
 

Αθήνα, 14/08/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

   

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την απόφαση διενέργειας τεστ κορονοϊού σε υγειονομικούς 

μετά την καλοκαιρινή τους άδεια»  

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας οι υγειονομικοί επιστρέφοντας 

από την καλοκαιρινή τους άδεια υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού με την υγειονομική 

μονάδα στην οποία εργάζονται να αναλαμβάνει το συντονισμό και τα ραντεβού διενέργειας 

του τεστ. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη απόφαση χρειάζεται αρκετές διευκρινίσεις. 

Για παράδειγμα υπάρχουν αρκετά νοσοκομεία που δεν διαθέτουν μοριακό αναλυτή με 

αποτέλεσμα να πρέπει τα δείγματα να σταλούν στο ΠΑΣΤΕΡ για το τεστ με τα 

αποτελέσματα να αργούν και να είναι ορατός ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα 

στη λειτουργία των ιδρυμάτων. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα και με τις οδηγίες των Υγειονομικών Περιφερειών οι υγειονομικοί 

μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του τεστ εργάζονται κανονικά φορώντας μάσκα με τους 

κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο και με την πιθανότητα να μεταδώσουν τον 

ιό σε περίπτωση που είναι φορείς έστω και ασυμπτωματικοί να είναι μεγάλη.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένα τα τελευταία περιστατικά υγειονομικών που 

νόσησαν μετά την άδειά τους, για παράδειγμα 4 ειδικευόμενοι ιατροί στο νοσοκομείο 

Λάρισας νόσησαν από κορονοϊό και διασωληνώθηκαν, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Τι ακριβώς ισχύει για τους υγειονομικούς που επιστρέφουν από καλοκαιρινή άδεια 

και την υποβολή τους σε τεστ ανίχνευσης; 

2. Για ποιο λόγο δεν μπαίνουν σε καραντίνα έστω και ολιγόωρη μέχρι να βγουν τα 

αποτελέσματα των τεστ αλλά επιστρέφουν κανονικά στην εργασία τους με μάσκα; 
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3. Δεν αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης η απόφαση αυτή; 

4. Για να περιοριστούν οι ενδονοσοκομειακές εστίες μετάδοσης του ιού δεν θα πρέπει 

να διενεργούνται τακτικά τεστ σε όλο το προσωπικό γιατί οι εργαζόμενοι μπορούν να 

μολυνθούν ανά πάσα στιγμή είτε μέσα στο χώρο της δουλειάς είτε μέσα στην 

κοινότητα του νοσηλευτικού ιδρύματος;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




