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ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡ.6, ΑΡΘ.54, ΤΟΥ ΕΚΠΥ (ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018
(ΦΕΚ΄Β 4898))»
Η παρούσα εγκύκλιος καθορίζει τις οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα των ειδικών
υποδημάτων διαβητικών ασθενών, όπως ορίζει το άρθρο 54 του ΕΚΠΥ.

1.
Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (΄Β 4898) κοινή υπουργική απόφαση
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018
(Β΄2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) »” αρθρο 54 όπου
αναφέρεται ότι « στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη με υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση
ελκών, χορηγούνται, σύμφωνα με γνωμάτευση ειδικού ιατρού, ειδικά υποδήματα
(θεραπευτικά υποδήματα διαβητικού) και λοιπά μέσα αποφόρτισης. Τέτοιοι διαβητικοί
ασθενείς είναι, οι πάσχοντες από διαβητική πολυνευροπάθεια με απώλεια της αισθητικότητας
ή/και περιφερική αγγειοπάθεια με συνοδό ιστορικό εξέλκωσης ή υπάρχουσα εξέλκωση ή
ανατομικές δυσμορφίες που οδηγούν σε αυξημένες τοπικά, πιέσεις. Με εγκύκλιο του
Οργανισμού θα καθορίζονται κάθε φορά οι οδηγίες, σχετικές με την καταλληλότητα των
ειδικών υποδημάτων διαβητικών που θα ενσωματώνονται και στο σύστημα έκδοσης ιατρικών
γνωματεύσεων»
2.
Την με αρ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή
αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού
Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και
Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής», όπου αναφέρεται:

« α) Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια και εποπτεία της παροχής και της αποζημίωσης
ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού καθώς και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, μέσω
και της εισαγωγής κανόνων και διαδικασιών, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και των
διαδικασιών παροχής στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
β) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, τήρηση, εποπτεία και διαχείριση του Μητρώου
Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και για την υποβολή προς τη διοίκηση προτάσεων
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βελτίωσης (ή ανάπτυξης νέων εφαρμογών) της εφαρμογής ή/και των ακολουθούμενων
διοικητικών διαδικασιών ».
3.

Τις διατάξεις του ν. 4600/2019, άρθρο 87 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/09-03-2019).

4.
Την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με
Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) με θέμα : « Κοινή πρόταση ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ΕΔΕ και
ΕΜΕΔΙΠ για την ένταξη προδιαγραφών στη συνταγογράφηση θεραπευτικού διαβητικού
υποδήματος από τον ΕΟΠΥΥ».
Στο Μητρώο αποζημιούμενων ειδών του ΕΟΠΥΥ υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες ειδών
που παρέχονται σε διαβητικούς ασθενείς και αφορούν διαβητικά υποδήματα και πέλματα:







Πρόσθετη Περίθαλψη -> Ορθοπεδικά -> ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ
ΕΝΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΖΕΥΓΟΣ
Πρόσθετη Περίθαλψη -> Ορθοπεδικά -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> Ορθοπεδικά
επί παραγγελία -> ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΖΕΥΓΟΣ
Πρόσθετη Περίθαλψη -> Ορθοπεδικά -> ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (HALF SHOES)
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
Πρόσθετη Περίθαλψη -> Ορθοπεδικά -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> Ορθοπεδικά
επί παραγγελία -> ΠΕΛΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
Πρόσθετη Περίθαλψη -> Ορθοπεδικά -> ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (CAST)
ANA TEMAXIO

Οι οδηγίες, σχετικές με την καταλληλότητα των ειδικών υποδημάτων διαβητικών των
παραπάνω κατηγοριών αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1
Κατηγορία Μητρώου (path)

Πρόσθετη Περίθαλψη ->
Ορθοπεδικά -> Ορθοπεδικά
επί παραγγελία -> ΠΕΛΜΑ
ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ

Πρόσθετη Περίθαλψη ->
Ορθοπεδικά -> ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ
ΕΝΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΖΕΥΓΟΣ

Πρόσθετη Περίθαλψη ->
Ορθοπεδικά -> Ορθοπεδικά
επί παραγγελία ->
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΖΕΥΓΟΣ

Αντικατάσταση

Προδιαγραφές - Χρήση

Ανά 1 έτος.

