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«Ανέβηκε» στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ η ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας θα
καταγράφονται οι ασθενείς με διαβήτη στο νέο Μητρώο.

  

Το Μητρώο Σακχαρώδη Διαβήτη του ΕΟΠΥΥ τέθηκε σήμερα 21/1 σε λειτουργία με την
ενεργοποίηση της εφαρμογής στην οποία θα γίνεται η καταγραφή των ασθενών με διαβήτη,
από τους θεράποντες ιατρούς.

  

  

Όπως εξηγεί στη σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας  Γ. Αγγούρης, «ο πιστοποιημένος στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ
παθολόγος, παιδίατρος και ενδοκρινολόγος, με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιεί για
την έκδοση γνωματεύσεων εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας www.eopyy.gov.gr στο πεδίο
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» — «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» – « Μητρώο
Σακχαρώδη Διαβήτη
» και εν συνεχεία ακολουθεί τις συνημμένες οδηγίες για την καταχώρηση του ασθενούς στο
μητρώο». Ο γιατρός θα ενημερώνεται από το σύστημα αν το άτομο με Διαβήτη είναι
καταχωρημένος.

  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο Οργανισμός θα «ανεβάσει» στο Μητρώο όλους όσοι
έχουν πάρει έστω και μια φορά φάρμακα ή αναλώσιμο για το Διαβήτη. Στη συνέχεια ο
γιατρός, με το ΑΜΚΑ, θα ανεβάσει άλλα στοιχεία που απαιτούνται. Θα εγκρίνει ότι
πρόκειται για άτομο με Διαβήτη και θα προσδιορίσει τον τύπο (όλη η διαδιακασία ακολουθεί
το σχετικό ICD10).

  

Η διαδικασία καταχώρησης του ατόμου με διαβήτη στο Μητρώο είναι υποχρεωτική
προκειμένου να εκδοθεί γνωμάτευση για τα αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη, καθώς
και για τα αναλώσιμα υλικά αντλιών έγχυσης ινσουλίνης. Δεν αφορά, όμως, τη
φαρμακευτική αγωγή των ατόμων με διαβήτη, η οποία θα ακολουθεί τη διαδικασία που
ισχύει.
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https://eopyy.gov.gr/eservices/doctor/4741F7FC-EFEC-4032-9792-E2C1893E77E0
https://eopyy.gov.gr/eservices/doctor/4741F7FC-EFEC-4032-9792-E2C1893E77E0
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Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είχε εκτιμήσει πως με την ενεργοποίηση του registry σταδιακά θα
καταστεί περιττή η έγκριση ελεγκτή ιατρού τόσο για τα αναλώσιμα αντλίας, όσο και για τα
συστήματα στιγμιαίας παρακολούθησης των επιπέδων γλυκόζης. Αυτό, όμως, μένει να
διευκρινιστεί. Παράλληλα, επιδίωξη είναι το Μητρώο να περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα για
το διαβητικό πόδι και τις αποφάσεις ΚΕΠΑ. Στην ανακοίνωση επισυνάπτονται και οι
Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής του Μητρώου Ασθενών Διαβήτη.

  

Μητρωο Διαβητη
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https://virus.com.gr/wp-content/uploads/2019/01/Μητρωο-Διαβητη.pdf

