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Αξιότιμοι κύριοι,   

 Στο πλαίσιο της ασφαλέστερης αντιμετώπισης και διαχείρισης της πανδημίας

COVID-19, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/ Εργαστηριακής Ιατρικής

(ΕΕΙΒΕΙ) , σας ζητά την άμεση και επείγουσα δυνατότητα συνταγογράφησης και

αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ  της μοριακής ανίχνευσης του Κορωνοϊού SARS-

CoV-2 , καθοριστική στον έλεγχο και τον περιορισμό της πανδημίας.

Η  εξέταση  έχει  ήδη  κοστολογηθεί (ΦΕΚ848/Β/13-3-2020)   και  θεωρούμε

απαραίτητη  την  ύπαρξη  κωδικού  στον  ΕΟΠΥΥ και  την  δυνατότητα

συνταγογράφησης   ώστε  ο  έλεγχος  να  γίνεται,  αυστηρά   με  ιατρικό

παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ

και  ECDC, σε  όλα  τα  Εργαστήρια   τα  οποία   έχουν  τη  δυνατότητα  και  ήδη

πραγματοποιούν τον έλεγχο  με πιστοποιημένες μοριακές  τεχνικές/  REAL TIME

PCR με (CE  IVD)  του COVID-19. (Εργαστήρια Νοσοκομείων ΕΣΥ, Πανεπιστημίων,

ιδιωτικών Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων ΠΦΥ ) .

Είναι γνωστό ότι  σήμερα γίνονται ανεξέλεγκτα και μάλιστα με υψηλές αμοιβές

από διάφορα ιδιωτικά κέντρα,  χωρίς πάντοτε να πληρούνται οι ενδείξεις και τα

κριτήρια  που έχει  θέσει  ο  ΕΟΔΥ,  γεγονός  που   εκτός  των  άλλων  δύναται  να

προκαλέσει και την  έλλειψη των διαθεσίμων τεστ . 



Τα διαγνωστικά τεστ αποτελούν κομβικά εργαλεία για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας

του νέου κορωνοϊού καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους ιατρούς να αναγνωρίσουν  τους νοσούντες

και να τους περιορίσουν, ακόμα και αν δεν έχουν εμφανίσει έντονα συμπτώματα, προκειμένου να

μην προκύψει τελικά  ακούσια πρόκληση ανοσίας αγέλης και λόγω του ότι η επίσημη διαδικασία

στις  ελάχιστες  δημόσιες  δομές  δεν  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  και  να  καλύψει  όλα  τα  ύποπτα

κρούσματα στην κοινότητα . 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας.                                                                                  
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