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Πεξίιεςε 

 

Οη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζ ηελ Διιάδα  έρνπλ 

επεξεάζεη κεηαμχ άιισλ θάζε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν θιάδνο ηεο πγε ίαο θαη ηεο αζθάιηζεο έρεη  επηβαξπλζεί ζε 

ζεκαληηθφηαην βαζκφ, πφξνη  γηα πξνκήζεηα πιηθψλ θαη επάξθεηα ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ δελ ππάξρνπλ κε απνηέιεζκα ε πγεία ησλ πνιηηψλ, 

αζθαιηζκέλσλ ή κε,  λα ηίζεηαη ζπλερψο ζε θίλδπλν. Ζ αλάγθε γηα 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ν ζσζηφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο 

ησλ θνξέσλ γηα εμνηθνλφκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε πφξσλ είλαη 

επηηαθηηθή.  

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κειέηε ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κέζσ ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. .  

Αλαιχεηαη  ν ηξφπνο πνπ γίλνληαη νη  πξνκήζεηεο ησλ πιηθψλ ζην δεκφζην, 

πεξηγξάθνληαη  νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαζψο θαη ην θφζηνο θάζε εμέηαζεο.  

Δπίζεο γίλεηαη ιεπηνκεξήο κειέηε ηνπ θφζηνπο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ 

ζηελ 2ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο .   

Σέινο,  απνηηκάηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  ε 

παξνρή ζηνπο αζθαιηζκέλνπο δηαγλσζηηθψλ κέζσ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιεη φηαλ νη  δηαγλσζηηθέο εμε ηάζεηο 

δηελεξγνχληαη ζε ηδησηηθά εξγαζηήξηα.  
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Abstract 

 

Due to the economic crisis in Greece each sector and function has been 

affected. Health sector and mostly the public health sector have been 

devastated.  Hospitals are facing lack of materials and staff  and as a result  

patient’s wellness is in danger. The necessity of health system reorganization 

and financial  planning is crucial .  

 

In this work we study the diagnostic tests provided to patients  through health 

units  inside the Second Healthcare Unit  of Greece.  

 

We are also comparing the cost  of blood test  which are provided through 

health units and private medical  centers .  
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1.  ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

1.1.  Δζληθφ χζηεκα Τγείαο  

Σo ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη  σο έλα κεηθηφ ζχζηεκα,  θαζψο  

ζε φηη  αθνξά ηε δνκή ηνπ ζπλππάξρεη ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο  θαη 

ε  ρξεκαηνδφηεζε  ηνπ ζηεξίδεηαη ζε  δεκφζηνπο πφξνπο (θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) θαη ζηηο ηδησηηθέο πιεξσκέο.   

ην  κεηθηφ ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ζπλππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ην κνληέιν 

Bismarck θαη απφ ην κνληέιν Beveridge.  

Σν  ζχζηεκα πγείαο παξέρεη πεξίζαιςε κέζσ ηξηψλ επηπέδσλ, ην 

πξσηνβάζκην,  δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο πγείαο. Σν 

πξσηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο πγείαο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ 

πξφιεςε ησλ λφζσλ (εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε) ελψ ην δεπηεξνβάζκ ην 

θαη ηξηηνβάζκην εζηηάδεη θπξίσο ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

αζζελεηψλ. ηελ κειέηε καο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο Μνλάδεο Τγείαο, ηα Κέληξα Τγείαο θαη  ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Πε .Γ.Τ.  

Χο «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» (Π.Φ.Τ.) λννχληαη φιεο νη  ππεξεζίεο 

θαη πξάμεηο,  νη  νπνίεο δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πγείαο .  
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1.2.  Γηαίξεζε Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ  

Αξρηθά, ηδξχζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο (Πε . .Τ . ,  Ν. 

2889/2001), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθαλ ζε Πεξηθεξεηαθά 

πζηήκαηα Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Πε . .Τ .Π . ,  Ν. 3106/2003) θαη ηειηθά ζε 

Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (ΓΤΠΔ, Ν. 3329/2005). Με ην Ν. 

3527/2007 (θεθάιαην Β΄, άξζξν 3, παξ. 1) ν αξηζκφο ησλ ΓΤΠΔ 

πεξηνξίζηεθε ζε 7 Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο Δπηθξάηεηαο απφ ηηο 

ζπγρσλεχζεηο ησλ 17 πνπ φξηδε o πξνεγνχκελνο λφκνο.  

Ζ επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο επηά Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο:   

1ε Γ. Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  

2ε Γ. Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεηξαηψο θαη  Αηγαίνπ  

3ε Γ. Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο  

4ε Γ. Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  

5ε Γ. Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο  

6ε Γ. Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νή ζσλ, Ζπείξνπ θαη  

Γπηηθήο Διιάδαο  

7ε Γ. Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο.  
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Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο Διιάδαο  

 

 

 

Υγειονομικές Περιφέρειες Ελλάδας 

Πηγή: Διοίκηζη 7ης Τγειονομικής Περιθέρειας (ΔΤΠΕ Κρήηης)  
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1.3.  Ίδξπζε Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  

Σελ 2α  Μαξηίνπ ηνπ 2011 δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 31 ν λφκνο 

3918 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν :  πληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ  Τγείαο 

(εθεμήο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή Οξγαληζκφο),  ην νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ησλ 

Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη  Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κε έδξα ηελ Αζήλα.  Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  νξίζηεθε 6 κήλεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 3918.  

ηνλ λέν νξγαληζκφ κεηαθέξζεθε θαη εληάρζεθε ν Κιάδνο Τγείαο ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  −  Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ 

(ΗΚΑ−ΔΣΑΜ) κε ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ ,  νη Κιάδνη Τγείαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ  Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ 

Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ), ν Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ 

(ΟΠΑΓ)θαζψο θαη νη  Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί παξνρήο πγείαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ .  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο απνηειεί ε θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιάδνο, ε παξνρή 

απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζηνηρεηψδνπο 

πεξίζαιςεο ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ε νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο πεξίζαιςεο δηακέζνπ ηεο ζπκκεηνρήο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηε δηαρείξηζε ησλ λνζεκάησλ.  

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  απνηέιεζε κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο 

κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ αγνξά 

ππεξεζηψλ πγείαο, κε  θεληξηθή θηινζνθία ηελ αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαηά ηξφπν εληαίν θαη  ηζφηηκν γηα φινπο ηνπο 

θιάδνπο θαη θνξεί ο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ.  Σαπηφρξνλα, ε 

ζεζκηθή πινπνίεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  ζπλδέζεθε κε κηα ζεκαληηθή 

δηαξζξσηηθή αιιαγή πξνο ηε κεηάβαζε ζε έλα εληαίν δεκφζην ζχζηεκα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ ΠΦΤ.  

ηνπο δηθαηνχρνπο  ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, παξέρνληαη  πάζεο θχζεσο 

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο,  πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνκέο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θξαηηθψλ , παλεπηζηεκηαθψλ, 

ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ηα θέληξα πγείαο ,  ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία,  ζε 

ζπκβεβιεκέλνπο εξγαζηεξηαθνχο ηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ζε 

δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα (Π.Γ. 84/2001), πνιπηαηξεία θαη γελη θφηεξα θνξείο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (Π.Φ.Τ.) ,  θαζψο θαη ζηα εμσηεξηθά 

εξγαζηήξηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη  ησλ Κέληξσλ 

Απνζεξαπείαο θαη  Απνθαηάζηαζεο. Ζ παξαπνκπή γηα παξαθιηληθέο εμε ηάζεηο 

γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά θαη ηα  ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά δελ ρξήδνπλ 

ζεψξεζεο .  
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Ο ζθνπφο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ζπλνςίδεηαη  

ζηα ηέζζεξα παξαθάησ ζεκεία:  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνπο, 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ησλ 

κεηαθεξφκελσλ θνξέσλ  

Ο ιεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο θαη ε επίηεπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ 

πνπ ζπληζηνχλ ην δίθηπν πξσηνβάζκηαο θξν ληίδαο πγείαο, δειαδή ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ ηνπ Δ..Τ.,  ησλ ηαηξψλ 

ππφρξεσλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ, ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.),  ησλ κνλάδσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θαζψο θαη άιισλ νξγαληζκψλ Ν.Π.Γ.Γ. ή 

Ν.Π.Η.Γ..   

Με απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πληνληζκνχ δηαξξπζκίδεηαη  επίζεο θαη ν 

ράξηεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη 

ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ ηεο πεξίπησζε α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνχρσ λ.  

