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Αθήνα 30.03.2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1115 

ΝΠΔΔ  
 

Προς  

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  

Της Χώρας 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στην ενημέρωση τύπου που πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για την 

επιδημία του COVID-19 στις 27 Μαρτίου, καθηγητής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας 

ανέφερε τα εξής: 

«Σε αυτή τη φάση της επιδημίας στη χώρα μας, τα ειδικά τεστ αντισωμάτων δεν συστήνεται να 

χρησιμοποιηθούν από το γενικό κοινό και δεν είναι διαγνωστικά της νόσου. 

Ένα θετικό μπορεί να είναι ψευδώς θετικό, λόγω έκθεσης σε άλλους κορονοϊούς που 

κυκλοφορούν κάθε χρόνο και προκαλούν κοινό κρυολόγημα 

Ενώ ένα αρνητικό τεστ στην οξεία φάση της νόσου σε έναν άνθρωπο χωρίς ή με ελαφρά 

συμπτώματα, μπορεί να δώσει και το λάθος μήνυμα, πως δεν έχεις κάτι. Ότι δεν έχεις τον ιό. 

Και μετά να υιοθετήσεις μια ανεύθυνη συμπεριφορά. Φυσικά κι αυτό δεν ισχύει. Μπορεί 

κάλλιστα να έχει τη νόσο κανείς με αρνητικό τέτοιο τεστ, ειδικότερα στην οξεία φάση της νόσου. 

Τα πιο αξιόπιστα τεστ είναι τα μοριακά τεστ τα οποία προκρίνονται από τους διεθνείς φορείς κι 

αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στη μάχη με τον ιό θέλουμε 

τα πραγματικά δεδομένα και την αλήθεια. Τα τεστ αντισωμάτων δεν είναι γι’ αυτή τη φάση της 

επιδημίας.  

Αυτή την περίοδο, ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα μας, από τα Πανεπιστήμια, σε συνεργασία 

με τον ΕΟΔΥ, θα αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την πιθανή χρήση στο μέλλον αξιόπιστων 

τέτοιων τεστ με αντισώματα για επιδημιολογικούς και άλλους πρακτικούς σκοπούς». 

Κατόπιν τούτου συστήνουμε να μην προχωρήσετε στην προμήθεια διαγνωστικών τεστ για τον 

COVID-19 μέχρι νεότερης οδηγίας από την Πολιτεία.  
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Συνάδελφοι, 

 Θα πρέπει, υπό τον συντονισμό της Πολιτείας, και μαζί με όλους τους υπόλοιπους 

επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας του COVID-19. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

    

 


