
Αθήνα, 27/01/2023 
  Αρ. Πρωτ.: 68 

Προς: Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, 
         κ. Θεανώ Καρποδίνη 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

Θέμα: Συνεχίζονται τα προβλήματα με την αδικαιολόγητη απόρριψη έγκρισης γνωματεύσεων 
αναλωσίμων της αντλίας patch Omnipod Dash σε χρήστες στους οποίους εγκρίθηκε η 
τοποθέτησή της  

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), εκπροσωπεί τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας, έχοντας 
κάτω από την ομπρέλα της, πανελλαδικά, 27 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους. 

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, με περισσότερα από 25 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς παρουσίας στη 
χώρα μας, έχει ως κύριους στόχους της αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των 
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου την 
προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζονται τα 
προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί πριν μερικούς μήνες με την ξαφνική και αδικαιολόγητη 
απόρριψη έγκρισης και εκτέλεσης των γνωματεύσεων/ συνταγών των αναλωσίμων της 
αντλίας patch Omnipod Dash σε πάσχοντες που έχει εγκριθεί η τοποθέτησή της.  

Το πρόβλημα αυτό ταλαιπωρεί τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 εδώ και 
μερικούς μήνες χωρίς να έχει δοθεί καμία λύση από τον Οργανισμό, παρά την ενημέρωσή σας 
από εμάς βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1177/01.12.2022 επιστολή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.  

Σε νεότερη επικοινωνία κάποιων εκ των πασχόντων ή γονιών παιδιών με Διαβήτη με τον 
ΕΟΠΥΥ, τους ενημέρωσαν ότι ο λόγος απόρριψης είναι η μη παρέλευση της πενταετίας αν και 
αρχικά η ανανέωση τοποθέτησης της αντλίας ινσουλίνης είχε εγκριθεί, οι πάσχοντες 
τοποθέτησαν την αντλία και ήδη είχαν χορηγηθεί, σε μερικές περιπτώσεις και άνω των πέντε 
μηνών, αναλώσιμα της αντλίας. 
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Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους πάσχοντες υπάρχει σημαντική βελτίωση της 
γλυκαιμικής τους ρύθμισης καθώς και της ποιότητας της ζωής τους, ενώ αρκετοί γονείς 
αναφέρουν επιπλέον ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την άρνηση των παιδιών τους να 
επιστρέψουν στην προηγούμενη συσκευή της αντλίας. 

Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί χωρίς δική τους υπαιτιότητα, φέρει 
τους χρήστες της συγκεκριμένης αντλίας σε αδιέξοδη θέση, ανατρέποντας τη ρύθμιση και την 
καθημερινότητά τους με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία 
τους! 

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια, 

Η έγκριση τοποθέτησης νέας αντλίας έγχυσης ινσουλίνης σε έναν πάσχοντα προ της 
παρέλευσης της 5ετίας και η απόρριψη των σχετικών γνωματεύσεων αναλωσίμων μετά από 5 
μήνες δημιουργούν μια κατάσταση απαράδεκτη και περίπλοκη. 

Όλοι οι χρήστες της ανωτέρω αντλίας, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και μικρά 
παιδιά, χωρίς προφανείς λόγους, βρίσκονται ξαφνικά έκθετοι στον Διαβήτη και στις συνέπειες 
που μπορεί να επιφέρει η κακή του ρύθμιση χωρίς τα αναλώσιμα που προϋποθέτουν τη χρήση 
της αντλίας και όλη αυτή η κατάσταση χρήζει άμεσης παρέμβασης και λύσης! 

Αναμένουμε από εσάς να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και να μας ενημερώσετε 
εγγράφως το συντομότερο δυνατόν για την απόφασή σας ώστε με τη σειρά μας να προβούμε 
στην ενημέρωση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη που έχουν βρεθεί μπλεγμένοι σε 
μία αδιέξοδη και επικίνδυνη για την υγεία τους κατάσταση.  

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

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

  O Πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας 

 Χρήστος ∆αραµήλας   Μαρία Τριανταφύλλου 
 6941611221  6943764168 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θ. Πασχάλης
 Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης - Τιμολόγησης

Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ, κ. Κ. Ζαχαρόπουλος
 Σύμβουλος – Συνεργάτις Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, κ. Δ. Μπακιρτζή
 Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
 Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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