Ζ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, 

ε ζέζπηζε θαλφλσλ πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ε δηαρείξηζε θαη  ν έιεγρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο 

θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφ ξσλ.  

 Ο θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη  ησλ φξσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα παξνρή 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε θνξείο δεκφζηνπ θαη  

ηδησηηθνχ ηνκέα.  
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2.  ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ έρνπλ  

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ επηηαθηηθή αλάγθε 

κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαζψο θαη  ε δηαξθήο αιιαγή ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγηθή ζπλάληεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία επηζηεκνληθψλ, πνιηηηθψλ θαη δ ηνηθεηηθψλ θνξέσλ γηα ηε 

ζπγγξαθή κειεηψλ θαη  πξνηάζεσλ.  

Μία ζεκαληηθή ζπγγξαθή πξφηαζεο είλαη ε «Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο & ν ξφινο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  4 Βήκαηα γηα ηε κεηαξξχζκηζε» .  Πεγέο  

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο απνηέιεζαλ ε  δηεζλήο βηβιηνγξαθία, ην 

αθαδεκατθφ έξγν ηεο ΔΓΤ θαη ε εκπεηξία θαηαμησκέλσλ ζηειερψλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηελ πθηζηάκελε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Θεκειηαθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ Καζεγεηή Γηάλλε Κπξηφπνπινπ ν νπνίνο 

φξηζε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαζψο θαη ησλ ζπλεξ γαηψλ 

ηνπ ζηνλ Σνκέα Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ηεο  Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 

Τγείαο θαζψο επίζεο θαη  ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ Αληηπξνέδξσλ, ησλ 

Γηεπζπληψλ  θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. .  Ζ ζπλεξγαζία θαη  ε 

ζπγγξαθή ηεο κειέηεο είρε σο ζθνπφ ηελ ζεκειη ψδε κεηαξξχζκηζε ηεο ΠΦΤ 

θαη ηελ δηαζθάιηζε επάξθεηαο  θαη βησζηκφηεηαο ζε βάζνο ρξφλνπ κε φξνπο 

αμηνπξέπεηαο, ηζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο 

ΠΦΤ. Κνηλφο ηφπνο ζηελ νκάδα ζπδήηεζεο θαη ηεο πξφηαζεο είλαη ε αλάγθε 

ζχζηαζεο εληαίνπ θνξέα, αλάπηπμε  ΠΦΤ γηα κείσζε θφζηνπο παξνρή 

εμεηάζεσλ θηι.  

Αθφκα κία ζεκαληηθή κειέηε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ θιάδν ηεο 

Τγείαο θαη  ησλ δαπαλψλ είλαη ε «Φαξκαθεπηηθή αγνξά ζηελ Διιάδα,  

γεγνλφηα θαη ζηνηρεία» πνπ εμέδσζε ν χλδεζκνο Φαξκαθεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο. Ζ κειέηε απηή απνηειεί κία εκπεξηζηαησκέλε 

ζχλνςε ησλ θπξηνηέξσλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηε θαξκαθεπηηθή 

αγνξά ζηελ Διιάδα  θαη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πγείαο.  

Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία, πίλαθεο θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πνπ παξέρεηαη ζηελ Διιάδα θαζψο θαη 

απνηίκεζε θφζηνπο εθηφο απφ ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη πιηθά, θαη γηα ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα.  

Σελ  έθδνζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο επηκειήζεθε ην Παξαηεξεηήξην 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ηνπ ΗΟΒΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ 

ΦΔΔ. Ηδηαίηεξε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ΔΜΠ θ. Άγγειν 

Σζαθαλίθα  ηνπ ΦΔΔ θαζψο θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Σεθκεξίσζεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο ηνηρείσλ .  

Ο πγεηνλνκηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξνλίδνληα 

πξνβιήκαηα νξγαλσηηθήο θαη  ιεηηνπξγηθήο θχζεσο .  Δπηπιένλ, απνηέιεζκα 



8 
 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο επηηήξεζεο ηεο ρψξαο ν η 

κεηαξξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο  θξίλνληαη αλαγθαίεο ψζηε 

λα επηηεπρζεί κείσζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηελ πγεία. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, πιεζψξα δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ έρεη εθπνλεζεί κε ηξφπνπο θαη 

πξνηάζεηο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ηεο ρψξαο.  
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3.  ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ  

3.1.  Μνλάδεο Τγείαο –  πξψελ ππνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ  

Σα πξψελ ηαηξεία θαη πνιπηαηξεία ηνπ ΗΚΑ -ΔΣΑΜ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ., απνηεινχλ θνκκάηη ηεο πγεηνλνκηθήο δνκήο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. .  

θνπφο θαη ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ..  Παξέρνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο, δηαζέηνπλ κηα 

ζεηξά απφ ηαηξνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη δηελεξγνχλ δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο.  Απνηεινχλ δειαδή κνλάδεο παξνρήο πξσηνβάζκ ηαο πεξίζαιςεο.  

Ζ καδηθή ζπληαμηνδφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ηαηξεία ηνπ πξψελ ΗΚΑ, ε 

αδπλακία πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ θαη ε γεληθφηεξε ηάζε γηα πεξηνξηζκφ 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ νδήγεζαλ ζηελ ζηαδηαθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ΗΚΑ -ΔΣΑΜ. ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 18 Φεβξνπαξίνπ 2013 έσο 27 Μαΐνπ 2013 απφ ηηο 308 

Μνλάδεο,  ιεηηνπξγνχζαλ νη 189.  

  

 

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΣΑΜ  

 

ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 θαη έπεηηα ζρεδφλ απφ έλα ρξφλν απφ ηελ 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ  Μνλάδσλ Τγείαο, ππνγξάθεθε ην ρέδην Ν φκνπ  

κε ηνλ ηίηιν  «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ)» απφ ηνλ 

Τπνπξγφ  Τγείαο ππξίδσλ  - Άδσλη Γεσξγηάδε.  ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 

εθδίδεηαη ν Νφκνο Τπ' Αξηζ. 4238 «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο 

(Π.Δ.Γ.Τ.),  αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  (ΦΔΚ Α'/17 -

02-2014).  

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ρέδην Νφκνπ, ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

δεκηνπξγείηαη ην Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί 

ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ. Π.ε).  Σν ζχλνιν ηεο 
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ΠΦΤ ζα παξέρεηαη  κέζσ ελφο εληαίνπ δηθηχνπ, ηνπ Πεδπ, ηζφηηκα ζε θάζε 

πνιίηε.  Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Σα Κέληξα Τγείαο θαη  νη  ινηπέο Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο ησλ Γ.Τ. π.ε απνηεινχλ ηηο δεκφζηεο δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. Σα Κέληξα Τγείαο 

ηεο Υψξαο κε ηηο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο (Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά 

Ηαηξεία, Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, Δηδηθά Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία) κεηαθέξνληαη 

θαη εληάζζνληαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ νηθείσλ  Γ.Τ.π.ε  θαη  απνηεινχλ 

εθεμήο απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπο. Οη Μνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

(Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) κεηαθέξνληαη θαη εληάζζνληαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ 

Γ.Τ.π.ε  σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο.  

Ζ κεηαξξχζκηζε απηή ραξαθηεξίζηεθε σο πνιχ ζεκαληηθή γηα ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο ηεο Διιάδαο θαη  ζπληέιεζε ζηελ αλακφξθσζε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηεο ρψξαο  πξνζεγγίδνληαο ηα επξσπατθά 

επίπεδα παξνρήο. ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο, ζα απνηππσζ εί θαη νηθνλνκηθά 

ην φθεινο ηεο κεηαξξχζκηζεο.  

Απφ ηηο 20 Μαξηίνπ 2014 ηα πνιπηαηξεία  πξψελ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  παξαδίδνληαη  

ζηηο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο ην πξνζσπηθφ ηνπο επηζηξέθεη ζε απηά  θαη 

ζηαδηαθά επαλαιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά απφ ηηο 7 πκ. έσο ηηο 7 κκ .  Οη 

ππεξεζίεο πγείαο ζηηο κνλάδεο ηνπ ΠΔΓΤ παξέρνληαη δσξεάλ θαη  πξνο ηνπο 

αλαζθάιηζηνπο.  

Σελ 17
ε
 Μαξηίνπ ηνπ 2014 εζηάιε πξνο ηνπο Γηνηθεηέο φισλ ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ε ππ’ αξηζ. Πξση.:  Τ3/Γ.Π./νηθ..23726 Δγθχθιηνο 

ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία  ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4238/2014. 

