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Θζμα: Προβλθματα με την ηλεκτρονικθ ςυνταγογράφηςη «Διαβητολογικοφ Υλικοφ»

Αξιότιμε κφριε Λεοντόπουλε,

Η Πανελλινια Ομοςπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδθ Διαβιτθ
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ζγινε αποδζκτθσ αμζτρθτων καταγγελιών από άτομα με ςακχαρώδθ διαβιτθ αλλά
και γιατροφσ που ςυνταγογραφιςουν «Διαβθτολογικό Υλικό» ςχετικά με προβλθματα που
αντιμετωπίζουν τον τελευταίο μθνα, με την ηλεκτρονικθ ςυνταγογράφηςη Διαβητολογικοφ
Υλικοφ.
Στισ 26 Απριλίου βρεκικαμε μαηί ςασ κ. Λεοντόπουλε ςτον ΕΟΠΥΥ όπου μασ διαβεβαίωςαν πωσ
άμεςα κα αναρτοφςαν νζα ανακοίνωςθ για διορκώςεισ ςχετικά με το Διαβθτολογικό Υλικό.
Όμωσ ακόμθ και ςιμερα δεν ζχει αναρτθκεί τίποτα.
Ζθτοφμε τθν παρζμβαςι ςασ ςτο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ώςτε να λυκοφν τα προβλιματα που
αντιμετωπίηουμε.
Πιο ςυγκεκριμζνα, τα προβλιματα αφοροφν ςτο Σακχαρώδθ Διαβιτθ τφπου 2 όπου ςτθν
θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, ςτο Ε11 (Σακχαρώδθσ Διαβιτθσ τφπου 2) δεν υπάρχει θ επιλογι
του «ινςουλινοκεραπευόμενου» ο οποίοσ ςφμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. δικαιοφται 2 κουτιά ταινιών
μζτρθςθ ςακχάρου το μινα, 50 βελόνεσ και 50 ςκαρφιςτιρεσ το μινα. Οι ποςότθτεσ είναι
διαφορετικζσ ςτο Σ.Δ. τφπου 2 με διςκία ι δίαιτα. Αποτζλεςμα, οι γιατροί δεν μποροφν να
ςυνταγογραφιςουν ςτουσ ινςουλινοκεραπευόμενουσ. Επίςθσ, με τθν αδυναμία ζκδοςθσ
δίμθνθσ ςυνταγισ οι άνκρωποι δεν μποροφν να προμθκευτοφν οφτε βελόνεσ οφτε
ςκαρφιςτιρεσ, αφοφ τα κουτιά του εμπορίου είναι 100 τεμαχίων. Επιπλζον, δεν υπάρχει
καταχωρθμζνοσ ςτο ςφςτθμα ο κωδικόσ ςυνταγογράφθςθσ βελόνων ινςουλίνθσ, για το Σ.Δ.
τφπου 2.
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Τελευταίο αλλά πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα, αφορά τουσ αναςφάλιςτουσ. Το ςφςτθμα δεν
επιτρζπει τθν ζκδοςθ ςυνταγισ Διαβθτολογικοφ υλικοφ ςτουσ αναςφάλιςτουσ, τθν οποία κα
εξαργφρωναν ςε φαρμακείο νοςοκομείου.
Ζθτοφμε από τον ΕΟΠΥΥ να εκδώςει ανακοίνωςθ για παράταςθ τθσ χειρόγραφθσ ςυνταγισ
τουλάχιςτον και για αυτό το μινα ςτθν οποία να δίνεται θ δυνατότθτα για χοριγθςθ 6μθνθσ
ςυνταγισ για το ςφνολο των αναλώςιμων υλικών που αφοροφν το Σακχαρώδθ Διαβιτθ.
Ζθτοφμε τα παραπάνω ζςτω για το μινα Μάϊο, με τθν ελπίδα ότι όλα τα προβλιματα κα
λυκοφν αποκαταςτακοφν άμεςα από τθν Η.ΔΙ.ΚΑ.
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
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