Αθήνα, 10/3/2017
Αρ. Πρωτ.: 114
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άνευ λόγου καθυστέρηση της αποζημίωσης του συστήματος
στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης

Ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα, το σύστημα στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης,
κυκλοφορεί από μηνών και στην ελληνική αγορά και παρά τις προσπάθειες της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, δεν
αποζημιώνεται παρά τη δέσμευση του ΕΟΠΥΥ.
Πρόκειται για ένα σύστημα αυτοελέγχου που μετρά αναίμακτα και καταγράφει τις τιμές
γλυκόζης, συμβάλλει σημαντικά στην καλή ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη και απλουστεύει
την καθημερινότητα των πασχόντων, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες!
Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη έχει
αποστείλει την πρότασή της στον ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος των ατόμων με
σακχαρώδη διαβήτη, τις επιστημονικές μελέτες που έχουν υλοποιηθεί και τη θέση και την
άποψη των αρμόδιων επιστημονικών εταιρειών. Κι όχι μόνο αυτό! Η πρόταση που έχει γίνει
στον ΕΟΠΥΥ από την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, μια και οι άνθρωποι που
εκπροσωπεί είναι ίσως από τους πρώτους που αντιμετώπισαν στην καθημερινότητά τους την
οικονομική κρίση.
Αναρωτιόμαστε αλήθεια ποια είναι η αιτία της πολύμηνης αυτής καθυστέρησης από την
πλευρά του Οργανισμού ο οποίος, παρά τη δέσμευσή του, δεν αποζημιώνει ένα σύστημα, που
μόνο όφελος θα έχει για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, συμβάλλοντας στον
καλύτερο αυτοέλεγχο, άρα και στην αποτελεσματικότερη ρύθμισή του.
Όπως συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει τα άτομα με σακχαρώδη
διαβήτη και στην Ελλάδα να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες που αποτελούν
σημαντικά «όπλα» για τον αυτοέλεγχο του διαβήτη, άρα και την καλύτερη ποιότητα ζωής τους.
Άμεση συνέπεια αυτού; Η καθυστέρηση, ίσως και απομάκρυνση, του κινδύνου εμφάνισης
επιπλοκών, οι οποίες, εκτός από εξαιρετικά κοστοβόρες για το σύστημα υγείας, είναι ιδιαίτερα
επίπονες για τον πάσχοντα και μπορεί να τους στοιχίσουν την ίδια τους τη ζωή.
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Αναμένουμε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να πράξει τα δέοντα το συντομότερο δυνατό ώστε να
μην μπαίνουν επιπλέον εμπόδια στην εισχώρηση και αποζημίωση των νέων τεχνολογιών που
αφορούν και συμβάλλουν στον καλύτερο αυτοέλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη, άρα και στην
αποτελεσματικότερη ρύθμισή του και μόνο όφελος μπορούν να προσφέρουν στους πάσχοντες,
αλλά μακροπρόθεσμα και στο Σύστημα Υγείας.
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
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