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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ SARS-COV-2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Από την πρόσφατη εμπειρία στην αντιμετώπιση του SARS-COV-2 φαίνεται ότι ένα «επιθετικό» 
μοντέλο για τεστ στον ιό, όχι μόνο για το κομμάτι της διάγνωσης αλλά και για το κομμάτι της 
«ανάγνωσης» του πληθυσμού, θα δώσει τη δυνατότητα τόσο να εντοπιστούν εν δυνάμει πυρήνες 
όσο και να γίνει γενικότερα καλύτερη μοντελοποίηση της δυναμικής του ιού και να ληφθούν μέτρα 
με υψηλότερη ανάλυση και αποτελεσματικότητα με βάση την ακριβέστερη αποτύπωση της 
πραγματικής διασποράς.  
 
Οι Νότια Κορέα, Hong Kong, Σιγκαπούρη έχουν πετύχει σημαντικό έλεγχο ακριβώς λόγω της 
επιθετικής παρέμβασης και των εκτεταμένων ελέγχων. Αυτό πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, ειδικά 
τώρα που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Εκτός από τη μεγάλη 
άμεση θετική επίπτωση στη δημόσια υγεία που θα έχει μια τέτοια παρέμβαση, η διαθεσιμότητα 
σχετικών δεδομένων θα βάλει την Ελλάδα σε μοναδική θέση διεθνώς για να προσφέρει μεγάλο όγκο 
γνώσης αλλα και επιρροής στη μακροπρόθεσμη διαχείριση του ιού και στην έρευνα.  
 
Ακόμα και με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν 
τα τεστ άμεσα και να είμαστε έτοιμοι όταν χαλαρώσουν τα μέτρα να πραγματοποιούμε «επιθετικό» 
εργαστηριακό έλεγχο ώστε να συνεχιστεί συστηματικά η παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας, 
καθώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τους επόμενους μηνες. 
 
Παράλληλα, ήδη υπάρχουν και φαίνεται ότι θα ενταθούν τα προβλήματα διαθεσιμότητας 
αντιδραστηρίων για τις πιο εξελιγμένες μεθόδους εξέτασης (διαγνωστικά kits) και αυτό πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ώστε να μη μείνει η Ελλάδα χωρίς δυνατότητα εξέτασης ασθενών για τον ιό. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων διαγνωστικών υποδομών 
στην Ελλάδα (ακαδημαϊκά και ερευνητικά κεντρα, νοσοκομειακά εργαστήρια με τεκμηριωμένη 
εμπειρία στις αναλυτικές μεθοδολογίες που είναι σχετικές με την ανίχνευση του ιού) ώστε να μπορεί 
να καλυφθούν πρώτα οι βασικές ανάγκες (ίσως με brute force και με πιο παραδοσιακές και 
χρονοβόρες εργαστηριακές προσεγγίσεις) και, σε δεύτερο επίπεδο, να καταστεί εφικτή η διενέργεια 
χιλιάδων εξετάσεων ανά ημέρα ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα η επιδημία και να λαμβάνονται 
πιο αποτελεσματικά μέτρα στο σωστό χρόνο. Όλα αυτά μπορούν και πρέπει να γίνουν χωρίς να 
διακοπεί ή να επηρεαστεί το υπάρχον σύστημα διάγνωσης και ιατρικής παρέμβασης. 
 
Τρεις είναι οι άμεσοι στόχοι: 
1. Συμβολη στην κάλυψη άμεσων αναγκών για εξέταση με βάση το υπάρχον σχέδιο, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αριθμός των ασθενών αυξάνει εκθετικά 
2. Εντατική παρακολούθηση θετικών στα τεστ ατόμων ώστε να γίνεται γρήγορα απομόνωση των 
ίδιων και των ατόμων του άμεσου περιβάλλοντός τους. 
3. Screening στον πληθυσμό με συγκεκριμένο σχέδιο για να κατανοήσουμε τη δυναμική και να 
προβλέψουμε γενικευμένες ή εστιασμένες εξάρσεις 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη πραγματοποιηθεί συννενόηση με τους επικεφαλής των 
περισσότερων κεντρων που συνυπογράφουν το συγκεκριμένο κείμενο και με μέλη της επιτροπής του 
Υπουργειου Υγειας (καθ. Τσιόδρας, καθ Λάγιου, καθ Μαγιορκίνης). Προκαταρτική συζήτηση έχει 
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πραγματοποιηθεί και με τον ΕΟΔΥ (κος Σαπουνάς) όσον αφορά στην εντατική παρακολούθηση 
ατόμων θετικών στα test. 
 

- Προτείνουμε τη σύσταση τεχνικής επιτροπής για την άμεση κατάρτιση του παραπάνω 
σχεδίου υπό το συντονισμο της επιτροπής του Υπουργειου Υγειας. 

- Προτείνουμε επίσης την αναστολή όλων των μη επειγόντων πειραμάτων μοριακής 
βιολογίας για ερευνητικούς σκοπούς σε όλους τους προαναφερθέντες φορείς ώστε να 
γίνει καταγραφή αντιδραστηρίων και αποθήκευσή τους για χρήση προς εξέταση ασθενών 
για COVID-19 σε τυχόν έλλειψη αντιδραστηριων. 

 
Το παρον θα κοινοποιηθει στους παρακατω φορεις: 

- Πρωθυπουργος 
- Υπουργος Υγειας 
- Υφυπουργος Ερευνας και Τεχνολογιας 
- Γενικος Γραμματεας Ερευνας και Τεχνολογιας 
- Προεδρο και αρμοδιες υπηρεσιες ΕΟΔΥ 
- Επιτροπη εμπειρογνομονων Υπουργειου Υγειας  

 
Υπογραφοντες: 
Καθ. Εμμανουηλ Δερμιτζακης, Ιατρικη Σχολη Πανεπιστημιου Γενευης και Προεδρος του Εθνικου 
Συμβουλιου Ερευνας, Τεχνολογιας και Καινοτομιας 
 
Καθ. Παγωνα Λαγιου, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
 
Καθ. Γκικας Μαγιορκινης, Εργαστηρίο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ 
 
Καθ. Βασιλης Γοργουλης, Τμημα Ιστολογιας και Παθολογιας, ΕΚΠΑ 
 
Δρ Βασιλης Γρηγοριου, Προεδρος ΔΣ Εθνικου Ιδρυματος Ερευνων 
 
Καθ. Δημητρης Θανος, Προεδρος Επιστημονικου Συμβουλιου Ιδρυματος Ιατροβιολογικων Ερευνων 
της Ακαδημιας Αθηνων (ΙΙΒΕΑΑ) 
 
Καθ. Γιωργος Κολλιας, Προεδρος Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" 
 
Καθ. Νεκταριος Ταβερναρακης, Προεδρος ΔΣ Ιδρυματος Τεχνολογιας και Ερευνας (ΙΤΕ) 
 
Καθ. Κωνταντινος Σταματοπουλος, Διευθυντης Ινστιτουτου Εφαρμοσμενων Βιοεπιστημων (ΙNAB), 
ΕΚΕΤΑ 
 
 
 