Γηεπθξηλίδεηαη ε νλνκαζία ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, νη  παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

ην σξάξην θαη φιεο νη  ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  
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3.2.  Καλνληζκφο  πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ  

Ζ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο  αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ δεκφζην θνξέα  

νξίδεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Νν 118 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Αξ.  Φχιινπ 150/10 -07-2007). Ζ δηαδηθαζία απηή 

αθνινπζείηαη  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο  θαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ 

θαη πιηθψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη απφ ην 

Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ).  

Αξρηθά, πξνθεξχζζεηαη ν δηαγσληζκφο, δεκνζηεχεηαη δειαδή ε δηαθήξπμε. Ζ 

δηαθήξπμε πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο φπσο: ην είδνο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αξκφδηνο θνξέαο,  ην είδνο  ηεο πξνκήζεηαο, ν 

πξνυπνινγηζκφο ,  ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο, ε πνζφηεηα θαη νη  

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά.  Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο 

θαη πιήξεηο.  Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νλνκάδνληαη νη  ηερληθέο απαηηήζεηο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνπ 

απαηηνχληαη,  πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξήζε,  γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα  θαη 

πξέπεη λα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα επξσπατθά πξφηππα .  Ζ 

πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ πεξηέρεη εγγπεηηθή επηζηνιή,  ππεχζπλεο 

δειψζεηο πηζηνπνηεηηθά θαη γελ ηθφηεξα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία 

θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ  

πξνζθέξνληαη .  

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζπληάζζνπλ έλαλ θιεηζηφ θάθειν «Πξνζθνξάο» 

φπσο νλνκάδεηαη ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπο εμήο ππφ-θαθέινπο:  

  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

  Σερληθή Πξνζθνξά  

  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

νη νπνίνη απνζηέιινληαη ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη 

ηελ νξηδφκελε απφ απηφλ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.  

Ζ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν ή απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο 

αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο πξνρσξάεη ζηελ απνζθξάγηζε θάζε 

θαθέινπ κε ηελ ζεηξά πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ πιεξνί 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε θάζε θάθειν, πξνρσξάεη ζην επφκελν ζηάδην 

αμηνιφγεζεο. Σειεπηαίνο θάθεινο πνπ εμεηάδεηαη είλαη απηφο ηεο 

νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο φπνπ αλαιφγσο αλ ν δηαγσληζκφο αθνξά ηελ 

ζπκθεξφηεξε ή νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά αλαηίζεηαη  ε πξνκήζεηα ζηνλ 

πξνκεζεπηή.  Απφ ηνλ ηειηθφ πξνκεζεπηή δεηνχληαη θάπνηα επηπιένλ έγγξαθα 

ηα νπνία κφιηο πξνζθνκίζεη ζπλάπηεηαη  ε χκβα ζε κεηαμχ θνξέα θαη 

πξνκεζεπηή.  
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3.3.  Ζιεθηξνληθνί Γηαγσληζκνί  

Με ηνλ  Νφκν  4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/2013) ζπζηάζεθε  ην Δζληθφ χζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  (Δ..Ζ.ΓΖ..) ην νπνίν απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε  Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ  (Γ.Γ.Δ.) ηνπ  Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Τπνδνκψλ, 

Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ . Μέζσ απηνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά φιε 

ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ε παξαθνινχζεζε κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε 

πξνυπνινγηζκφ  60.000 επξψ θαη άλσ άλεπ ΦΠΑ  .Δηδηθφηεξα ην ζχζηεκα 

δηαζέηεη ήδε ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο ελφο δηαγσληζκνχ, ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.  

Οη εκεξνκελίεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηνπ Δζληθνχ  πζηήκαηνο  

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  (Δ..Ζ.ΓΖ..)  παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.   

 

Πηγή: ΕΣΗΔΗΣ  

  

http://gge.gov.gr/
http://gge.gov.gr/
http://gge.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
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3.4.  Πιεξνθνξίεο:  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη  πην θαηαλνεηή ε κειέηε ζρεηηθά κε ηηο δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο  θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

παξάζεζε ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηψλ:  

Σν 1996 δεκηνπξγήζεθε ν φξνο CPV πνπ ζεκαίλεη Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο  

Γεκφζηεο πκβάζεηο  θαη κεηαθξάδεηαη  σο Common  Procurement   

Vocabulary απφ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα ηξία αξρηθά. Σν ιεμηιφγην 

απηφ δεκηνπξγήζεθε ην 1996 σο εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  Ζ ρξήζε 

ησλ ηππνπνηεκέλσλ φξσλ ηνπ CPV δηεπθνιχλεη ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο 

λα εληνπίζνπλ πξνθεξχμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Σν 

CPV δηεπθνιχλεη επίζεο ηελ ηαρεία θαη αθξηβή κεηάθξαζε πξνθεξχμεσλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα δεκνζ ηεπζνχλ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δ .Δ . ,  θαζψο θαη  ηελ θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ γηα ηνπο 

δηαγσληζκνχο.  αλ νξηζκφ κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηνλ φξν CPV σο έλα 

ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο,  ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ 

ηππνπνίεζε ησλ αλαθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Γηα ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη νη  εμήο θσδηθνί:  

 

33696200-7 Αληηδξαζηήξηα αηκαηνινγηθψλ ηεζη  

33696100-6 Αληηδξαζηήξηα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νκάδαο αίκαηνο  

33696500-0 Αληηδξαζηήξηα εξγαζηεξίσλ  

38434000-6 Αλαιπηέο  

38434520-7 Αλαιπηέο αίκαηνο  

38434500-1 Βηνρεκηθνί αλαιπηέο  
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Όιεο νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο in vitro πξντφλησλ  πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ 

δεκφζην ηνκέα απαηηείηαη λα απνθηήζνπλ έλαλ Κσδηθφ Πξνκεζεπηή  ν νπνίνο 

δίδεηαη  απφ ην Δζληθφ Κέληξν Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη Σερλνινγίαο 

ζηελ Τγεία απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηνπ ΔΚΔΒΤΛ, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 

1988 .  ηε ζπλέρεηα απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε ησλ in vitro πξντφλησλ  θάζε 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο ζην Μεηξψν Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ. Σν 

Μεηξψν απηφ, αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ 

πξντφλησλ πνπ θπθινθνξνχλ, ή πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζνπλ,  

ζηελ Διιεληθή Αγνξά. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

Μεηξψνπ ζε πεξηβάιινλ web θαη κε ηε ρξήζε ηεο νλνκαηνινγίαο GMDN -

Global Medical  Device Nomenclature ,  ε νπνία απνηειεί ζήκεξα ηελ κφλε 

εγθεθξηκέλε νλνκαηνινγία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηα Ηαηξνηερλνινγηθά  

Πξντφληα. Ζ θσδηθνπνίεζε απηή νλνκάδεηαη «θσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ» θαη ηε 

θέξνπλ φια ηα in  vi tro πξντφληα  πνπ  πξνκεζεχνληαη νη  δεκφζηνη θνξείο.   

 

εκαληηθφ είλαη εδψ λα γίλεη  θαη κία κηθξή αλαθνξά ζηηο κεγαιχηεξεο θαη 

πην γλσζηέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηελ Διιάδα ζηελ πξνκήζεηα 

Ηαηξηθψλ Γηαγλσζηηθψλ Μεραλεκάησλ, αληηδξαζηεξίσλ θαη πιηθψλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα απηψλ:  

 

  Siemens Healthcare Α .Β .Δ .Δ .  

  Roche Diagnostics  Α.Δ.  

  Abbott  Laboratories (ΔΛΛΑ)  Α .Β .Δ .Δ .  

  Medicon Hellas Α.Δ.  

  MENARINI ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Β.Δ.Δ.  

  ΚΔΚΖ Α .Δ .   
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4.  ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αίκαηνο νξίδνληαη  νη  εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ 

γίλνληαη ζε έλα δείγκα αίκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζνχλ νπζίεο θαη 

βηνρεκηθνί παξάγνληεο κε ζθνπφ ηελ δηάγλ σζε αζζελεηψλ ή κέηξεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο πγείαο ηνπ εμεηαδφκελνπ.  Σν αίκα ιακβάλεηαη απφ ηνλ αζζελή 

θαη απνθαιείηαη δείγκα. Ζ κέηξεζε ησλ νπζηψλ θαη ησλ βηνρεκηθψλ 

παξαγφλησλ θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζε 

κεραλήκαηα πνπ νλνκάδνληαη Αλαιπηέο.  

Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ κεηξψληαη  

δηαρσξίδνληαη ζε  ηέζζεξηο κεγάιεο  θαηεγνξίεο. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο 

είλαη:  

Αηκαηνινγηθέο Δμεηάζεηο  

Βηνρεκηθέο Δμεηάζεηο  

Αλνζνινγηθέο Δμεηάζεηο  

Μηθξνβηνινγηθέο Δμεηάζεηο  

4.1.  Αηκαηνινγηθέο  εμεηάζεηο  

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ εμεηάδεηαη ην νιηθφ αίκα, 

ζηελ αξρηθή κνξθή θαη ζχζηαζε δειαδή πνπ έρεη φηαλ ιακβάλεηαη απφ ηνλ 

εμεηαδφκελν.  ηελ νκάδα ησλ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ αλήθνπλ:  

Α)ΓΔΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΜΑΣΟ  

Ζ Γεληθή Δμέηαζε  Αίκαηνο είλαη κία απφ ηηο ζπρλφηεξα δεηνχκελεο θαη  

δηελεξγνχκελεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο αίκαηνο.  

ε απηήλ κειεηνχληαη ηφζν πνζνηηθά φζν θαη κνξθνινγηθά φια ηα έκκνξθα 

ζπζηαηηθά (θχηηαξα)  ηνπ αίκαηνο, ηα νπνία αησξνχληαη κέζα ζε πγξφ 

πεξηβάιινλ πνπ νλνκάδεηαη πιάζκα.  

ηε Γεληθή Δμέηαζε Αίκαηνο πξνζδηνξίδνληαη ε Αηκνζθαηξίλε, ν 

Αηκαηνθξίηεο, ν αξηζκφο ησλ Δξπζξνθπηηάξσλ, ησλ Λεπθνθπηηάξσλ, ησλ 

Αηκνπεηαιίσλ θαζψο επίζεο θαη ζεηξά άιισλ αηκαηνινγηθψλ παξακέηξσλ κε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ν θαζέλαο.  Ο πξνζδηνξηζκφο  φισλ απηψλ ησλ 

αηκαηνινγηθψλ παξακέηξσλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο θαη ρξήζηκνο γηα ηε 

δηάγλσζε πνιιψλ λνζεκάησλ φπσο, κηθξνβηαθψλ θαη ηνγελψλ ινηκψμεσλ, 

αλαηκηψλ, αηκνξξαγηψλ ,  ζξνκβψζεσλ θαη  ιεπραηκηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφο θαη 

ρξήζηκνο είλαη επίζεο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηκαηνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πνιιψλ παζήζεσλ θαη λνζεκάησλ θαζψο 

θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αθνινπζνχκελεο ζεξαπείαο.  

Ζ δηαηαξαρή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηε ζχζηαζε ηνπ αίκαηνο. Σα δηάθνξα ζπζηαηηθά πνπ 

απνηεινχλ ην αίκα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 
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ηνπ νξγαληζκνχ. Κάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηα ζπζηαηηθά απηά 

βξίζθνληαη ζε ζηαζεξά θαη θπζηνινγηθά επίπεδα. Οη φπνηεο αιιαγέ ο φκσο 

ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζπρλά ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

αιιαγέο ηφζν ζηα πνζνηηθά φζν θαη ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο, επηηξέπνληαο έηζη ηε ζπγθέληξσζε ρξήζηκσλ 

ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζσζηή θαη έγθαη ξε δηάγλσζε  

 

Ζ Γεληθή εμέηαζε αίκαηνο απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή εμέηαζε αίκαηνο, 

αθνχ ηα επξήκαηα ηεο δίλνπλ πνιχηηκεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηελ εηθφλα ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.  

Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξαθάησ παξα κέηξνπο:  

Πίλαθαο Αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ 

ΣΔΣ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

WBC 

Αξηζκόο  Λεπθώλ 

Αηκνζθαηξίσλ 
(White Blood Cells) 

Κχηηαξα απαξαίηεηα γηα ηελ άκπλα θαη επηβίσζε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εμέηαζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απεηθφληζε χπαξμεο θαη ηελ βαξχηεηα κηαο 

λνζεξήο θαηάζηαζεο ζηνλ νξγαληζκφ 

RBC 

Αξηζκόο  Δξπζξώλ 

Αηκνζθαηξίσλ 
(Red Blood Cells) 

Μεηαθέξνπλ νμπγφλν απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηνπο 

ηζηνχο κέζσ ηεο αηκνζθαηξίλεο. Καζνξηζηηθή 

εμέηαζε  γηα ηελ παξνπζία ή κε αλαηκίαο. 

HGB 
Αηκνζθαηξίλε 
(Hemoglobin) 

πζηαηηθφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, δεζκεχεη θαη 

κεηαθέξεη νμπγφλν απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηνπο 

ηζηνχο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ξχζκηζε ηεο 

νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αίκαηνο. Μέηξεζε γηα 

αμηνιφγεζε κνξθψλ αλαηκίαο 

HCT 
Αηκαηνθξίηεο 
(Hematocrit) 

Καζνξίδεη ηελ αλαινγία ηνπ φγθνπ ησλ εξπζξψλ 

ζηνλ ζπλνιηθφ φγθν ηνπ αίκαηνο. Γείθηεο γηα 

παξνπζία αθπδάησζεο, απψιεηαο αίκαηνο θαη 

αλαηκίαο. 

MCV 

Μέζνο Όγθνο Δξπζξώλ 

Αηκνζθαηξίσλ 
(Mean Cell Volume) 

Γείθηεο φγθνπ ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη 

ηαμηλφκεζεο αλαηκηψλ. 

MHC 

Μέζε Πεξηεθηηθόηεηα 

Αηκνζθαηξίλεο 
(Mean Cell Hemoglobin) 

Δθθξάδεη ηε κέζε πεξηεθηηθφηεηα αηκνζθαηξίλεο 

ζην κέζν εξπζξφ αηκνζθαίξην. Γείθηεο 

ηαμηλφκεζεο αλαηκηψλ. 

MCHC 

Μέζε Πεξηεθηηθόηεηα 

Αηκνζθαηξίλεο 
(Mean Cell Hemoglobin 

Concentration) 

Δθθξάδεη ηε κέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο ζην 

κέζν εξπζξφ αηκνζθαίξην. Γείθηεο ηαμηλφκεζεο 

αλαηκηψλ. 

RDW 

Δύξνο θαηαλνκήο Μεγέζνπο 

Δξπζξώλ 
(Red Distribution Width) 

Γείθηεο δηεξεχλεζεο αηκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, 

αλίρλεπζε αλσκαιηψλ ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. 
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PLT 
Αξηζκόο Αηκνπεηαιίσλ 

(Platelets) 

Απαξαίηεηα γηα ηνλ κεραληζκφ πήμεο ηνπ αίκαηνο, 

ζηελ δηαδηθαζία επνχισζεο ησλ πιεγψλ θαη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ζξφκβσλ. 

MPV 
Μέζνο Όγθνο Αηκνπεηαιίσλ 

(Mean Platelet Volume) 

Γείθηεο φγθνπ ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη αμηνιφγεζεο 

αηκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ. 

PDW 

Δύξνο θαηαλνκήο Μεγέζνπο 

Αηκνπεηαιίσλ 
(Platelet Distribution Width) 

Γείθηεο κεγέζνπο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη 

αμηνιφγεζεο αηκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ. 

PCT 
Αηκνπεηαιηνθξίηεο 

(Plateletcrit) 

Γείθηεο αλαινγίαο αηκνπεηαιίσλ αλά κνλάδα 

φγθνπ αίκαηνο θαη δηεξεχλεζεο αηκνξξαγηθψλ 

δηαηαξαρψλ. 

LYMP 
Λεκθνθύηηαξα 
(Lymphocytes) 

Βαζηθά θχηηαξα αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γείθηεο γηα χπαξμε νμείαο ή ρξφληαο ηνγελνχο 

ινίκσμεο, ιεπραηκίαο, ιεκθψκαηνο, θιεξνλνκηθψλ 

αλνζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, θπκαηίσζεο, AIDS , 

λφζν Hodgkin. Δπεξεάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ιήςεο αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ. 

Monocytes Μνλνθύηηαξα 

Αληηκεησπίδνπλ βαξηέο ινηκψμεηο. Απμεκέλα ζε 

ρξφληεο ινηκψμεηο, απηνάλνζα, ιεπραηκία  θαη ζε 

άιιεο θαθνήζεηεο 

Neutrophils 
Οπδεηεξόθηια 

(Πνιπκνξθνπχξελα) 

Παξέρνπλ πξνζηαζία απφ βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο. 

