Μεταμόρφωση, 11 Σεπτεμβρίου 2017
Ενημέρωση
Θέμα: Ενημέρωση για τις βελόνες για πένες Ινσουλίνης BD microfine/pentapoint
Με την προαναφερόμενη επιστολή μας, σας ενημερώσαμε για τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν μετά την τελευταία απόφαση του ΕΟΠΥΥ για αλλαγές στην τιμή αποζημίωσης
αναλωσίμων του Διαβήτη .
Όπως γνωρίζετε, η νέα τιμή αποζημίωσης για τα βελονάκια για πένες ινσουλίνης είναι σήμερα
9,18 ευρώ ( με τον ΦΠΑ ) για την συσκευασία των 100 βελονών, από 17 ευρώ που ήταν μέχρι
16 Ιουλίου , δηλ. είναι χαμηλότερη κατά 46%!
Είναι γνωστή η ποιότητα BD ( Becton Dickinson ), την οποία η εταιρία μας αντιπροσωπεύει
αποκλειστικά στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 20 έτη, που την έχει οδηγήσει στην ηγετική θέση,
καθώς κατέχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από 60% με τη σειρά microfine και ιδιαίτερα με το
προϊόν pentapoint 4mm πενταπλής λοξότμησης.
Η εταιρία μας κατέθεσε από την πρώτη στιγμή σειρά υπομνημάτων στον ΕΟΠΥΥ, ζητώντας να
αναπροσαρμοστούν οι τιμές σε επίπεδα που θα μας επέτρεπαν να πωλούμε τα ανωτέρω
προϊόντα με κάποιο μικρό εμπορικό κέρδος και σε κάθε περίπτωση όχι με ζημιά. Επίσης
πραγματοποιήσαμε αλλεπάλληλες επαφές και συσκέψεις με στελέχη του ΕΟΠΥΥ αλλά και
προσωπικώς με τον κ. Πρόεδρο, όπου λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι ο ΕΟΠΥΥ θα εξετάσει θετικά
το αίτημά μας για δημιουργία νέας κατηγορίας βελονών υψηλής τεχνολογίας. Ανταποκριθήκαμε
άμεσα, καταθέτοντας πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης, στις 22/6/2017 και δυστυχώς
σήμερα, μετά από 2,5 μήνες, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει η βούληση να δοθεί,
τουλάχιστον άμεσα, λύση, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.
Η ανατιμολόγηση που αποφασίστηκε, όπως γνωρίζετε, οδήγησε σε διακοπή των πωλήσεων των
αποθεμάτων μας, γιατί με βάση την τιμή της ανατιμολόγησης θα έπρεπε να πουλάμε με ζημία
μας σε τιμές κάτω της τιμής κτήσης. Λαμβάνουμε βέβαια συνεχώς παραγγελίες από τα
φαρμακεία, τις οποίες δεν εκτελούμε, και παράπονα από τους ανθρώπους με διαβήτη για την
μη κυκλοφορία των προϊόντων της BD, που αντιπροσωπεύουμε.
Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας, αναγκασμένη να λάβει μέτρα για τον
περιορισμό – έστω – της ζημίας της, αποφάσισε να διαθέσει από σήμερα, 11/9, με ζημία το
σημερινό της απόθεμα σε βελόνες ινσουλίνης BD microfine-pentapoint σε τιμές που
επιτρέπουν στα φαρμακεία να τις πωλήσουν με την νέα τιμή αποζημίωσης, μέχρι νεωτέρας.
Παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τους συλλόγους και τα μέλη σας ώστε να μπορέσουν να
εξυπηρετηθούν.
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