Τα εξατομικευμένα πέλματα διαβήτη θα πρέπει
να επιτυγχάνουν μείωση τουλάχιστον κατά 2830% των ασκούμενων πελματιαίων πιέσεων, το
οποίο θα αποδεικνύεται με συγκριτική ανάλυση
βάδισης και καταγραφή στατικών και δυναμικών
πιέσεων πριν και μετά την κατασκευή τους. Να
έχουν πάχος Τουλάχιστον 10 mm, προκειμένου
να αποφορτίζουν αποτελεσματικά καθώς και να
υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους στα
σημεία όπου υπάρχουν τοπικά υψηλές πιέσεις. .
Να είναι κατασκευασμένα από υλικά πολυμερή
και πολυουρεθάνες διαφόρων πυκνοτήτων
εγκεκριμένα με πιστοποίηση για την
καταλληλότητα και την τοξικότητά τους σε έναν
από τους παρακάτω συνδυασμούς :
1. Συνδυασμός EVA 25 με EVA 18 με επίστρωση
2.Συνδυασμός Multiforte40 με Plastocom20 η
18 με επίστρωση 3. Συνδυασμός Multiform 50
με Multiform 40 με επίστρωση
Να διαθέτει μια απο τις παρακάτω επιστρώσεις :
Θερμοπλαστικό PU αφρώδες, Plastocom 18,
Arufoam supersoft, Eπιστρώσεις με ιόντα αργύρου
ενδεδειγμένες για διαβητικό πόδι, Multiform
antibacterial
Στα σημεία υψηλών πιέσεων τοπικά χρήση
αφρώδων υλικών Arufoam 14, medifoam 14

Δύο (2) ζεύγη ανά
2 έτη.

Αποδεδειγμένη προστασία από έλκη τουλάχιστον
κατά 50%.
Από μαλακά υλικά με ειδικές επιστρώσεις στα
τελειώματα. Χωρίς εσωτερικές ραφές. Χωρίς
εσωτερική σκληρή επένδυση στην περιοχή του
πρόσθιου ποδιού. Άκαμπτη και ανασηκωμένη
σόλα (rocker bottom). Ισχυρή υποστήριξη της
ποδοκνημικής για διόρθωση αποκλίσεων του
μηχανικού άξονα του ποδιού και αποφυγή
περαιτέρω παραμορφώσεων ή εμφάνισης
εξελκώσεων. Μείωση τουλάχιστον 28-30% των
πελματιαίων πιέσεων. Αρκετός χώρος για τα
δάχτυλα σε ύψος, για το πόδι σε μήκος και
φάρδος, παραγγελία κατόπιν μέτρησης
περιμέτρων πασάγιου, μεταταρσίων, ύψους
δαχτύλων, πάχους πέλματος και προσαρμογή του
βάθους του υποδήματος ανάλογα με το πάχος του
πέλματος, έτσι ώστε το υπόδημα να αγκαλιάζει το
πόδι χωρίς να ασκούνται τριβές. Δυνατότητα
ορθοπεδικής-τεχνικής παρέμβασης και
διαμόρφωσης εφόσον αυτό απαιτείται, όπως
προσθήκη ανθρακονήματος για ενίσχυση της
σόλας, ενίσχυση του rocker της σόλας σε
υποτροπές εξελκώσεων ή ανάγκης ενίσχυσης της
ώθησης.

Ένα (1) ζεύγος
ανά 2 έτη

Από μαλακά υλικά με ειδικές επιστρώσεις στα
τελειώματα. Χωρίς εσωτερικές ραφές. Χωρίς
εσωτερική σκληρή επένδυση στην περιοχή του
πρόσθιου ποδιού. Άκαμπτη και ανασηκωμένη
σόλα (rocker bottom). Ισχυρή υποστήριξη της
ποδοκνημικής για διόρθωση αποκλίσεων του
μηχανικού άξονα του ποδιού και αποφυγή
περαιτέρω παραμορφώσεων ή εμφάνισης
εξελκώσεων. Μείωση τουλάχιστον 30% των
πελματιαίων πιέσεων. Αρκετός χώρος για τα
δάχτυλα σε ύψος, για το πόδι σε μήκος και
φάρδος, παραγγελία κατόπιν καλαποδιού,
κατασκευασμένο από γύψινο πρόπλασμαεκμαγείο ή σκάνερ ή άλλες σύγχρονες τεχνικές.
Στις διαστάσεις του υποδήματος θα πρέπει να
υπολογίζεται και το πάχος του πέλματος, έτσι
ώστε το υπόδημα να αγκαλιάζει το πόδι χωρίς να

