Καλημέρα σε όλους σας, ευχόμαστε να περνάτε καλά στις διακοπές σας.
Τη Δευτέρα 8/8/2022 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η αναμενόμενη Απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΟΠΥΥ που αφορά στις τιμές αποζημίωσης των προϊόντων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης
(CGM/FGM) και άλλων νέων προϊόντων για το Διαβήτη, την οποία και σας επισυνάπτουμε.
Η απόφαση αυτή εξισώνει τις τιμές των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στο
συνολικό μηνιαίο τίμημα των ταινιών σακχάρου, αδιαφορώντας για/αγνοώντας την
προηγμένη τεχνολογία τους, τη δυνατότητα σύνδεσης με τις Αντλίες Ινσουλίνης και τους
αυτοματισμούς που προσφέρουν. Δυνάμει δε αυτής της απόφασης μειώνονται οι τιμές
αποζημίωσης των αισθητήρων γλυκόζης Enlite (MMT-7008A) και GS3 (MMT-7020C3) που
συνδέονται με τις αντλίες Minimed 640G και Minimed 780G σε ποσοστό μεγαλύτερο του
55%, εν συγκρίσει με τις τρέχουσες τιμές αποζημίωσης. Ο προσδιορισμός των τιμών αυτών
σε δημόσιο έγγραφο, προσβάσιμο από οποιονδήποτε, έχει γίνει μονομερώς από τον ΕΟΠΥΥ
και δεν έχει έρεισμα σε καμία τιμή αναφοράς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η αποζημίωση του Προηγμένου Υβριδικού
Κλειστού Συστήματος Minimed 780G στην κατηγορία Αντλιών Ινσουλίνης. Το παράδοξο και
λυπηρό, ωστόσο, είναι ότι εξαιτίας των τόσο αναιτιολόγητα χαμηλών προσδιορισθεισών
τιμών αποζημίωσης για τους αισθητήρες στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, δυστυχώς δε θα
είναι εφικτή η διάθεσή τους, με αποτέλεσμα τόσο η Minimed 780G όσο και το
προηγούμενο μοντέλο- η Minimed 640G- να λειτουργούν σαν απλές Αντλίες Έγχυσης
Ινσουλίνης.
Όπως ήδη σας έχουμε επισημάνει, αυτή η απόφαση πηγαίνει τη χώρα μας 10 χρόνια πίσω
όσον αφορά στη θεραπεία του Διαβήτη, καθώς υποβαθμίζει ουσιαστικά την αποζημίωση
Συστήματος Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης συνδεόμενο με Αντλία Ινσουλίνης με
δυνατότητα αυτοματισμών, τεχνολογίες που κλινικά είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι
οδηγούν στην καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση του Διαβήτη.
Η Medtronic επεξεργάζεται την συγκεκριμένη απόφαση σε επίπεδο Global Pricing και
σύντομα θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις.
Η Medtronic Ελλάς εγγυάται ότι η όποια απόφαση ληφθεί, θα υλοποιηθεί με τρόπο
συντεταγμένο, με σεβασμό για την ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις
συγκεκριμένες θεραπείες στη χώρα μας.
Όπως γνωρίζετε, όλα αυτά τα χρόνια, η ασφάλεια και η βέλτιστη ρύθμιση των ασθενών με
Διαβήτη Τύπου 1 είναι η κύρια προτεραιότητά μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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