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ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Σοβαρά Προβλήματα στην Προμήθεια και τα Χειρουργεία Κοχλιακών 
Εμφυτευμάτων για Βρέφη και Νήπια» 

Οι εκ γενετής κωφοί ή βαρήκοοι ανήλικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην 
χώρα μας ως προς αγορά και τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων τα οποία 
υποκαθιστούν τα κατεστραμμένα ή νεκρά τριχωτά κύτταρα του κοχλία διεγείροντας 
άμεσα το ηχητικό νεύρο σε βαθμό που δύναται να εξασφαλιστεί σημαντική ακουστική 
αντίληψη. Τα βρέφη και τα νήπια μάλιστα αποτελούν τους ιδανικούς υποψήφιους προς 
επέμβαση ασθενείς καθώς το κοχλιακό εμφύτευμα μέχρι την ηλικία των 4 ετών χαρίζει 
την μέγιστη δυνατότητα ακοής και ως εκ τούτου ανάπτυξης του προφορικού λόγου και 
της επικοινωνίας.  

Σημαντικός αριθμός βρεφών και νηπίων καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο τον κίνδυνο 
της μακροχρόνιας αναμονής σε χειρουργικές λίστες όσο και των χρονοβόρων εγκρίσεων 
για την αγορά κοχλιακών εμφυτευμάτων σύμφωνα με τα από 16/3/2018 και 19/3/2018 
δημοσιεύματα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Συνέπεια της εν λόγω κατάστασης 
συνιστά η πιθανότητα πλήρους ή μερικής απώλειας της ικανότητας του λόγου καθώς σε 
περίπτωση που τα νήπια ξεπεράσουν την ανωτέρω συνιστώμενη ηλικία τότε το κοχλιακό 
εμφύτευμα δεν δύναται να προσφέρει το 100 τοις εκατό των δυνατοτήτων του. 

Τη ίδια στιγμή, η ελληνική πολιτεία εμφανίζεται να καλύπτει τα έξοδα του χειρουργείου 
μόνο για το ένα αυτί σε αντιδιαστολή με το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών που 
καλύπτουν αμφοτερόπλευρα την εμφύτευση ανηλίκων. Η μη τοποθέτηση δεύτερου 
εμφυτεύματος σε όσα βρέφη και νήπια έχουν λάβει το πρώτο κοχλιακό εμφύτευμα 
εκτιμάται ότι θέτει υπό αίρεση την ικανότητα της πλήρους ανάπτυξης του λόγου.  



Επειδή το κοχλιακό εμφύτευμα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των 
ανηλίκων και ενηλίκων μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας σε έξοδα που σχετίζονται με την ακοολογία, τη λογοθεραπεία και την 
ωτορινολαρυγγολογία, 

Επειδή  η απλοποίηση των διαδικασιών για την έγκριση κοχλιακών εμφυτευμάτων και τη 
μείωση της αναμονής στις χειρουργικές λίστες στου νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» 
αποτελεί αναγκαιότητα για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των μικρών ασθενών και των 
οικογενειών  τους, 

Επειδή τα κοχλιακά εμφυτεύματα πρέπει να τοποθετούνται χειρουργικά ιδανικά μέχρι 
την ηλικία των 4 ετών ώστε να επέλθει η μέγιστη ικανότητα ανάπτυξης του προφορικού 
λόγου και της επικοινωνίας, 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Αληθεύει ότι οι λίστες αναμονής για χειρουργείο κοχλιακού εμφυτεύματος σε 
πολλές περιπτώσεις ξεπερνoύν το ένα (1) έτος στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία 
Σοφία»; Εάν ναι, που οφείλονται οι χρονικές καθυστερήσεις και με ποιο τρόπο 
προτίθεστε να υποβοηθήσετε το ιατρικό προσωπικό ώστε να ξεπεραστούν τα όποια 
προβλήματα;  

- Ποιος ο συνολικός αριθμός των βρεφών και των παιδιών που βρίσκονται σε λίστες 
αναμονής για χειρουργείο;  

- Ποιες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης κοχλιακών εμφυτευμάτων και πως 
σκοπεύετε να συνδράμετε στην περαιτέρω απλοποίηση τους με δεδομένο ότι τα 
χειρουργεία είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι πρέπει να πραγματοποιούνται  
μέχρι 4 ετών οπότε και τα ακουστικά νεύρα των παιδιών έχουν την βέλτιστη 
πλαστικότητα για να λάβουν τα μέγιστα από το κοχλιακό εμφύτευμα;  

- Για ποιο λόγο δεν καλύπτονται τα έξοδα του χειρουργείου αμφοτερόπλευρα  στην 
εμφύτευση ανηλίκων όπως συμβαίνει στο σύνολο των χωρών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Υπάρχει πρόθεση για εναρμόνιση της ελληνικής με την 
ισχύουσα ευρωπαϊκή ιατρική πρακτική; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραμματισμός; 

Ο ερωτών βουλευτής 
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