
9 

 

1 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

1054 Budapest 

Akadémia u.3. 

 

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter részére 

 

Tárgy:  

Kiegészítés a „Petíció a cochleáris implantációra várakozó hallássérült 

gyermekek és felnőttek ügyében” című nyilvános levélhez 

 

Budapest, 2011. Június 14. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

 

A Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete kiegészíti a 2011. június 08-án 

közzétett nyílt petíciót. A kiegészítés oka, hogy a petíció nyilvánossá tétele óta 

számos intézkedés történt a cochleáris implantáltak érdekében. 

 

1. 2011. június 10-én az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató-

helyettese, Gajdácsi József úr nyilatkozott a MTV Ma reggel című mű-

sorában, ahol arról számolt be, hogy az OEP törekszik arra, hogy a ki-

alakult helyzetet megoldja, és támogatja a cochleáris implantációs (to-

vábbiakban: CI) műtéteket. 

2. 2011. június 10-én MTI közleményben jelent meg az a hír, miszerint az 

OEP 30 db CI készüléket vásárol soron kívül, amelyek beültetésére 

méltányossági alapon kerül sor. Ez az intézkedés a 2011. májusában ér-

vénytelenített tender orvoslására történt, továbbá azért, hogy a már, 

több mint egy éve műtétre várakozó gyermekek megkapják CI készülé-

ket. 

3. 2011. június 10-én Gajdácsi József, az OEP főigazgató-helyettese meg-

kereste Pálfi Zoltánt, a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesületének 

elnökét, akit személyes egyeztetésre invitált, a tender kiírás részleteinek 

egyeztetése ügyében. 

4. 2011. június 14-én Gajdácsi József OEP főigazgató-helyettes és Pálfi 

Zoltán elnök között az alábbi szóbeli megállapodások születtek: 

- Az OEP 30 db készüléket vásárol soron kívül, ezen készüléke-

ket a 4 egyetemi klinika között a várólisták arányában osztják 

szét. A klinikák méltányossági alapon döntenek. A készülékek 

beszerzése folyamatban van, a műtétek reményeink szerint ha-

marosan elkezdődnek. A készülékek típusa nem ismeretes. 
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- Az OEP elkezdte a tendertárgyalásokat. A szándék, hogy to-

vábbi 60 készüléket vásároljanak közbeszerzési eljárás kereté-

ben. A beszerzés várható időpontja: 2011. október. Ez az idő-

pont annak ellenére, hogy jól ismerjük a közbeszerzési eljárá-

sokra vonatkozó törvényi eljárásokat, a műtétek szempontjából 

nem ideális. Az őszi, náthás időszakban nem túl szerencsés a 

műtétek végrehajtása, ez több gyereknél újabb fél éves csúszást 

fog eredményezni, amely a műtéti sikeresség szempontjából 

ideális életkor betarthatatlanságát eredményezi. 

- A külső egységek kihordási idejének meghatározása hosszabb 

távú feladat, ennek megoldása szervezeti átalakítást igényel. 

- Nagyon szeretnénk, ha a cochlearis implantátumok működésé-

hez szükséges elemek támogatása a 18 év alattiak esetében 

visszaállna a teljes támogatás szintjére. Idei évtől 93db-ot kap-

nak a gyerekek a 183db helyett fél évre. 

 

Örülünk, és köszönjük a fent említett intézkedéseket, és azt, hogy párbeszéd 

kezdődött az OEP és az érintettek között. Továbbra is kérjük, hogy a 

petíciónkba foglalt egyelőre megoldatlan, vagy csak átmenetileg orvosolt 

kérések ügyében haladéktalanul intézkedni szíveskedjék. Feltett szándékunk, 

hogy a cochleáris implantátak ügyét hosszú távra rendezzük, és megértessük 

ezen műtéti eljárás társadalmi fontosságát. 

 

Várjuk a minisztérium és az OEP hivatalos tájékoztatását minden olyan 

intézkedésről, amely a probléma megoldására törekszik, és továbbra is kérjük, 

hogy a cochleáris implantáltak ügyében történő szakmai egyeztetésbe vonják be 

az érintetteket, azok szakmai képviselőit, Egyesületünket. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

          

Pálfi Zoltán 

         elnök 

     Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete 

 


