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Προς  τον  Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

 
Θέμα:  « Έλλειψη αναλωσίμων για τεστ μοριακού ελέγχου covid-19 στο ΕΚΕΑ » 
 

 

    Στις αρχές Σεπτεμβρίου το  Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας με εξαιρετικά επείγουσα επιστολή, που 

απέστειλε στις βασικότερες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας (ΥΠΕ), που ελέγχουν τα 

Νοσοκομεία της Αθήνας, του Πειραιά και των νησιών, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της 

Πελοποννήσου καθώς και της Κρήτης,  ζήτησε  να μην στέλνονται πλέον δείγματα για τεστ καθώς 

όπως σημειώνει: «Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, 1.9.2020 το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δεν 

δύναται να πραγματοποιεί τον Μοριακό Έλεγχο του covid-19 για τις δομές σας. Λόγω της 

αλόγιστης χρήσης των εξετάσεων, ξεπεράστηκε το όριο της δυνατότητας προμήθειας 

αντιδραστηρίων από το ΕΚΕΑ».  Σύμφωνα με τη δήλωση επίσης  του Υφυπουργού  Υγείας  

επιβεβαιώθηκε η έλλειψη αντιδραστηρίων ως ακολούθως: «Λόγω της μαζικής επιστροφής από την 

καλοκαιρινή άδεια των εργαζομένων στις υγειονομικές μονάδες, που υποβάλλονται όλοι σε 

εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2, δημιουργήθηκε αυξημένος όγκος εργαστηριακών ελέγχων 

που έπρεπε να διενεργηθούν και πρόσκαιρη έλλειψη αντιδραστηρίων στο Εθνικό Κέντρο 

Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το οποίο εξάντλησε την εβδομαδιαία δυνατότητα διενέργειας μοριακών 
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ελέγχων, που θα αποκατασταθεί στις 8/9.  Κατά συνέπεια, και προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

εντός 24 ωρών λήψη αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε η πρόσκαιρη διακοπή αποστολής δειγμάτων 

στο ΕΚΕΑ και η αποστολή των δειγμάτων σε άλλα συνεργαζόμενα εργαστήρια ελέγχου».  

    Πρόκειται για το βασικό κέντρο, που ελέγχει σήμερα εργαστηριακά όλα τα δείγματα για τον 

κορωνοϊό των Δημοσίων Νοσοκομείων που αποστέλλονται από τη χώρα, κέντρο  το οποίο 

βρέθηκε στη δυσάρεστη  θέση του να μη διαθέτει τα αντιδραστήρια για εργαστηριακούς ελέγχους 

για τον Covid-19, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει τεστ, ενώ τα μέλη τη Ένωσης 

Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους, 

καταγγέλλοντας και τις καθυστερήσεις που, ούτως ή άλλως υπάρχουν, στη διεξαγωγή των τεστ. 

    Είναι λοιπόν προφανές ότι  η διοίκηση του ΕΚΕΑ και το Υπουργείο Υγείας, αδυνατούν  να 

διασφαλίσουν εγκαίρως  την προμήθεια  του απαραίτητου αριθμού αντιδραστηρίων την ώρα που 

η πανδημία είναι σε έξαρση και αυξάνονται καθημερινά οι ανάγκες διαγνωστικών τεστ στη Χώρα,  

ενώ την ίδια στιγμή στα περισσότερα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου αλλά και πανελλαδικά, 

εκκρεμούν απαντήσεις εκατοντάδων τεστ.  

 

     Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Θα διασφαλισθεί για το επόμενο διάστημα και για όσο χρειαστεί η προμήθεια απαραίτητου 

αριθμού αντιδραστηρίων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών για διαγνωστικά τεστ; 

2. Ποια μέτρα θα λάβετε ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να εξασφαλίζεται 

αδιάλειπτα  η εντός 24 ωρών λήψη των αποτελεσμάτων; 

3. Θα δημιουργηθούν άμεσα περισσότερες μονάδες ώστε  να μπορούν να  υποβάλλονται όλοι 

σε εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2, για την επίτευξη του  ευρύτερου  ελέγχου 

διασποράς του ιού  στην κοινότητα; 
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                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέρΑ25 

 

 

 

                                                                   

 

 

 




