
 

 

 

     

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Σταμάτησε η εμφύτευση αορτικής βαλβίδας σε δημόσια νοσοκομεία της Β. 

Ελλάδας» 

Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, με απόφαση του 

Υφυπουργού Υγείας κ Βασίλη Κοντοζαμάνη, σταματά η παροχή της δυνατότητας 

διαδερμικής εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων με τη μέθοδο TAVI σε όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτήρια της 

Αθήνας. 

 

Έτσι, πολλοί καρδιοπαθείς θα είναι αναγκασμένοι είτε να απευθυνθούν σε κάποια 

ιδιωτική δομή που προσφέρει ακόμη τη δυνατότητα αναγκαζόμενοι να καταβάλουν 

υπέρογκα ποσά, είτε να μεταβούν στην Αθήνα για την επέμβαση, επιβαρυνόμενοι 

πρόσθετων εξόδων, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους.  

 

Η τελική απόφαση (Αριθμ. Γ2β/οικ.16199), η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου με 

την υπογραφή της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Υγείας, 

προχωρά στην αναστολή λειτουργίας των σχετικών κέντρων εμφύτευσης ειδικών 

βιολογικών αορτικών βαλβίδων σε πολλά νοσοκομεία, πχ Παπαγεωργίου, 

Παπανικολάου, ΑΧΕΠΑ, “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ” κλπ. 

Να σημειώσουμε πως η δυνατότητα είχε δοθεί από το 2018, ενώ η αξιολόγηση των 

ιδρυμάτων που παρέχουν τη δυνατότητα της συγκεκριμένης επέμβασης γίνεται κάθε 

δύο χρόνια και εφόσον πιστοποιηθεί ο αναγκαίος αριθμός επεμβάσεων.  

 

Όμως, καθώς η αξιολόγηση έγινε τον Οκτώβριο του 2019 από το Κεντρικό 

Συμβούλιο Υγείας, κι όχι στο τέλος του τρέχοντος έτους, σημειώθηκε μικρότερος 
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αριθμός επεμβάσεων ως εκ τούτου δεν πληρούνται οι αρχικοί όροι αξιολόγησης. 

Έτσι οδηγηθήκαμε στη συγκεκριμένη απόφαση του Υφυπουργού Υγείας που οδηγεί 

στην αναστολή της λειτουργίας κάποιων νοσοκομείων. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως η απόφαση αυτή θα 

δυσκολεύσει την πρόσβαση στη φροντίδα συνανθρώπων μας που τη χρειάζονται, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη απόφαση που δυσχεραίνει την 

καθημερινότητα πολλών συνανθρώπων μας, αναγκάζοντάς τους να 

απευθυνθούν σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ακόμη κι αν δεν έχουν τους 

απαιτούμενος πόρους; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για να αντιστραφεί η αδικία αυτή; 

3. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε η τελική αξιολόγηση του προγράμματος να γίνει 

στο τέλους του 2020, όποτε και συμπληρώνονται 2 έτη από την χρονιά 

έναρξης και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα για την 

αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα της παρεχούσας δυνατότητας; 

4. Ποιες κινήσεις αποκατάστασης της δυνατότητας σε καρδιοπαθείς που 

κατοικούν στη Β. Ελλάδα για διαδερμική εμφύτευση αορτικών βαλβίδων θα 

γίνουν με σκοπό οι ασθενείς να μπορούν να νοσηλευτούν κοντά στον τόπο 

κατοικίας τους άρα και να τυχαίνουν ίδιας αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους 

ασθενείς που ζουν σε άλλες περιοχές της χώρας; 

5. Μετά την απόφαση του Υφυπουργού Υγείας σε ποια δημόσια νοσοκομεία 

μπορεί τώρα να γίνει διαδερμική εμφύτευση αορτικών βαλβίδων με μέθοδο 

TAVI; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

             Φωτεινή Μπακαδήμα 




