
Πληροφορίες συνταγογράφησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Διαβήτη 

Omnipod Dash ® 

Το Ολοκλθρωμζνο Συςτιμα Διαχείριςθσ Διαβιτθ Omnipod Dash® ζχει ενταχκεί ςτθν 

αποηθμίωςθ ΕΟΠΥΥ, βάςει τθσ υπ’ Αρικμ. ΔΒ3H883/1191/οικ.34163/28.12.2021 (ΦΕΚ 74 

Β’/17.1.2022) απόφαςθσ ΕΟΠΠΥ, με κωδικό ςυνταγογράφθςθσ «42249 - Αντλία Χορήγησης 

Ινσουλίνης Omnipod Dash®».  

Σφμφωνα με τα ιςχφοντα για όλεσ τισ αντλίεσ ινςουλίνθσ, το αίτθμα για τθν χοριγθςθ 

αντλίασ ινςουλίνθσ Omnipod Dash® κα πρζπει να υποβλθκεί ςτο Ανώτατο Υγειονομικό 

Συμβοφλιο (ΑΥΣ) θλεκτρονικά, είτε από ιατρό πιςτοποιθμζνου δθμόςιου διαβθτολογικοφ 

κζντρου που ζχει εκδώςει τθν γνωμάτευςθ παροχών ΕΚΠΥ (θλεκτρονικι ςυνταγι) μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ του ΕΟΠΥΥ, είτε από τον αςφαλιςμζνο μζςω του προςωπικοφ φακζλου 

αςφάλιςθσ υγείασ.  Η υποβολι του αιτιματοσ αφορά μόνο ςτθν πρώτθ ςυνταγογράφθςθ 

(αλλά και ςε κάκε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ μζγιςτθσ μθνιαίασ ποςότθτασ) και τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει να κατατεκοφν είναι τα εξισ: 

1. Γνωμάτευςθ Παροχών ΕΚΠΥ διαρκείασ ενόσ μθνόσ για 10 pods, το υλικό «42249»  

ζχει πλαφόν 10pods/μινα. (Σε περίπτωςθ που ο κεράπων ιατρόσ αποφαςίςει ότι 

χρειάηονται επιπλζον τεμάχια για τθν κεραπεία μθνόσ, υποβάλλεται ςτο ΑΥΣ, 2θ 

ςυμπλθρωματικι γνωμάτευςθ για τα επιπλζον pods). 

2. Μία ζωσ τρεισ τιμζσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ εντόσ του τελευταίου ζτουσ. 

Οι τιμζσ αναγράφονται ςτα ςχόλια τθσ Γνωμάτευςθσ Παροχών ΕΚΠΥ. 

3.  ατρικι Βεβαίωςθ θ οποία φζρει υπογραφι  του κεράποντοσ ιατροφ , του 

υπεφκυνου του πιςτοποιθμζνου διαβθτολογικοφ κζντρου (κανονιςμόσ ΕΚΠΥ 1/11/2018 

άρκρο 48) και του Διευκυντι του πιςτοποιθμζνου διαβθτολογικοφ κζντρου (ςτθν 

περίπτωςθ που είναι άλλο πρόςωπο), ςτθν οποία να αναγράφονται ςαφώσ οι λόγοι για 

τουσ οποίουσ ςυςτινεται κεραπεία με αντλία χοριγθςθσ ινςουλίνθσ. 

4. Ζντυπο πλθροφορθμζνθσ ςυγκατάκεςθσ υπογεγραμμζνο από τον ίδιο τον αςκενι 

(ι τον κθδεμόνα του) και τον κεράποντα ιατρό, όπου κα αναφζρονται ςαφώσ τα υπάρχοντα 

ςτθν ελλθνικι αγορά ςυςτιματα ςυνεχοφσ καταγραφισ και οι αντλίεσ ςυνεχοφσ ζγχυςθσ 

ινςουλίνθσ, κακώσ και τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα κάκε ςυςτιματοσ, και ότι ο 

αςκενισ ι ο κθδεμόνασ του ζχει πλιρωσ κατανοιςει τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε ςυςτιματοσ. 

Τα παραπάνω ζγγραφα ςαρώνονται (scan), ομαδοποιοφνται ςε ζνα αρχείο PDF και 

επιςυνάπτονται ςτο θλεκτρονικό αίτθμα. 

Κατόπιν εγκρίςεωσ του αρχικοφ αιτιματοσ από το ΑΥΣ, οι Γνωματεφςεισ Παροχών ΕΚΠΥ για 

τα αναλώςιμα των επόμενων μθνών κεραπείασ δφναται να ςυνταγογραφθκοφν από 

οποιονδιποτε ιατρό ειδικότθτασ Ενδοκρινολόγου, ειδικοφ Πακολόγου ι Παιδίατρου, 

ανεξάρτθτα αν ανικει ςε πιςτοποιθμζνο διαβθτολογικό κζντρο ι όχι. 

Με τιμι, 

Hemoglobe Hellas 

 

Σθμείωςθ: Το PDM που τθλεχειρίηεται τα Pods, δεν ζχει ακόμα ενταχκεί ςτθν αποηθμίωςθ 

του ΕΟΠΥΥ. 