Κωδικοί Διαγνώσεων

Προϋποθέσεις
Γνωμάτευσης

E10.4, E10.5,E11.4,
E11.5,E12.4,
E12.5,E13.4,
E13.5,E14.4, E14.5,
M14.6

Σακχαρώδης διαβήτης
με διαβητική
νευροπάθεια με
απώλεια
αισθητικότητας ή και
περιφερική
αρτηριοπάθεια με
ιστορικό έλκους ή
ανατομικές βλάβεςπαραμορφώσεις που
οδηγούν σε τοπικά
αυξημένες πιέσεις ή
ιστορικό
ακρωτηριασμού στα
κάτω άκρα

E10.4, E10.5,E11.4,
E11.5,E12.4,
E12.5,E13.4,
E13.5,E14.4, E14.5,
M14.7

Σακχαρώδης διαβήτης
με διαβητική
νευροπάθεια με
απώλεια
αισθητικότητας ή και
περιφερική
αρτηριοπάθεια με
ιστορικό έλκους ή
ανατομικές βλάβεςπαραμορφώσεις που
οδηγούν σε τοπικά
αυξημένες πιέσεις ή
ιστορικό
ακρωτηριασμού στα
κάτω άκρα

E10.4, E10.5,E11.4,
E11.5,E12.4,
E12.5,E13.4,
E13.5,E14.4, E14.5,
M14.8

Σακχαρώδης διαβήτης
με διαβητική
νευροπάθεια με
απώλεια
αισθητικότητας ή και
περιφερική
αρτηριοπάθεια με
ιστορικό έλκους ή
ανατομικές βλάβεςπαραμορφώσεις που
οδηγούν σε τοπικά
αυξημένες πιέσεις ή
ιστορικό
ακρωτηριασμού στα
κάτω άκρα και σοβαρές
παραμορφώσεις στο
σχήμα του ποδιού
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ασκούνται τριβές. Δυνατότητα ορθοπεδικήςτεχνικής παρέμβασης και διαμόρφωσης εφόσον
αυτό απαιτείται, όπως προσθήκη
ανθρακονήματος σε περιπτώσεις σαρκώ και
ακρωτηριασμού, ενίσχυση του rocker της σόλας
σε υποτροπές εξελκώσεων ή ανάγκης ενίσχυσης
της ώθησης κατά τη βάδιση. Χρήση υλικών με
αποδεδειγμένη προστασία από έλκη τουλάχιστον
κατά 50%

Πρόσθετη Περίθαλψη ->
Ορθοπεδικά -> ΥΠΟΔΗΜΑ
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (HALF SHOES)
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

Πρόσθετη Περίθαλψη ->
Ορθοπεδικά ->
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ (CAST) ANA
TEMAXIO

Ανά 5 έτη.

Υπόδημα αποφόρτισης (half shoes) για επούλωση
τραυμάτων, εξελκώσεων σε διαβητικά πόδια.
Πρόσθιας, οπίσθιας ή ολικής αποφόρτισης
ανάλογα με τη περιοχή του έλκους. Η επιλογή του
να τεκμηριώνεται από την αξιολόγηση της
βάδισης (αναλυτής βάδισης) του ασθενή. Το
προϊόν να είναι πιστοποιημένο για χρήση σε
διαβητικούς ασθενείς με έλκη.

Ανά 5 έτη

Νάρθηκας τύπου μπότας ,σταθερός με
αεροθάλαμο για
στήριξη/αποφόρτιση/ακινητοποίηση και
προσθήκη επιπλέον πέλματος από αφρώδες
Αrufoam 6mm ή p2 6mm στα έλκη και 9mm
αντίστοιχα στο διαβητικό πόδι σαρκώ

E10.5, E11.5,
E12.5,E13.5, E14.5,
M14.6

Σακχαρώδης διαβήτης
με περιφερική
νευροπάθεια ή και
αγγειοπάθεια με ενεργό
έλκος

E10.5,E11.5,E12.5,E13
.5,E14.5,M14.6

Σακχαρώδης διαβήτης
με περιφερική
νευροπάθεια ή και
αγγειοπάθεια με ενεργό
έλκος ή και οξεία
οστεαρθροπάθεια
σαρκώ.

Η
Διοικήτρια

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
Δ/νση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ
Δ/νση Ελέγχου & Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. (Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης)
Κατασκευαστές – Εισαγωγείς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Συμβεβλημένοι πάροχοι
Υπουργείο Υγείας

