
 

 

21 Φεβρουαρύου 2017 

 

Ερώτηςη προσ Υπουργεύο Υγεύασ  

 

Θϋμα: «Υψηλϊ Ποσοστϊ Μη Ενδεδειγμϋνων Ιατρικϊ Καισαρικών Τομών»  

Τον Μϊρτιο 2013, η αρμόδια επιτροπό του Οργανιςμού Ηνωμϋνων Εθνών (ΟΗΕ) για την 
εξϊλειψη των διακρύςεων κατϊ των γυναικών (CEDAW) προϋβη ςε παρατηρόςεισ για τα 
υψηλϊ ποςοςτϊ των μη ενδεδειγμϋνων ιατρικϊ καιςαρικών τομών που 
πραγματοποιούνται ςτην χώρα μασ. Ειδικότερα, ςύμφωνα με την ϋκθεςη τησ Επιτροπόσ 
τα ποςοςτϊ των καιςαρικών τομών που πραγματοποιούνται ςτην Ελλϊδα  χωρύσ ιατρικό 
αιτιολόγηςη προςεγγύζουν το 40% ςε δημόςια και το 65% ςε ιδιωτικϊ νοςηλευτικϊ 
ιδρύματα ξεπερνώντασ παραςϊγγασ το ποςοςτό του 15% που εκλαμβϊνεται από τον 
Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγεύασ ωσ ικανό να καλύπτει ιατρικϋσ ανϊγκεσ.  

Η ςυςτηματοπούηςη τησ καταγραφόσ των καιςαρικών και η λόψη μϋτρων, όπωσ 
εκπαύδευςη και επανεκπαύδευςη του ιατρικού και νοςηλευτικού προςωπικού ςτον 
φυςιολογικό τοκετό καθώσ και η ειςαγωγό αυςτηρού ελϋγχου των ιατρικών ενδεύξεων 
των καιςαρικών τομών, για τον περιοριςμό του αριθμού των καιςαρικών εύναι οριςμϋνεσ 
εκ των ςυςτϊςεων τησ επιτροπόσ προσ την χώρα μασ.  

Αξιοςημεύωτο εύναι το κόςτοσ τησ καιςαρικόσ ςτον εθνικό προώπολογιςμό το οπούο εύναι 
διπλϊςιο ςε ςχϋςη με τον φυςιολογικό τοκετό καθόςον η μεν καιςαρικό κοςτολογεύται ςε 
1.200 ευρώ ςε δημόςιο νοςοκομεύο, ο δε φυςιολογικόσ τοκετόσ ςε 600 ευρώ.  

Η αξιολόγηςη από το υπουργεύο υγεύασ τησ πορεύασ μεύωςησ του ποςοςτού καιςαρικών 
ςε εθνικό επύπεδο, ςε επύπεδο πόλησ αλλϊ και ςε επύπεδο μαιευτηρύου/νοςοκομεύου 
οφεύλει να ςτηριχθεύ ςε ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα φακϋλων τοκετών που τηρούν μαιευτόρια 
και νοςοκομειακϋσ κλινικϋσ και αφορούν τη διϊρκεια παραμονόσ μητϋρασ‐παιδιού ςτο 
μαιευτόριο, μϋθοδοσ τοκετού, παρϊγοντεσ επιπλοκόσ του τοκετού, φϊρμακα που 
χορηγόθηκαν, και ιατρικϋσ πρϊξεισ που πραγματοποιόθηκαν. 

Σύμφωνα με τα ςυμπερϊςματα ϋτουσ 2013 τησ επιτροπόσ, η ελληνικό αντιπροςωπεύα 
οφεύλει να ςυντϊξει την 8η τακτικό τησ Έκθεςη τον Μϊρτιο 2017 προβαύνοντασ ςε 
απολογιςμό των μϋτρων που ϋλαβε για την μεύωςη των καταχρηςτικών καιςαρικών. 

Με βϊςη τα παραπϊνω ερωτϊται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 

- Ποιϊ τα μϋτρα τα οπούα ελόφθηςαν από το υπουργεύο για την μεύωςη των 
καταχρηςτικών καιςαρικών ςυμμορφούμενο προσ τισ ςυςτϊςεισ ϋτουσ 2013 τησ 
επιτροπόσ του Οργανιςμού Ηνωμϋνων Εθνών για την εξϊλειψη των διακρύςεων 
κατϊ των γυναικών (CEDAW); 



- Προτύθεςτε να δημοςιοποιεύτε ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα ςε ειδικό 
ιςτοςελύδα τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα τόςο των καιςαρικών όςο και των 
φυςιολογικών τοκετών ςε εθνικό επύπεδο και κατϊ γεωγραφικό περιοχό ώςτε 
βϊςει αυτών των ςτοιχεύων να ςυντελεύται αντικειμενικό καταγραφό και 
αξιολόγηςη; 

- Ποιϊ η πρόβλεψη για παρακολούθηςη, εκπαύδευςη ό επανεκπαύδευςη του 
προςωπικού ςτην περύπτωςη που ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ ό κλινικϋσ εμφανύζουν 
αυξημϋνα ποςοςτϊ μη ιατρικϊ ενδεδειγμϋνων καιςαρικών;  

- Ποιόσ ο προγραμματιςμόσ εύτε για την ϋκδοςη ςχετικόσ εγκυκλύου εύτε για την 
υιοθϋτηςη νομοθετικόσ ρύθμιςησ που να καθιςτϊ υποχρεωτικό την ιατρικό 
αιτιολόγηςη προ τησ διεξαγωγόσ καιςαρικόσ τομόσ; 
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