πγθεληξψλνληαη ζε πεξηνρέο ηξαπκαηηζκνχ θαη 

θαηαπνιεκνχλ κφιπλζε. Απμάλνληαη ζε νμείεο 

ινηµψμεηο θαη θιεγκνλέο, 

Eosinophils Ζσζηλόθηια 

Αληηκεησπίδνπλ αιιεξγηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

παξαζηηψζεηο φπνπ θαη απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνπο 

φπσο θαη ζε δεξκαηνπάζεηεο ή θαθνήζε λνζήκαηα.  

Basophils Βαζεόθηια 
Αληηκεησπίδνπλ αιιεξγηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

παξαζηηψζεηο. Απμεκέλα ζε ιεπραηκία. 

 

Β) ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΑΘΗΕΖΖ ΔΡΤΘΡΧΝ (Σ .Κ .Δ .)  (Erythrocytes  

Sedimentation Rate) 

Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα φηαλ αθεζνχλ ειεχζεξα ζε ζηήιε αίκαηνο 

δεκηνπξγνχλ ζρεκαηηζκνχο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη  θαζηδάλσλ 

δεκηνπξγψληαο έηζη ην θπζηθνρεκηθφ θαηλφκελν ηεο Σ.Κ.Δ. Ζ Σ.Κ.Δ 

κεηξάηαη απφ ην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ πιάζκαηνο πάλσ απφ ηα εξπζξά 

αηκνζθαίξηα  θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο θαη ην ζρήκα ηνπο. Οξίδεη  

ηνλ ξπζκφ θαζίδεζεο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζε κία ψξα. Ο απμεκέλνο 

ξπζκφο ππνδειψλεη ζπλερηδφκελε θαηάζηαζε  λφζνπ θαη απαηηεί  δηεξεχλεζε 

θαη παξάιιεια  απνηειεί δείθηε παξαθνινχζεζεο θαηά ηελ ζεξαπεία 

ινηκσδψλ, θιεγκνλσδψλ θαη θαθνήζσλ θαηαζηάζεσλ.  

Γ) ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ  

Απνηειεί κία κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηκνζθαηξνλνπαζεηψλ. Ζ 

αηκνζθαηξίλε είλαη πξσηεΐλε ηνπ νιηθνχ αίκαηνο θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

κεηαθνξά νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Ζ δνκή ηεο αηκνζθαηξίλεο θαζνξίδεηαη απφ 4 δνκέο. Ζ πξσηνηαγήο 

δνκή θαζνξίδεη  ηε ζεηξά ησλ ακηλνμέσλ απφ ηελ νπνία απαξηίδεηαη θάζε 
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πνιππεπηηδηθή αιπζίδα. Ζ δεπηεξνηαγήο δνκή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν 

απφ ηνλ νπνίν αλαδηπιψλεηαη ε θάζε αιπζίδα. Ζ ηξηηνηαγήο δνκή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ηξηζδηάζηαην  ηεο δνκήο ηεο. Σέινο ε ηεηαξηνγελήο 

δνκή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο  ελδνκνξηαθέο κεηαθηλήζεηο.  Οη 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο δηαθξίλνληαη  ζε πνζνηηθέο θαη  πνηνηηθέο.  ηηο 

πνζνηηθέο έιιεηςε ή ειάηησζε ηεο παξαγσγήο κηαο αιπζίδαο (ζαιαζζαηκίεο).  

ηηο πνζνηηθέο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο έρνπκε αληηθαηάζηαζε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ακηλνμέσλ ζηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ζην ζρεκαηηζκφ άιισλ πνηθηιηψλ αηκνζθαηξίλεο (πρ Hbs). Μία 

θαη κφλν αιιαγή ελφο ακηλνμένπο ζηε ζχλζεζε ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο 

κεηαβάιιεη ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηεο αηκνζθαηξίλεο κε απνηέιεζκα λα είλαη 

δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο κε ειεθηξνθνξεηηθέο κεζφδνπο. Άξα εθαξκφδνληαο 

ειεθηξηθφ ξεχκα ζε φμηλν ή αιθαιηθφ πεξηβάιινλ θάζε αηκνζθαηξίλε 

κεηαθηλείηαη κε θαζνξηζκέλε ηαρχηεηα νπφηε κπνξεί λα πξνζδηνξ ηζηεί 

πνζνηηθά  θαη πνηνηηθά.  

Οη παξαπάλσ αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε Αηκαηνινγηθνχο 

Αλαιπηέο.  
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4.2.  Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο  

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ βηνρεκηθψλ  εμεηάζεσλ εμεηάδεηαη ν νξφο ηνπ 

αίκαηνο. Αθνχ ιεθζεί  ην δείγκα απφ ηνλ εμεηαδφκελν, θπγνθεληξείηαη ψζηε 

λα δηαρσξηζηνχλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη λα απνκνλσζεί ην πιάζκα ην 

νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ βηνρεκηθψλ 

εμεηάζεσλ. ηελ νκάδα ησλ βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ ππάξρνπλ πνιιέο 

ππννκάδεο:  

Α)ΒΑΗΚΟ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

 

 GLU-Γιπθόδε ή άθραξν (Glucose) 

Γηαγλσζηηθή Αμία :  

Σα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα ξπζκίδνληαη απφ ην ζπθψηη,  ην νπνίν 

δηαζθαιίδεη  φηη  δηαηεξνχληαη κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ. Πηψζε ησλ 

ηηκψλ ζαθράξνπ θάησ απφ έλα θξίζηκν επίπεδν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Απηή εθδειψλεηαη σο 

ππνγιπθαηκία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ  κπτθή  αδπλακία, έιιεηςε ζπληνληζκνχ 

θηλήζεσλ θαη δηαλνεηηθή ζχγρπζε. Πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ επηπέδνπ 

ζαθράξνπ νδεγεί ζε ππνγιπθαηκηθφ θψκα.  

Τπεξγιπθαηκία πην ζπρλά ζπκβαίλεη ζε αλεπάξθεηα ηλζνπιίλεο, κηα πάζεζε 

γλσζηή σο κειηηαίνο δηαβήηεο.  Απηή ε αζζέλεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε 

ζαθράξνπ ζην αίκα ζε επίπεδα ηέηνηα ψζηε λα εκθαλίδεηαη θαη ζηα νχξα. Ζ 

κέηξεζε ηνπ ζαθράξνπ αίκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηαη σο δνθηκή ειέγρνπ γηα ην 

κειηηαίν δηαβήηε, γηα νμεία επαηίηηδα  θαη παγθξεαηίηηδα. Αλεβαζκέλα 

επίπεδα ζαθράξνπ παξαηεξνχληαη επίζεο ζε ελδνθξηληθέο αλσκαιίεο φπσο 

θαηνρξσκνθχηησκα,  ζπξνηνμίηηδα, ζχλδξνκν Cushing, παγθξεαηηθέο  

αζζέλεηεο φπσο νμεία θαη ρξφληα παγθξεαηίηηδα, θπζηηθή ίλσζε, 

λενπιάζκαηα ζην πάγθξεαο. Μεησκέλα επίπεδα ζαθράξνπ παξαηεξνχληαη ζε 

δπζιεηηνπξγίεο γιπθνγφλνπ, θαξθηλψκαηα  ησλ αδέλσλ αδξελαιίλεο, 

θαξθηλψκαηα  ζηνκάρνπ, ηλσδνζάξθσκα, ππνζπξενεηδηζκφ, αλσκαιίεο ηνπ 

απηφκαηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,  θεηνηηθέο ππνγιπθαηκίεο,  ζχλδξνκν 

Ztterson,  γαιαθηνδαηκία θιπ.  

 

 URE-Οπξία (Urea) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ νπξία ζπληίζεηαη ζην ζπθψηη σο ην ηειηθφ πξντφλ  κεηαβνιηζκνχ πξσηετλψλ  

θαη ακηλνμέσλ. Ζ ζχλζεζε ηεο νπξίαο εμαξηάηαη απφ ηελ εκεξήζηα πξφζιεςε 

πξσηετλψλ θαη ηνλ ελδνγελή κεηαβνιηζκφ ησλ πξσηετλψλ. Ζ πεξηζζφηεξε απφ 

ηελ νπξία πνπ παξάγεηαη απφ απηέο ηηο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο 

εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε. Καηά  ηε δηάξθεηα ηεο 

δηνχξεζεο έλα κεγάιν πνζφ νπξίαο εθθξίλεηαη ζηα νχξα θαη ε ζπγθέληξσζε 

ηεο νπξίαο πιάζκαηνο είλαη ρακειή. Καηά ηελ αληηδηνχξεζε ε νπνία κπνξεί 

λα ζπκβεί ζε νιηγνπξηθή θαξδηαθή αλαθνπή, απνμήξαλζε ή δίςα, ε νπξία 

επαλαδηαρέεηαη ζηα ζσιελάξηα κε απμεκέλν ξπζκφ θαη ε νπξία πιάζκαηνο 

απμάλεηαη.  Πξνλεθξηθή αχμεζε ηεο νπξίαο ζπκβαίλεη ζε θαξδηαθή 

αληηξξφπεζε, απμεκέλν θαηαβνιηζκφ πξσηετλψλ θαη κεγάιε απψιεηα χδαηνο.  

