ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 19 - 10 - 2021

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ






Tαχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17-19
T.K.
: 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1429,
213.216.1426
E-mail
: tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. 57136
(Σχ. 59179, 59196, 59198,
59202, 59206, 59212)
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτών
Απαντώντας στις με αρ. 3889/17-9-2021, 3908/24-9-2021, 3939/24-9-2021,
3945/24-9-2021, 3949/24-9-2021, 3969/24-9-2021, 3975/24-9-2021 αναφορές που
κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Μ.-Αλ. Κεφάλα, Αλ. Μεικόπουλο, Απ.
Πάνα, Κ. Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Εμμ. Θραψανιώτη, Μ. Κατρίνη σχετικά με αίτημα των
οδοντιάτρων για κατάργηση της υποχρεωτικής διενέργειας rapit test σε
εμβολιασμένους ασθενείς, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ Οικ. 60400 (03.10.2021, Β΄) ΚΥΑ 4577 με
θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από
τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021
και ώρα 06:00, στο άρθρο 1 α/α 4, ορίζεται :
«Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική
εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε
εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος
εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία».
Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο του ασθενή
υπόκειται στην κρίση του οδοντιάτρου, ο οποίος εκτιμά την επικινδυνότητα κάθε
επέμβασης σε ό,τι αφορά την παραγωγή αερολύματος κατά τη διάρκειά της,
δεδομένων των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού που λαμβάνει υπό τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ο.Ο.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, όσον αφορά την είσοδο των συνοδών
σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων, προβλέπεται ότι οι
πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και οι νοσήσαντες
το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, συνοδοί ασθενών δεν
υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες
συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων
αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών.

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 2
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων:
Συνολικός Αριθμός:2

2

Η επικαιροποίηση των μέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με την
επιδημιολογική εικόνα της χώρας όπως αυτή διαμορφώνεται δυναμικά και κατόπιν
εισηγήσεων των αρμόδιων Επιτροπών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
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