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Κορονοϊός: Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της στον τομέα των διαγνωστικών
εξετάσεων, εκδίδοντας σύσταση σχετικά με τα γρήγορα τεστ αντιγόνων και
προσφέροντας στήριξη για την αύξηση της ικανότητας διεξαγωγής
εξετάσεων

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με τη χρήση γρήγορων τεστ (ταχείες
δοκιμασίες αντιγόνων) για τη διάγνωση της νόσου COVID-19. Η σύσταση αυτή αποτελεί συνέχεια της
σύστασης της Επιτροπής από τις 28 Οκτωβρίου, σχετικά με τη διασφάλιση κοινής προσέγγισης και
αποτελεσματικότερων στρατηγικών εξέτασης σε ολόκληρη την ΕΕ. Βασίζεται στην καθοδήγηση που
εκπονήθηκε με τη συμβολή των κρατών μελών και τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Η σύσταση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να επιλέγονται
γρήγορα τεστ αντιγόνων, τις περιπτώσεις στις οποίες είναι κατάλληλη η χρήση τους, και το προσωπικό
που θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Με τη σύσταση ζητείται επίσης επικύρωση και αμοιβαία αναγνώριση
των τεστ και των αποτελεσμάτων τους. Η έκδοση της σύστασης προηγείται της διαδικτυακής συνόδου
των Ευρωπαίων ηγετών, στις 19 Νοεμβρίου, που έχει ως θέμα την αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία
COVID-19, και ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου, όπου συμφωνήθηκε η
βελτίωση του συντονισμού όσον αφορά τις μεθόδους εξέτασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει επίσης συμφωνία με τη Διεθνή Ομοσπονδία των Εταιρειών του
Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), με βάση την οποία συνεισφέρει 35,5 εκατ.
ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) για την αναβάθμιση της ικανότητας διεξαγωγής
εξετάσεων για τη νόσο COVID-19 στην ΕΕ. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη
της κατάρτισης του προσωπικού στη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων και τη διενέργεια εξετάσεων,
ιδίως με χρήση κινητού εξοπλισμού.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος αρμόδια για την υγεία και για την ασφάλεια των τροφίμων,
δήλωσε: «Οι εξετάσεις μάς δείχνουν ποια είναι η έκταση της εξάπλωσης, πού βρίσκεται και πώς
εξελίσσεται. Αποτελούν εργαλείο αποφασιστικής σημασίας για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της
νόσου COVID-19. Με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού της ΕΕ όσον αφορά τις μεθόδους εξέτασης,
παρέχουμε σήμερα καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των γρήγορων τεστ αντιγόνων
για την καλύτερη διαχείριση των εξάρσεων της νόσου COVID-19. Για την αποδοτική διεξαγωγή
εξετάσεων χρειάζεται να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι, και γι' αυτό σήμερα ενισχύουμε επίσης τη
στήριξή μας για την αύξηση της ικανότητας των κρατών μελών να διεξάγουν τέτοιες εξετάσεις. Η
στήριξη και η αλληλεγγύη είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας.»

Η σημερινή σύσταση παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση γρήγορων τεστ
αντιγόνων για την ανίχνευση του ιού σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως π.χ. καταστάσεις στις οποίες
απαιτείται γρήγορος εντοπισμός των προσβεβλημένων ατόμων προκειμένου να υποστηριχθεί η
διαχείριση εστιών ή η τακτική παρακολούθηση ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως το ιατρικό προσωπικό
ή οι τρόφιμοι οίκων ευγηρίας. Τα κράτη μέλη προτρέπονται να χρησιμοποιούν γρήγορα τεστ αντιγόνων
παράλληλα με δοκιμασίες RT-PCR για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού, την ανίχνευση
κρουσμάτων λοίμωξης και την ελαχιστοποίηση των μέτρων απομόνωσης και καραντίνας.

Η αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων είναι υψίστης σημασίας για τη
διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας, της διασυνοριακής ιχνηλάτησης επαφών και της
θεραπείας. Τα κράτη μέλη προτρέπονται να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αποτελέσματα των γρήγορων
τεστ αντιγόνων που πληρούν τα κριτήρια της σύστασης και που διενεργούνται σε εγκεκριμένες μονάδες
εξέτασης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Η συμμόρφωση με τη σύσταση μπορεί έτσι να συμβάλει
στην ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε
περιόδους κατά τις οποίες οι ικανότητες διεξαγωγής εξετάσεων είναι περιορισμένες.

Εξακολουθούν να σημειώνονται επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που παρέχουν νέες πληροφορίες
σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ιού και τις δυνατότητες χρήσης διαφορετικών μεθοδολογιών και
προσεγγίσεων για τη διάγνωση της νόσου COVID-19. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι διαρκώς έτοιμη
να επικαιροποιήσει αναλόγως τη σύσταση σχετικά με τη χρήση των εξετάσεων.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/10/29/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en


Για την περαιτέρω ενίσχυση των ικανοτήτων διενέργειας εξετάσεων στην ΕΕ, η Επιτροπή παρέχει
χρηματοδότηση ύψους 35,5 εκατ. ευρώ στην IFRC για την υποστήριξη της κατάρτισης του
προσωπικού και για να δοθεί στις κινητές ομάδες εξέτασης του Ερυθρού Σταυρού πρόσβαση στον
εξοπλισμό, τα εργαστηριακά υλικά και τα αντιδραστήρια που χρειάζονται για να παίρνουν δείγματα και
να διενεργούν εξετάσεις, καθώς και για να υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές στο έργο τους.

Η συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς
Ημισελήνου είναι ανοικτή στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω των εθνικών
εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού. Επτά κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν: Αυστρία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και Πορτογαλία.

Ιστορικό

Η πανδημία κατέδειξε την ανάγκη για βελτίωση της ετοιμότητας και για αποτελεσματικότερη διαχείριση
των διασυνοριακών απειλών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Οι ταχείες και
ορθές εξετάσεις είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Η Επιτροπή έχει
στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη τέτοιων εξετάσεων και θα δρομολογήσει διαδικασία κοινής
προμήθειας γρήγορων τεστ. Ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης θα
διατεθεί για τη στήριξη των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για τη διάγνωση της
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2

Σύσταση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου, σχετικά με τις στρατηγικές διεξαγωγής διαγνωστικών
εξετάσεων για τη νόσο COVID-19
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