Σα επίπεδα νπξίαο κπνξεί λα είλαη αλεβαζκέλα εμαηηίαο λεθξηθψλ αηηηψλ 

φπσο νμεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, ρξφληα λεθξίηηδα,  πνιπθπζηηθφ λεθξφ, 
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ζσιελαξηαθή λέθξσζε, θαη λεθξνζθιήξσζε. Μεηαλεθξηθή αχμεζε ηεο 

νπξίαο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ απφθξαμε ησλ νπξνθφξσλ νδψλ. ε 

αζζελείο ππφ αηκνθάζαξζε ε ζπγθέληξσζε νπξίαο είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

απνζχλζεζεο ησλ πξσηετλψλ θαη ηεο κεηαβνιηθήο θαηάζηαζεο.  

 

 CREA-Κξεαηηλίλε (Creatinine) 

Γηαγλσζηηθή Αμία :  

Ζ θξεαηηλίλε απνηειεί κεηαβνιηθφ πξντφλ ηεο θξεαηίλεο θαη ηεο 

θσζθνθξεαηίλεο νη νπνίεο θαη νη  δχν αλεπξίζθνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

κχεο. Ζ κέηξεζε ηεο θξεαηηλίλεο ζηνλ νξφ απνηειεί βαζηθφ δείθηε ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο ησλ λεθξψλ θαη  γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο λεθξηθήο δηάιπζεο.  Απμεκέλα επίπεδα θξεαηηλίλεο ζηνλ 

νξφ παξαηεξνχληαη ζε νμεία ή ρξφληα αλσκαιία ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, ζε ελεξγφ αθξνκεγαιία, γηγαληηζκφ, 

ππεξζπξενεηδηζκφ θαη δηαηξνθή πινχζηα ζε θξέαο. Υακειέο ηηκέο 

θξεαηηλίλεο παξαηεξνχληαη ζε θχεζε (ηδηαίηεξα θαηά ην 1° θαη 2° ηξίκελν) 

θαη ζε απμεκέλε απψιεηα κπτθήο κάδαο, αθξσηεξηαζκέλα άηνκα θαη άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  

 

 UA-Οπξηθό νμύ (Uric Acid) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

ηνλ νξφ: Απμεκέλα επίπεδα νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ παξαηεξνχληαη ζε 

πνδάγξα,  λεθξηθή αλεπάξθεηα, ιεπραηκία, πνιιαπιφ κπέισκα , άιιεο 

δηάζπαξηεο λενπιαζίεο, πνιπθπηηαξαηκία, ιεκθψκαηα, ςσξίαζε,  ηνμαηκία 

θαηά ηελ θχεζε, ζχλδξνκν Lesch -Nyhan, ζχλδξνκν Down, πνιπθπζηηθή λφζν 

ησλ λεθξψλ θαη ρξφληα λεθξνπάζεηα απφ κνιπβδίαζε. Αθφκε,  ην νπξηθφ νμχ 

ζην αίκα απμάλεηαη ζε ππεξιηπαηκία, παρπζαξθία,  ππέξηαζε,  

αξηεξηνζθιήξσζε,  ζαθραξψδε δηαβήηε, θαηαλάισζε αιθνφι, 

ππνπαξαζπξενεηδηζκφ,  αθξνκεγαιία, ζαξθνείδσζε, αζζέλεηα ήπαηνο, καδηθή 

θαηαζηξνθή ηζηψλ (απμεκέλε απνηθνδφκεζε λνπθιενπξσηετλψλ) θαη 

ππεξβνιηθφ κεηαβνιηζκφ λνπθιενπξσηετλψλ (π.ρ.  ιεπραηκία  κπεινχ ησλ 

νζηψλ, θαθνήζε αλαηκία θαη δειεηεξίαζε κε ζηξπρλίλε). Ομεία (κεξηθέο 

θνξέο επηθίλδπλε) αχμεζε ησλ επηπέδσλ νπξηθνχ νμένο αθνινπζεί ηε 

ζεξαπεία ιεπραηκίαο κε θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα. Γίαηηα πινχζηα ζε πνπξίλεο 

θαζψο θαη εληαηηθή άζιεζε απμάλεη ηα επίπεδα νπξηθνχ νμένο.  

Υακειέο ηηκέο νπξηθνχ νμένο παξαηεξνχληαη ζηε λφζν Wilson,  ζχλδξνκν 

Fanconi,  θάπνηεο θαθνήζεηο λφζνπο (αζζέλεηα ηνπ Hodgkin,  πνιιαπιφ 

κπέισκα, βξνγρνγελέο θαξθίλσκα), μαλζηλνπξία, SIADH, δίαηηα ρακειή ζε 

πνπξίλεο, θαη ζε έιιεηςε δεακηλάζεο ηεο αδελνζίλεο, πνπξηλψλ θαη 

θσζθνξπιάζεο ησλ λνπθιενηηδίσλ.  

 

 ALB-Αιβνπκίλε (Albumin) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ αιβνπκίλε ηνπ νξνχ παξάγεηαη ζην ζπθψηη θαη έρεη  ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο νγθνηηθήο πίεζεο,  ηε κεηαθνξά ζπξενεηδψλ θαη άιισλ 
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νξκνλψλ, ιηπαξψλ νμέσλ, ηεο κε ζπδεπγκέλεο ρνιεξπζξίλεο θαη ηε ξχζκηζε 

ηνπ pH. Σα επίπεδα αιβνπκίλεο ζηνλ νξφ κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ην 

ρξφλν εκίζεσο δσήο θαξκάθσλ θαζψο είλαη θαη κεηαθνξέαο αξθεηψλ 

θαξκάθσλ ζην αίκα. Υακειά επίπεδα αιβνπκίλεο (ππναιβ νπκηλαηκία) 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ αζζέλεηεο ηνπ ήπαηνο, κεησκέλε παξαγσγή ιφγσ 

θαθήο δηαηξνθήο -απνξξφθεζεο ηξνθψλ,  ζε λεθξνηηθφ ζχλδξνκν, 

εληεξνπάζεηεο κε απψιεηα πξσηετλψλ, εγθαχκαηα, αλαδηαλνκή π.ρ.  ιφγσ 

εγθπκνζχλεο, απμεκέλε θιεβηθή δηαπεξαηφηεηα ή κεησκέλε ιπκθαηηθή 

ιεηηνπξγία, νμείεο θάζεηο αζζελεηψλ θαη πνιχ ζπάληα ζε κεηαιιάμεηο πνπ 

πξνθαινχλ αλαιβνπκηλαηκία. Τπεξαιβνπκηλαηκία κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ έρεη απνηέιεζκα κείσζε λεξνχ ζην πιάζκα.  

 

 CHOL-Υνιεζηεξόιε ή Υνιεζηεξίλε (Cholesterol) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ ρνιεζηεξφιε βξίζθεηαη ζηε κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ φισλ ησλ ηζηψλ θαη 

κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ πιάζκαηνο. H ρνιεζηεξφιε βξίζθεηαη ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ζε θχηηαξα ηζηψλ πνπ είηε παξάγνπλ είηε  έρνπλ πην ππθλέο 

κεκβξάλεο, φπσο ζην  ζπθψηη,  ζπνλδπιηθή ζηήιε, εγθέθαιν θαη ζε αζήξσκα. 

Ζ ρνιεζηεξφιε έρεη γίλεη  επξέσο γλσζηή γηα ηε ζπζρέηηζε θαξδηαγγεηαθψλ 

αζζελεηψλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ιηπνπξσηετληθήο ρνιεζηεξφιεο 

θαη κε πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα.  

