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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198
Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. Κώδικας: 182 33
Πληροφορίες: Βάρδα Παρασκευή 
Τηλέφωνο: 213 2004 351

                                  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

                                  Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 09/12/2020
                                  Αρ. Πρωτ.: 69739 

    
                 Προς:  Πίνακα  Αποδεκτών

                  Κοιν.: - Γενικό Γραμματέα Δημόσιας    
Υγείας, κ. Πρεζεράκο Παναγιώτη

                              -Καθ. Σπύρο Πουρνάρα

ΘΕΜΑ: « Λήψη δείγματος για μοριακή ανίχνευση Sars-Cov-2 στο προσωπικό των Νοσοκομείων και 
Κέντρων Υγείας  της 2ης ΥΠΕ ».

Σχετ: 1 Το με αριθ. Πρωτ. Οικ. 8379/08-12-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Λαμβάνοντας υπόψη  το σχετ. 1 (επισυνάπτεται), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο 
πλαίσιο των τακτικών ελέγχων για Sars-Cον-2 του προσωπικού των μονάδων ευθύνης σας σε 
εβδομαδιαία βάση και για την καλύτερη οργάνωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, για τις δομές 
που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα της 2ης ΥΠΕ, συστήνεται:

1. Για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό  των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας  2ης Υ.Πε. 
να γίνεται μοριακός έλεγχος με ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό δείγμα από το 
εργαστήριο της μονάδας σας  ( εφόσον υπάρχει δυνατότητα)  ή από το εργαστήριο του ΠΓΝ 
ΑΤΤΙΚΟΝ, κατόπιν συνεννόησης.

2. Για τις κατηγορίες του Διοικητικού, Τεχνικού και Λοιπού προσωπικού των Νοσοκομείων και 
των Κέντρων Υγείας  2ης Υ.Πε., να γίνεται μοριακός έλεγχος με δείγμα σιέλου. Ο αναλυτής 
υψηλής παραγωγικότητας, πιστοποιημένος για τη μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2 στο 
σάλιο.  βρίσκεται στο εργαστήριο του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, το οποίο λειτουργεί υπό τη 
διεύθυνση του Καθηγητή Σπύρου Πουρνάρα. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται έξι μέρες 
την εβδομάδα (Δευτέρα-Σάββατο). Η κάθε Μονάδα θα πρέπει να επιμερίσει τις 
δειγματοληψίες της  ανά ημέρα. Τα δείγματα θα συλλέγονται μέχρι το μεσημέρι, θα 
αποστέλλονται το ίδιο απόγευμα και θα εξετάζονται την επόμενη ημέρα. Τα δείγματα που θα 
παραλαμβάνονται το Σάββατο θα εξετάζονται τη Δευτέρα.
Για το σκοπό αυτό:

 θα συλλέγονται 1-3 ml σάλιου, σε αποστειρωμένα πλαστικά βιδωτά σωληνάρια, με 
σχετικά ευρύ στόμιο, που θα αποστέλλονται αναλόγως της διαθεσιμότητας ή εναλλακτικά 
σε urobox. Δεν απαιτείται συντηρητικό. 
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 Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου έως 5 ημέρες, οπότε μπορούν να 
σταλούν στο Αττικό χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης.  

 Κάθε δείγμα  πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στο 
Εθνικό Μητρώο COVID

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. το δείγμα που απαιτείται είναι σάλιο, ΟΧΙ ΠΤΥΕΛΑ 
2. θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον μισή ώρα μετά πλύσιμο των δοντιών, 

χρήση στοματικού διαλύματος ή ρινικού σπρέι.
3. δε θα πρέπει να έχετε πιει, φάει, μασήσει τσίχλα ή καπνίσει μισή ώρα πριν

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παραπάνω διαδικασία τόσο ως προς τη λήψη και αποστολή 
των δειγμάτων όσο και ως προς την αποστολή των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να ορισθεί ένας 
σύνδεσμος επικοινωνίας με το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας του ΠΓΝ Αττικό  σε κάθε 
Μονάδα Υγείας.

Το όνομα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του συνδέσμου θα πρέπει να αποσταλεί στο 
ddy@2dype.gr έως την Παρασκευή 11/12/2020, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η παραπάνω 
διαδικασία.

Περισσότερες διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες θα δοθούν στους 
συνδέσμους που θα ορισθούν,  από τον Καθηγητή Σπύρο Πουρνάρα , σε τηλεδιάσκεψη για την οποία 
θα ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Συνημμένα: Σελίδα 1 (μία)

 ΕΣΩΤΕΡ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Γραφείο Υποδιοικητών 2ης ΥΠΕ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Πίνακας Αποδεκτών

Νοσοκομεία

Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» gramdioik@nikaia-hosp.gr  

Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» gr.dioikhth@tzaneio.gr   

Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» gradi@thriassio-hosp.gr  

Π.Γ.Ν. «Αττικόν» dioikitis@attikonhospital.gr 

Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» nosdytat@otenet.gr 

Ε.Α.Ν.Πειραιά «Μεταξά» secretary@metaxa-hospital.gr 

Ψ.Ν. Αττικής, secman@psyhat.gr 

Ψ.Ν. Αττικής «Δρομοκαΐτειο» dromokat@otenet.gr 

Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας,  gram.proedrou@asklepieio.gr  

Κέντρα Υγείας

Κέντρο Υγείας Ελευσίνας kyelefsinas@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Μεγάρων 1 kymegaron1@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Μεγάρων 2 kymegaron2@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Περιστερίου kyperisteriou@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Αγίων Αναργύρων kyaganargyron@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Αγ Σοφίας kyagsofias@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Αγ Ιερόθεου kyagierotheou@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Ασπρόπυργου kyaspropyrgou@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Δραπετσώνας kydrapetsonas@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Ελευσίνας kyelefsinas2@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Ιλίου kyiliou@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Καμινίων kykaminion@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Καμινίων COVID kykaminion-covid@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Πειραιά kypeiraia@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Περιστερίου 2 kyperisteriou2@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 kysalaminas2@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Χαϊδαρίου kychaidariou@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Μοσχάτου kymosxatou@2dype.gr 

Κέντρο Υγείας Περάματος hcperama@2dype.gr

Κέντρο Υγείας Βάρης hcvaris@0266.syzefxis.gov.gr

Κέντρο Υγείας Νίκαιας hc-nikaias@2dype.gr 
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