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ΘΕΜΑ: «  Κοχλιακό εμφύτευμα, αντικατάσταση επεξεργαστή ομιλίας,  

                  αναλώσιμα κοχλιακού.» 

        Σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα σχετικά με τα αναφερόμενα στο Θέμα: 

       O EOΠΥΥ καλύπτει την δαπάνη για την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος με 
την προϋπόθεση  να υπάρχει  έγκριση από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή του 
ΚΕ.Σ.Υ. και η επέμβαση να έχει πραγματοποιηθεί σε κάποιο από τα αναγνωρισμένα 
κέντρα εμφύτευσης .Το ΚΕΝ που αποδίδεται για την εμφύτευση περιλαμβάνει όλες τις 
σχετικές δαπάνες ( νοσηλείας , εμφύτευσης, κοχλιακού εμφυτεύματος 
συμπεριλαμβανομένου και του επεξεργαστή ομιλίας  ) 

 

                 

 

 

 

 

Αθήνα,16/5/2012 

 

Αρ. Πρωτ.: OIK.23783 

Γενική Δ/νση:Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 

Υπηρεσιών Υγείας 

                Προς:  

1. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες 

Υγείας(πρώην ΙΚΑ) 

2. Υποκαταστήματα 

&Παραρτήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

(για τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ 

που δεν λειτουργούν με 

αυτοτέλεια) 

3. ΙΚΑ- Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών – Δ/νση Παροχών 

4. Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ 

       (πρώην ΥΠΑΔ) 

5. ΟΑΕΕ –Δ/νση Οργάνωσης & 
Εκπαίδευσης, Τμήμα Οργάνωσης 

Ακαδημίας 22,10671 Αθήνα 

6. ΟΓΑ – Τμήμα Παροχών 
      7.  OIKOΣ ΝΑΥΤΟΥ  

            Κ. Παλαιολόγου 15, Πειραιάς          

8.  ΤΑΥΤΕΚΩ- Γενική Διεύθυνση 

Ασφαλιστικών Παροχών 

Πατησίων 54, 106 89 Αθήνα  

 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφ. Προέδρου 

2. Γραφ. Αντιπροέδρου κ.Νικόλη 

3. Γραφ. Αντιπροέδρου κ. Σουλιώτη 

    

Δ/νση: Παροχών  

Τμήμα: Δευτεροβάθμιας Περ/ψης 

Πληροφορίες: Δαφνομήλη  

Τηλ.: 210 6871784  

Ταχ. Δ/νση:Κηφισίας 39 

E-mail:Π 

ΑΔΑ: Β49ΘΟΞ7Μ-Η96



Σελίδα 2 από 2 

 

 

       Επισημαίνουμε ότι ο επεξεργαστής ομιλίας  είναι το εξωτερικό τμήμα του κοχλιακού 

εμφυτεύματος    η αντικατάσταση του οποίου δεν απαιτεί νοσηλεία και χορηγείται 

απευθείας από τα ταμεία μετά από σχετική αίτηση του ασφ/νου, έγκριση του ΚΕ.Σ.Υ. 

γνωμάτευση και έλεγχο πριν και μετά από τα αναγνωρισμένα  κέντρα 

 

      Το αναγνωρισμένο κέντρο εμφύτευσης βεβαιώνει την κακή λειτουργία του προς 

αντικατάσταση επεξεργαστή αλλά και την καλή λειτουργία του νέου επεξεργαστή 

(σχετική η με Α.Π. Υ4α / οικ. 13460/6-2-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας) 

 

       Η αποδιδόμενη για τον επεξεργαστή τιμή είναι η αναγραφόμενη στο 

παρατηρητήριο τιμών και αποδίδεται στον ασφ/νο από τα Τμήματα Παροχών των 

φορέων . 

 

       Τέλος και όσο αφορά τα αναλώσιμα υλικά των κοχλιακών εμφυτευμάτων σας 

γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14 απόφαση της 227ης/25-10-10 

ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. η οποία έγινε δεκτή  από  τον  Υπουργό  Υγείας  και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (σχετ. η Υ4α/οικ.67849 /16-7-2011 απόφαση ), για κάθε 

ασθενή που έχει υποβληθεί σε κοχλιακή εμφύτευση , εγκρίνεται η δαπάνη για 

προμήθεια το μέγιστο 30 μπαταρίες μηνιαίως και τρία (3) καλώδια σύνδεσης 

επεξεργαστή με την κεραία ετησίως. Η απόδοση της δαπάνης γίνεται με την 

προσκόμιση της απόδειξης αγοράς των αναλωσίμων, εφόσον αποδεικνύεται ότι 

πρόκειται για περιστατικό το οποίο έχει υποβληθεί σε επέμβαση κοχλιακού 

εμφυτεύματος. Οι υπάλληλοι των  παροχών  θα ενημερώνουν τα ατομικά βιβλιάρια 

Υγείας για την ημερομηνία χορήγηση των αναλώσιμων  υλικών προκειμένου να 

διαπιστώνονται οι χορηγούμενες ποσότητες και το χρονικό διάστημα που αφορούν 

σύμφωνα με τα παραπάνω.    

 

 

. .  
  

               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣτ 
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