Ζ νιηθή ρνιεζηεξφιε παξέρεη κφλν κηα έλδεημε γηα ην αλ ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα ην κεηαβνιηζκφ ιηπνπξσηετλψλ. Σα επίπεδα 

ρνιεζηεξφιεο ζηνλ νξφ απμάλνπλ ζε νηθνγελή ή πνιπγνληδηαθή 

ππεξιηπνπξσηετλαηκία ηχπνπ ΗΗα θαη ΗΗb,  νηθνγελή δπζ -β-ιηπνπξσηετλαηκία 

(Σχπνο ΗΗΗ) ,  νηθνγελή ππεξιηπηδαηκία,  ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, 

ππνζπξενεηδηζκφ, πνδάγξα, δηαβήηε, λφζν απνζήθεπζεο γιπθνγφλνπ ηχπνπ Η,  

ΗΗΗ,  VI, λεπξηθή αλνξεμία, δίαηηα πςειή ζε ρνιεζηεξφιε θαη θνξεζκέλα ιίπε, 

νμεία δηαιείπνπζα πνξθπξία θιπ.  Υακειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο 

παξαηεξνχληαη ζηε λφζν ηνπ Tangier,  ζε  ππφ  θαη α-β-ιηπνπξσηετλαηκίεο,  

επαηνθπηηαξηθή λέθξσζε, ππεξζπξενεηδηζκφ, κεγαινβιαζηηθή αλαηκία,  

ζηδεξνβιαζηηθή αλαηκία, ζαιαζζαηκία θιπ.   

 

 HDL-Υνιεζηεξόιε HDL (HDL Cholesterol) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ HDL-ρνιεζηεξφιε παίδεη  ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεηαθνξά ηεο 

ρνιεζηεξφιεο απφ ηα ζεκεία απνζήθεπζήο ηεο ζηνπο ηζηνχο πξνο ην ήπαξ 

φπνπ απνκαθξχλεηαη κε ηε κνξθή ρνιηθψλ νμέσλ.   Μεησκέλα επίπεδα HDL -

ρνιεζηεξφιεο ππνδεηθλχνπλ δπζιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο θαη ησλ εληέ ξσλ φπνπ 

παξάγεηαη ε HDL, απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο αζεξνζθιήξσζεο θαη 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ .  

 

 LDL-Υνιεζηεξόιε LDL (LDL Cholesterol) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Τςειά επίπεδα LDL -ρνιεζηεξφιεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

αζεξνζθιήξσζεο θαη θαξδηαγγεηαθψλ παζήζε σλ.  
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 TRIG-Σξηγιπθεξίδηα (Triglycerides) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Σα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ παξνπζηάδνληαη απμεκέλα ζηηο 

ππεξιηπνπξσηετλαηκίεο ηχπνπ Η,  ΗΗb, ΗΗΗ θαη V, ζε νηθνγελή έιιεηςε ηεο 

ιηπνπξσηετληθήο ιηπάζεο, ζε έιιεηςε ηνπ ζπκπαξάγνληα (Αpo C -ΗΗ)  ηεο 

ιηπνπξσηετληθήο ιηπάζεο, ζηελ νηθνγελή δπζ -β-ιηπνπξσηετλαηκία, ζηε 

ζπλδπαζκέλε νηθνγελή ππεξιηπηδαηκία, ζηελ ηνγελή επαηίηηδα, ζηνλ 

αιθννιηζκφ, ζηελ αιθννιηθή θίξξσζε, ζηε ρνιηθή θίξξσζε, ζην λεθξσζηθφ 

ζχλδξνκν, ζηελ ηδηνπαζή ππέξηαζε, ζην ζαθραξψδε δηαβήηε, ζηηο αζζέλεηεο 

απνζήθεπζεο ηνπ γιπθνγφλνπ ηχπνπ Η,  ΗΗΗ,  θαη VΗ, ζηε κείδνλα  ζαιαζζαηκία,  

ζην ζχλδξνκν Down θ.ά. Υακειά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ππνιηπνπξσηετλαηκία θαη ηελ α -β-ιηπνπξσηετλαηκία, ζηνλ 

ππεξζπξενεηδηζκφ, ππεξπαξαζπξεoεηδηζκφ, ζη ε ιαθηνδνπξία, ζηνλ 

ππνζηηηζκφ θ.ά .  

 

 Fe-ίδεξνο (Iron) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ ζηδήξνπ ζηνλ νξφ απμάλεηαη ζε πεξηπηψζεηο θαθνήζνπο,  

απιαζηηθήο θαη αηκνιπηηθήο αλαηκίαο, ζε  αηκνρξσκάησζε,  νμεία ιεπραηκία, 

κνιπβδίαζε, νμεία επαηίηηδα, έιιεηςε βηηακίλεο Β6, ζαιαζζαηκία, 

ππεξβνιηθή πξφζιεςε Fe θαηά ηε ζεξαπεία, επαλεηιεκκέλεο κεηαγγίζεηο,  

νμεία δειεηεξίαζε κε Fe (παηδηά),  λεθξίηηδα.  

Μείσζε παξαηεξείηαη ζε ζηδεξνπεληθή αλαηκία, ζε χθεζε θαθνήζνπο 

αλαηκίαο,  ζε νμείεο θαη ρξφληεο ινηκψμεηο,  θαξθίλσκα,  λέθξσζε, 

ππνζπξενεηδηζκφ, κεηεγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεη ο,  ζχλδξνκν Kwashiorkor .  

 

 AST, SGOT- Ακηλνηξαλζθεξάζε Αζπαξηηθή (Aspartate Aminotransferase) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ ακηλνηξαλζθεξάζε ηνπ αζπαξαγηληθνχ νμένο είλαη παξφκνηα κε ηελ 

ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο αιαλίλεο ζην φηη  είλαη έλα αθφκε έλδπκν ζρεηηδφκελν 

κε ηα παξεγρπκαηηθά θχηηαξα ηνπ ήπαηνο. Βξίζθεηαη επίζεο ζηα 

εξπζξνθχηηαξα θαη ζηνλ θαξδηαθφ κπ. Καη ηα δχν έλδπκα είλαη θαινί δείθηεο 

επαηηθήο βιάβεο. Ο ιφγνο AST/ALT κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ βιάβεο ηνπ ήπαηνο ή άιινπ νξγάλνπ. Ζ ελεξ γφηεηα 

AST/GOT απμάλεηαη  ζε λέθξσζε ή βιάβε επαηνθπηηάξσλ νπνηαζδήπνηε 

αηηηνινγίαο, π.ρ.:  ρνινζηαηηθφ θαη απνθξαθηηθφ ίθηεξν, αιθννιηθή, ηνγελή ή 

ρξφληα επαηίηηδα,  επαηηθέο κεηαζηάζεηο θαη επάησκα, ινηκψδε 

κνλνππξήλσζε. Δπίζεο απμάλεηαη ζε λέθξσζε, ηξαχκα ή θιεγκνλή 

θαξδηαθνχ ή ζθειεηηθνχ κπφο, νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, εληαηηθή 

άζθεζε,  εθηεηακέλα εγθαχκαηα,  λφζν ηνπ Forbes, έληνλε άζθεζε, 

εθηεηακέλα εγθαχκαηα, αζζέλεηα ηνπ Forb es,  ππνζπξενεηδηζκφ, εληεξηθή 

απφθξαμε, εμσεπαηηθή ρνιφζηαζε, πξννδεπηηθή κπτθή  δπζηξνθία, 

δεξκαηνκπνζίηηδα, νμεία παγθξεαηίηηδα , αηκνιπηηθή αζζέλεηα.  
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 ALT, SGPT-Ακηλνηξαλζθεξάζε Αιαλίλεο (Alanine Aminotransferase) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο αιαλίλεο (ALT/GPT) είλαη έλα έλδπκν πνπ 

θαηαιχεη ηελ αληηζηξεπηή κεηαθνξά κηαο ακηλνκάδαο απφ ηελ αιαλίλε ζην α -

θεηνγινπηαξηθφ. Αλεβαζκέλα επίπεδα ALT/GPT δελ ζεκαίλνπλ απηφκαηα φηη 

ππάξρεη ηαηξηθφ πξφβιεκα γηαηί  δηαθπκάλζεηο ησλ επη πέδσλ ηεο ALT/GPT 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ή ιφγσ έληνλεο κπηθήο άζθεζεο.  Ζ 

ελεξγφηεηα ηεο ALT απμάλεηαη  ζε λέθξσζε ή βιάβε επαηνθπηηάξσλ 

νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, ζνθ, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νμεία αλνμαηκία, 

εθηεηακέλα ηξαχκαηα ή εγθαχκαηα, θίξξσζε, απνθξαθηηθφ ίθηεξν,  

κπνζίηηδα, κπνθαξδίηηδα, κπτθή δπζηξνθία, κεξηθέο θνξέο ζε αηκνιπηηθή 

λφζν, ρξφλην αιθννιηζκφ, ιήςε θαξκάθσλ φπσο πεληθηιιίλε, ζαιηθπιηθά ή 

νπηνχρα.   

