Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα:

«Μοριακός

Αναλυτής

μπαλαντέρ

μεταξύ

Νοσοκομείου

Ξάνθης

και

Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης»
Σε συνέχεια της από 30/6/2020 Α.Π.7828 ερώτησής μου για τις τεράστιες ελλείψεις στο
Νοσοκομείο Ξάνθης, ενημερωνόμαστε πως το κλιμάκιο της ΠΟΕΔΗΝ που επισκέφθηκε το
Νοσοκομείο Ξάνθης στις 21/6 και επεσήμανε την έλλειψη μοριακού αναλυτή ανίχνευσης
του κορωνοϊού, ενημερώθηκε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου αλλά και με σχετική
ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πως στο Νοσοκομείο επρόκειτο να εγκατασταθεί
άμεσα μοριακός αναλυτής που θα μεταφερόταν από το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα, Νοσοκομείο
αναφοράς για παιδιά που πάσχουν από κορωνοϊό.
Και πράγματι, το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης έμεινε χωρίς μοριακό αναλυτή,
αφού αυτός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ξάνθης, με αποτέλεσμα το Ιπποκράτειο να
εξυπηρετηθεί για μικρό χρονικό διάστημα από το ΑΧΕΠΑ. Δεδομένου, όμως, ότι τα
αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων καθυστερούσαν, αποφάσισαν
να μεταφέρουν εκ νέου τον μοριακό αναλυτή από το Νοσοκομείο της Ξάνθης στο
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο Ξάνθης να είναι και πάλι
χωρίς μοριακό αναλυτή.
Κατόπιν των παραπάνω, και με δεδομένο πως αφενός μιλάμε για μια περιοχή με
πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες και αρκετά πληττόμενη από τον κορωνοϊό, με αποτέλεσμα
τον μεγάλο κίνδυνο διασποράς της νόσου και αφετέρου τα κρούσματα κορωνοϊού είναι
μόνιμα τριψήφιου αριθμού με τους λοιμωξιολόγους να κάνουν λόγο για επιδείνωση της
κατάστασης,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Είναι ενήμερος για τις συνεχείς μεταφορές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο του
μοριακού αναλυτή;
2. Ποιο το κόστος ενός μοριακού αναλυτή;
3. Δεν προβλέπεται η αγορά επαρκούς αριθμού μοριακών αναλυτών στο πλαίσιο
αποτροπής της διασποράς του ιού;
4. Πόσοι μοριακοί αναλυτές υπάρχουν στη χώρα και σε ποια νοσοκομεία;
5. Δεδομένου πως τα τεστ με μοριακό αναλυτή αποτελούν βασικό μέσο για τον έλεγχο
της επιδημίας, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας σε κάθε νοσοκομείο
αναφοράς;
6. Τι μέτρα θα λάβει άμεσα ώστε τόσο το Νοσοκομείο Ξάνθης, νοσοκομείο μιας
επιβαρυμένης επιδημιολογικά περιοχής, όσο και το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης,
νοσοκομείο αναφοράς για παιδιά που πάσχουν από κορονοϊό, να έχουν το καθένα
το δικό τους μοριακό αναλυτή;
Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

