Αθήνα, 7/2/2017
Αρ. Πρωτ.: 64
Προς: Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κ. Σωτήριο Μπερσίμη
Κοιν.: -Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο
-Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ., Ιωάννη Βαρδακαστάνη
-Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, κ. Γρηγόριο Λεοντόπουλο
-Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
-Φορείς – Μέλη Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
-Πρόεδρο Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαο Παπάνα
-Πρόεδρο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας – Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων
(Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε.), κ. Ζαδάλλα Μούσλεχ

Θέμα: Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για το σύστημα στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)
σας έχει εκφράσει την άποψη και θέση της για την πρόσβαση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες στόχο έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση και ρύθμιση του σακχάρου
και την απομάκρυνση του κινδύνου εμφάνισης των επίπονων και επικίνδυνων για τον πάσχοντα,
αλλά και εξαιρετικά κοστοβόρων για το δημόσιο σύστημα υγείας, επιπλοκών.
Στην παραπάνω περίπτωση ανήκει και το σύστημα στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης, μία νέα
τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει άτομα με σακχαρώδη διαβήτη να ελέγξουν και να ρυθμίσουν
το σάκχαρό τους αποτελεσματικά.
Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σας καταθέσει την πρότασή της, έχοντας λάβει υπόψη της την
επιστημονική άποψη και θέση των αρμόδιων και υπεύθυνων για το σακχαρώδη διαβήτη
επιστημονικών εταιρειών (Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
– Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων) και γνωρίζοντας ότι εγγράφως έχει δηλώσει σε εσάς η
φαρμακευτική εταιρεία που διαθέτει στην αγορά το συγκεκριμένο προϊόν ότι αποδέχεται την
παροχή στους πάσχοντες έως 4 κουτιών ταινιών μέτρησης σακχάρου το χρόνο.
Πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι να αποζημιώνονται μηνιαίως από τον ΕΟΠΥΥ δύο καθετήρες του
συστήματος στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης και εφόσον ο θεράπων ιατρός το κρίνει
αναγκαίο να συνταγογραφεί και ταινίες μέτρησης σακχάρου για την υποστήριξη του ατόμου που
πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη.
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Γνώση της πρότασης της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχουν λάβει οι Πρόεδροι της Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρείας και της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας – Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων,
τις αρχικές προτάσεις των οποίων σας αποστέλλουμε συνημμένα.
Ευελπιστούμε ότι θα υιοθετήσετε την άποψή μας και θα κινηθείτε με γνώμονα το καλό των ατόμων
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

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

O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος ∆αραµήλας
6941611221

Γεώργιος Τσούτσας
6955099745
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Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 206

ΠΡΟΣ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
Αξιότιμοι κύριοι,
Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία κρίνει ως εξαιρετικά λειτουργικό και
σημαντικό για τη ρύθμιση των διαβητικών ασθενών το σύστημα στιγμιαίας
παρακολούθησης γλυκόζης (Freestyle Libre).
Πλην όμως, λόγω του μηχανισμού λειτουργίας του συστήματος αυτού, είναι πρακτικά
δύσκολο να καταγραφούν οξείες μεταβολές του επιπέδου γλυκόζης του αίματος.
Κατά συνέπεια συστήνεται η κατά περίπτωση παράλληλη μέτρηση σακχάρου με
ταινίες

μέτρησης

γλυκόζης

και

συμβατικούς

μετρητές

για

την

αποφυγή

υπογλυκαιμικών επεισοδίων.
Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση σε μηνιαία βάση 100 ταινιών γλυκόζης
σε ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη ασχέτως ηλικίας και 50 ταινιών σε ασθενείς
που βρίσκονται σε αγωγή με δισκία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Ζ. Μούσλεχ

Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. Λιβαδάς

