Ακινα, 1/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 723
Προσ: Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτιριο Μπερςίμθ

Κοιν.: -Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Παναγιώτθ Γεωργακόπουλο
-Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ., Ιωάννθ Βαρδακαςτάνθ
-Αντιπρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ. και μζλοσ Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, κ. Γρθγόριο Λεοντόπουλο
-Μζλθ ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
-Φορείσ – Μζλθ Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

Θζμα: Αποκλειςμόσ του 15% των ανκρώπων με διαβιτθ από το αναλώςιμο υγειονομικό
υλικό

Αξιότιμε κφριε Πρόεδρε,
Σιμερα 1θ Νοεμβρίου ενεργοποιιςατε τθν εφαρμογι e-DAPY με το ΦΕΚ Β’ 3491/5.10.2017,
χωρίσ ωςτόςο να ζχετε προχωριςει ςτισ απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ που αφοροφν ςτθν
ζνταξθ αναλώςιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που απουςιάηουν από το εν λόγω ΦΕΚ.
Με τθν ενζργεια αυτι απαγορεφεται θ πρόςβαςθ ανκρώπων με ςακχαρώδθ διαβιτθ, των
οποίων το ποςοςτό ανζρχεται ςτο 15%, ςτα αναλώςιμα υλικά, τα οποία χρθςιμοποιοφν
κατόπιν ιατρικισ ςφςταςθσ και για πολλά εξ αυτών ζχουν και τθν ζγκριςθ του Ανώτατου
Υγειονομικοφ Συμβουλίου (ΑΥΣ).
Το αποτζλεςμα του αποκλειςμοφ των ανκρώπων με διαβιτθ από τθν υποςτιριξθ τθσ υγείασ
τουσ είναι αυτονόθτο!
Επιβάρυνςθ του πάςχοντα ςε κάκε επίπεδο!
Ήδθ ςασ ζχουμε ενθμερώςει με επιςτολι μασ (Αρ. Πρωτ.: 703/25.10.2017) για το κζμα
ηθτώντασ τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιών για τθν ζνταξθ των αναλώςιμων προϊόντων που
λείπουν από το εν λόγω ΦΕΚ, τθ ςφγκλιςθ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ και τθ διευκζτθςθ
των ςτρεβλώςεων αναφορικά με τθ χοριγθςθ του κεραπευτικοφ διαβθτικοφ υποδιματοσ.
Εςείσ το μόνο που κάνατε είναι να επιταχφνετε τθν εφαρμογι μζςω του e-DAPY του
ςυγκεκριμζνου ΦΕΚ χωρίσ, όμωσ, να ζχετε φροντίςει να προχωριςετε ςτισ απαραίτθτεσ
Ελευκερίου Βενιηζλου 236, 163 41-Ηλιοφπολθ, Τθλ. – Fax: 210-5201474, email: possasdia@gmail.com

τροποποιιςεισ, αποκλείοντασ ςθμαντικό ποςοςτό ανκρώπων με διαβιτθ. Το μόνο που ςασ
ενδιαφζρει είναι να ικανοποιιςετε τισ απαιτιςεισ τθσ τρόϊκασ και ΟΧΙ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ
των Ελλινων αςκενών, τουσ οποίουσ και είςτε υποχρεωμζνοι να εξυπθρετείτε.
Η επίκεςθ που ζχετε ξεκινιςει το τελευταίο χρονικό διάςτθμα φτάνει ςτθν κορφφωςι
τθσ. Για το λόγο αυτό ζρχεται θ ώρα που κα αμυνκοφμε. Είμαςτε πολλοί και κα το
αποδείξουμε!
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ.

Με εκτίμθςθ,
Για το Δ.Σ. τθσ Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
O Πρόεδροσ

Χριςτοσ ∆αραµιλασ
6941611221

Ο Γενικόσ Γραμματζασ

Γεώργιοσ Τςοφτςασ
6955099745

Ελευκερίου Βενιηζλου 236, 163 41-Ηλιοφπολθ, Τθλ. – Fax: 210-5201474, email: possasdia@gmail.com

