
 

     

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Σταματούν τα τεστ κορονοϊού στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας λόγω 

έλλειψης αντιδραστηρίων» 

 

Σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών Πειραιώς, το ΕΚΕΑ 

ενημέρωσε τις βασικότερες ΥΠΕ της χώρας πως έχουν τελειώσει τα αντιδραστήρια, ως εκ 

τούτου δεν μπορεί να κάνει άλλα τεστ κορονοϊού και γι’ αυτό, από την 1η Σεπτεμβρίου, 

δεν θα πρέπει να του στέλνουν νέα δείγματα. 

Όπως επισημαίνεται στην καταγγελία: 

“Η διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας εξέδωσε εντολή προς τις Υγειονομικές 

Περιφέρειες (1/9ου) να μην στέλνουν προς το ΕΚΕΑ δείγματα για test κορονοϊού, γιατί το 

κέντρο «δεν δύναται να πραγματοποιεί μοριακό έλεγχο για τις δομές των Υγειονομικών 

Περιφερειών, διότι λόγω αλόγιστης χρήσης των εξετάσεων, ξεπεράστηκε το όριο της 

δυνατότητας προμήθειας αντιδραστηρίων από το ΕΚΕΑ». Αλόγιστη χρήση χαρακτηρίζεται 

η ανάγκη για μαζικά test. Είναι ΝΤΡΟΠΗ! 

Την ίδια στιγμή στα περισσότερα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, αλλά και πανελλαδικά, 

εκκρεμούν απαντήσεις εκατοντάδων test! Τα δείγματα παραμένουν στα Νοσοκομεία. 

Χαρακτηριστικά, στα μεγαλύτερα νοσοκομεία αναφοράς εκκρεμεί η απάντηση στον 

Ευαγγελισμό 160 δειγμάτων, στο δε Σωτηρία 100 δειγμάτων. Είναι δείγματα που λήφθηκαν 

τις προηγούμενες δύο μέρες και αφορούν και ασθενείς που αναμένουν χειρουργείο. Η 

δυνατότητα των νοσοκομείων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να καλύψει ούτε και τη 

γενική εφημερία. Τα όρια ανθρώπινης αντοχής έχουν εξαντληθεί! Τα εργαστήρια των 

νοσοκομείων στενάζουν από έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού!” 
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Αξίζει να σημειωθεί πως το ΕΚΕΑ είναι το βασικό κέντρο που ελέγχει σήμερα 

εργαστηριακά όλα τα δείγματα για τον κορονοϊό των δημοσίων νοσοκομείων που 

αποστέλλονται από ολόκληρη τη χώρα. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης επίλυσης του ζητήματος προτίθεται να λάβει; 

2. Πού θα γίνονται πλέον και έως να επιλυθεί το θέμα τα τεστ; 

3. Θα γίνει επίταξη ιδιωτικών εργαστηρίων με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας και ασφάλειας;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




