς: Υπουργό Υγείας,
κ. Ανδρέα Ξανθό
Κοιν.: -Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήριο Μπερσίμη
-Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο
-Μέλος ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, Αντιπρόεδρο Β’ ΕΣΑΜΕΑ, κ. Γρηγόριο Λεοντόπουλο
-Πρόεδρο ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη
-Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
-Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ για το Διαβητολογικό Υλικό

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η εφαρμογή του κλειστού προϋπολογισμού στον ΕΟΠΥΥ και η σημαντική μείωσή του για το
Διαβητολογικό Υλικό από 92 εκατομμύρια που ήταν πέρσι, σε 60 εκατομμύρια φέτος είναι
σίγουρο ότι θα προκαλέσει μία σειρά προβλημάτων στους πάσχοντες από σακχαρώδη
διαβήτη με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας τους.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) με την παρουσία του εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ κ. Γρηγόριου Λεοντόπουλου στο ΔΣ
του ΕΟΠΥΥ εξασφάλισε μεν τη μη μετακύλιση του κόστους στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη,
ωστόσο ο κίνδυνος είναι ορατός -και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα- της αποχώρησης
φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν στην ελληνική αγορά ποιοτικά και αξιόπιστα
προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ISO.
Εντονότερο εμφανίζεται το πρόβλημα στα αναλώσιμα της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης, στα
συστήματα συνεχούς και στιγμιαίας καταγραφής γλυκόζης, όπως επίσης και στις βελόνες που
χρησιμοποιούνται στις πένες ινσουλίνης.
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Μάλιστα στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα τα αναλώσιμα των
αντλιών έγχυσης ινσουλίνης που αφορούν περίπου δύο χιλιάδες άτομα στη χώρα μας,
αποζημιώνονταν από άλλο προϋπολογισμό, για τον οποίο ουδείς γνωρίζει μέχρι σήμερα
ακόμα και εντός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τώρα μπαίνουν στον «Κλειστό
προϋπολογισμό» του Διαβητολογικού Υλικού, ο οποίος μειώθηκε σημαντικά.
Απόρροια όλων των παραπάνω, με εμφανή τον κίνδυνο της αποχώρησης των εταιρειών που
διαθέτουν ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα στη χώρα μας, θα είναι να «καταφτάσουν» στην
Ελλάδα κατώτερης ποιότητας αναλώσιμα υλικά, τα οποία, όμως, δεν πληρούν συγκεκριμένες
προδιαγραφές και βλάπτουν παρά ωφελούν τον πάσχοντα βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία του
και την ίδια του τη ζωή.
Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη,
αλλά και στο ίδιο το κράτος πρόνοιας, μια και η κακή διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εμφάνιση επιπλοκών.
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για όλους τους παραπάνω λόγους και θέλοντας να διασφαλίσει την
πρόσβαση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη σε ποιοτικό και αξιόπιστο αναλώσιμο
υγειονομικό υλικό, αλλά και στη νέα τεχνολογία, ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ σε ό,τι αφορά το Διαβητολογικό Υλικό κατά 17 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή από 60 σε
77 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, ζητάμε άμεσα ένα ολιγόλεπτο ραντεβού μαζί σας για να διευκρινιστούν όλες οι
λεπτομέρειες, ώστε να δοθεί λύση άμεσα.
Οι τουλάχιστον 1.000.000 άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη στη χώρα ανησυχούν έντονα
και βρίσκονται σε αναβρασμό. Η ανακοίνωση του ΦΕΚ με τις τιμές πώλησης Διαβητολογικού
Υλικού θα έχει ως αποτέλεσμα να βγούμε στο δρόμο ζητώντας το αυτονόητο δικαίωμά μας,
την επιβίωσή μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
O Πρόεδρος

Χρήστος ∆αραµήλας
6941611221

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Τσούτσας
6955099745

Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41-Ηλιούπολη, Τηλ. – Fax: 210-5201474, email: possasdia@gmail.com

