
 

     

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Δώδεκα μέρες ξεχασμένα σε πλοίο δείγματα για covid-19 από τη Λέρο» 

 

Η Ένωση Γιατρών του Κρατικού Θεραπευτηρίου Νοσοκομείου Λέρου, με ανακοίνωσή της, 

καταγγέλλει πως επί 12 ημέρες βρίσκονταν "ξεχασμένα" τα δείγματα για covid-19 από 

υπαλλήλους του ΕΟΔΥ μέσα στο πλοίο της γραμμής!  

 

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική ανακοίνωση, η  Ένωση Γιατρών του Κρατικού Θεραπευτηρίου 

Νοσοκομείου Λέρου αναφέρει τα εξής:  

«Το Σάββατο 31/10/2020 παραδόθηκε από το πλοίο της γραμμής στο Κ.Υ. Πάτμου, κατά 

λάθος, κιβώτιο που περιείχε βιολογικό υλικό 50 περίπου  δειγμάτων προς εξέταση για 

ανίχνευση του ιού SARS-COV-2, με έκπληξη είδαμε ότι το υλικό αυτό είχε παρθεί στις 

19/10/2020 από υπαλλήλους του Ε.Ο.Δ.Υ και αφορούσε ασθενείς μας στην Λέρο του 

ψυχιατρικού τομέα, του Π.Ι.Κ.Π.Α και του γηροκομείου. Προφανώς το υλικό παρέμεινε στην 

κατάψυξη του πλοίου εδώ και 12 ημέρες χωρίς να το αναζητήσει κάποιος. Επιπρόσθετα κατά 

την πάγια τακτική του Ε.Ο.Δ.Υ σε ερώτηση της υπεύθυνης επιτροπής του Νοσοκομείου  

Λέρου  για το αποτέλεσμα της ανίχνευσης στους ασθενείς μας,  είχε δοθεί η απάντηση προ 

ημερών «ότι δεν υπάρχει ειδοποίηση από το εργαστήριο, επομένως όλο το προς εξέταση 

υλικό είναι αρνητικό για τον ιό». 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα των καταγγελιών, 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Ισχύει πως βρέθηκαν ξεχασμένα σε ποίο 50 περίπου δείγματα προς εξέταση από 

ασθενείς στον ψυχιατρικό τομέα του Κρατικού Θεραπευτηρίου Νοσοκομείου Λέρου; 

3. Αν ναι, ποιος ευθύνεται για αυτό; 

4. Δεν αναζήτησε κανείς τα αποτελέσματα της εξέτασης των δειγμάτων επί 12ημέρου; 
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5. Αυτές τις 12 ημέρες, μέχρι και την απάντηση των εξετάσεων που αναμενόταν, ποια 

ήταν η φροντίδα για τους 50 περίπου ασθενείς, τα δείγματα των οποίων είχαν μείνει 

ξεχασμένα στο πλοίο; 

6. Μετά τις 12 ημέρες είχε νόημα να εξεταστούν τα δείγματα; 

7. Τι έχει συμβεί με τους 50 περίπου ασθενείς που είχαν δώσει δείγματα προς εξέταση 

για covid-19; 

8. Θα ξανακάνουν τεστ για covid-19; 

9. Αν ναι, ποιος αναλαμβάνει το επιπλέον κόστος για την εξέταση; 

10. Θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την αμέλεια αυτή που 

όχι μόνο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των 50 ασθενών, αλλά και όλων όσοι βρίσκονταν 

σε επαφή μαζί τους, δεδομένου πως δεν είχε πιστοποιηθεί αν φέρουν ή όχι τον ιό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




