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Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις των ημερών, αναφορικά με την επιδημία του κωρονοϊού Covid-19, 

βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής. 

Συστήνουμε σε όλους τους συναδέλφους να ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται μέσω του ΕΟΔΥ και του 

Υπ. Υγείας. Βασική μας προτεραιότητα είναι η όλη κατάσταση να επηρεάσει όσο το δυνατόν λιγότερο την 

παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών στους ασθενείς μας. 

Για το σκοπό αυτό, έχοντας έρθει σε επικοινωνία με τους προμηθευτές ισοτόπων/αντιδραστηρίων, 

λάβαμε την διαβεβαίωση πως η διακίνηση των προϊόντων τους γίνεται ομαλά και δεν προβλέπεται να 

επηρεαστεί, τουλάχιστον άμεσα, η λειτουργία των Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής. Φυσικά, δεν μπορούμε 

να κρύψουμε την ανησυχία μας για πιθανά μελλοντικά προβλήματα, π.χ. στην διαθεσιμοτητα μολυβδενίου, 

όπως προκύπτει και από την επικοινωνία μας με φορείς του εξωτερικού. 

Σε κάθε όμως περίπτωση, οφείλουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες 

(διαγνωστικές και θεραπευτικές), κυρίως σε επείγοντα περιστατικά (ογκολογικά, καρδιαγγειακά κτλ), 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ της πολιτείας και του ΕΟΔΥ και 

λαμβάνοντας τόσο οι ίδιοι όσο και οι ασθενείς μας μέτρα μέγιστης προφύλαξης. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 

δίνεται στις άριστες συνθήκες υγιεινής (σχολαστικό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας και γαντιών από το 

προσωπικό, τους ασθενείς και τους συνοδούς, συχνή απολύμανση των χώρων κτλ) και στην αποφυγή 

συνωστισμού στους χώρους του Εργαστηρίου (προσωπικού, ασθενών και συνοδών). Προφανώς θα πρέπει 

να διερευνάται σχολαστικά, τόσο κατά το ραντεβού όσο και κατά την προσέλευση στο Τμήμα Πυρηνικής 

Ιατρικής, η περίπτωση να πάσχουν από λοίμωξη του αναπνευστικού οι ασθενείς και οι συνοδοί. 

Ειδικά για τις ραδιοϊσοτοπικές θεραπείες που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών, 

συστήνεται να επαναπρογραμματίζονται εφόσον μπορούν να καθυστερήσουν χωρίς αρνητικές επιπτώσεις 

για τους ασθενείς, ενώ για τις λοιπές θεραπείες (π.χ. για παθήσεις θυρεοειδούς) η απόφαση για πιθανή 

αναβολή τους πρέπει να στηρίζεται στα εξατομικευμένα στοιχεία κάθε ασθενούς (ηλικία, συνυπάρχουσες 

παθήσεις, ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου, κτλ). Εν κατακλείδι, η απόφαση για την άμεση διενέργεια 

ή αναβολή των σπινθηρογραφικών εξετάσεων και των ραδιοϊσοτοπικών θεραπειών πρέπει να βασίζεται 

στην αξιολόγηση του οφέλους για τον ασθενή από την πραγματοποίησή της ιατρικής πράξης και του 

κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό. 

 

Με εκτίμηση, 

Ιωάννης Θ. Κούτσικος  Σοφία Κουκουράκη 

Πρόεδρος ΕΕΠΙ&ΜΑ 
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