 

 γ-GT-Γάκκα  Γινπηακπιηθή Σξαλζπεπηηδάζε (gamma - glutamyl transferase) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ γ -GT είλαη έλα έλδπκν ηνπ ήπαηνο πνπ θαηαιχεη ηε κεηαθνξά ακηλνμέσλ 

απφ ην έλα ακηλνμχ ζε άιιν. Ζ γ -GT είλαη παξνχζα ζε φια ηα θχηηαξα ηνπ 

ζψκαηνο εθηφο απφ ηα κπτθά. Ζ γ -GT ζηνλ νξφ θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη απφ 

ην επαηνρνιηθφ ζχζηεκα.   Απμεκέλα επίπεδα ηεο γ -GT ζηνλ νξφ κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο: θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 

ρνιφζηαζε, θίξξσζε, επαηίηηδα, λέθξσζε ηνπ ήπαηνο, επαηηθφ θαξθίλσκα, 

ελδνεπαηηθή ή κεηαεπαηηθή απφθξαμε ησλ ρνιεθφξσλ νδψλ. Δίλαη πην 

επαίζζεηε απ’ ηελ αιθαιηθή θσζθαηάζε ζηελ αλίρλεπζε ηνπ απνθξαθηηθνχ 

ίθηεξνπ, ηεο ρνιαγγεηίηηδαο θαη ηεο ρνινθπζηίηηδαο θαη ε αχμεζε ηεο 

εκθαλίδεηαη  λσξίηεξα θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν. Ζ γ -GT απμάλεηαη  επίζεο ζε 

αζζελείο κε ινηκψδε επαηίηηδα,  ιηπψδεο ήπαξ, ζε νμεία θαη ρξφ ληα 

παγθξεαηίηηδα θαη  ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηζπαζκσδηθά θάξκαθα 

φπσο δηιαληίλε θαη θαηλνβαξβηηάιε. Ζ γ -GT παίδεη  ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ αιθννιηζκνχ, ηεο επαηηθήο βιάβεο ιφγσ ηνπ αιθννιηζκνχ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνρήο απφ ην νηλφπλεπ κα.  

Ζ γ -GT είλαη ρξήζηκνο δείθηεο παγθξεαηηθνχ ή επαηηθνχ θαξθίλνπ γηαηί  ηα 

επίπεδά ηεο αληαλαθινχλ ηελ έθηαζε ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ απάληεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηελ ζεξαπεία.  

 

 K-Κάιην (Potassium) & N-Νάηξην (Sodium) –ή Ζιεθηξνιύηεο 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Οη ειεθηξνιχηεο επεξεάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δμππεξεηνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο νζκσηηθήο πίεζεο θαη ηεο ελπδάησζεο ησλ 

δηαθφξσλ δηακεξηζκάησλ ησλ ζσκαηηθψλ πγξψλ, ηνπ ζσζηνχ pH ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηεο ξχζκηζεο ησλ θαηάιιεισλ θαξδηαθψλ θαη κ πτθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Οη ειεθηξνιχηεο εκπιέθνληαη επίζεο ζε νμεηδναλαγσγηθέο 

αληηδξάζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ σο νπζηαζηηθά κέξε, ή ζπκπαξάγνληεο, ζηηο 

ελδπκηθέο  αληηδξάζεηο .  
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 ALP-Αιθαιηθή Φσζθαηάζε (Alkaline Phosphatase) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ πξνέιεπζε ησλ θπξηφηεξσλ θσζθαηάζεσλ είλαη απφ ην ζπθψηη,  ηα νζηά, ηα  

έληεξα, ην ελδνκήηξην θαη  νη  πλεχκνλεο.  Ζ θαηάπνζε ελφο κεηάιινπ απμάλεη 

ην εληεξηθφ ηζνέλδπκν ζηνλ νξφ. Ζ ελεξγφηεηα ηεο ALP ζηα παηδηά 

απμάλεηαη θαηά ηηο πεξηφδνπο γξήγνξεο αλάπηπμεο ,  ζηηο γπλαίθεο ζην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο θαη κεηά ηελ εκκελφπαπζε. Αλεβαζκέλα 

επίπεδα ALP εκθαλίδνληαη ζε απμεκέλν κεηαβνιηζκφ νζηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα επνχισζεο θαηάγκαηνο, ζε θχξην θαη δεπηεξεχσλ 

ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ, νζηενκαιάθηλζε, παηδηθή ξαρίηηδα, ζε  δηάθνξεο 

αζζέλεηεο ησλ νζηψλ φπσο κεηαζηαηηθφ θαξθίλσκα ησλ νζηψλ, νζηενγελληθφ 

ζάξθσκα, κπέισκα, αζζέλεηα Hodgkin (αλ πξνζβάιινληαη ηα νζηά) αζζέλεηα 

ηνπ Gaucher  κε απνξξφθεζε νζηψλ αζζέλεηα Paget θαη  ζχλδξνκν Cushing. 

Αλεβαζκέλα επίπεδα ALP παξαηεξνχληαη ζε αζζέλεηεο ηνπ ήπαηνο φπσο 

ινηκψδε κνλνππξήλσζε, ρσξίο επηπινθέο εμσεπαηηθή ρνιηθή απφθξαμε,  

κφιπλζε απφ θπηνκεγαιντφ ζε λενγλά, νιαλγγίηηδα θαη νιαλγγηνιίηηδα, 

επαηνθπηηαξηθφ ίθηεξν, θίξξσζε, θαξθηλψκαηα, ζήςε ηνπ ήπαηνο. Μεησκέλα 

επίπεδα ALP παξαηεξνχληαη ζε ππνζπξενεηδηζκφ, κεγάιε αλαηκία ,  

αρνλδξνπιαζία, ππνθσζθαηαζεκία, απφζεζε ξαδηελεξγψλ  ζηνηρείσλ ζηα 

νζηά, έιιεηςε Β12 βηηακίλεο, ζχλδξνκν Kwashiorkor θαη  δηαηξνθηθή 

έιιεηςε ζε ςεπδάξγπξν ή καγλήζην.  

 

 TP-Οιηθέο Πξσηεΐλεο 

Γηαγλσζηηθή Αμία :  

Σα νιηθά ιεπθψκαηα ηνπ νξνχ είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ θπθινθνξνχλησλ 

ζην αίκα πξσηετλψλ. Ζ κέηξεζε ησλ νιηθψλ ιεπθσκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη  

ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία πνηθηιίαο πεξηπηψζεσλ φπσο αζζέλεηεο ηνπ 

ήπαηνο,  ησλ λεθξψλ, ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ θαζψο θαη άιισλ κεηαβνιηθψλ 

θαη δηαηξνθηθψλ αλσκαιηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ νιηθψλ ιεπθσκάησλ ζηνλ 

νξφ απμάλεηαη ζε πεξηπηψζεηο ππεξαλνζνζθαηξηλνπαζεηψλ, πνιπθισληθψλ 

θαη κνλνθισληθψλ γ  -  ζθαηξηλνπαζεηψλ, αθπδάησζε ηνπ αζζελνχο. Υακειή 

ζπγθέληξσζε νιηθψλ ιεπθσκάησλ παξαηεξείηαη ζε δηάθνξεο 

γαζηξεληεξνπάζεηεο κε απψιεηα πξσηετλψλ, εγθαχκαηα, λεθξσηηθφ 

ζχλδξνκν, ρξφληεο παζήζεηο ηνπ ήπαηνο, ζχλδξνκν πιεκκεινχο εληεξηθήο 

απνξξφθεζεο, θαθή δηαηξνθή, αγακκαζθαηξηλαηκία.  

 

 UIBC-ηδεξνδεζκεπηηθή Ηθαλόηεηα (total iron-binding capacity) 

Γηαγλσζηηθή Αμία:  

Ζ µκεηξνχκελε  ζπγθέληξσζε ζηδήξνπ ηνπ νξνχ είλαη θπξίσο ν Fe  ( III)  

δεζµεπµέλνο ζηελ ηξαλζθεξξίλε ηνπ νξνχ θαη δελ πεξηιακβάλεη  ηνλ ζίδεξν 

πνπ πεξηέρεηαη  ζηνλ νξφ σο ειεχζεξε αηκνζθαηξίλε. Δπεηδή θπζηνινγηθά 

µφλν πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ ζέζεσλ δέζκεπζεο  ζηδήξνπ ηεο 

ηξαλζθεξξίλεο θαηαιακβάλεηαη  απφ Fe  ( III) ,  ε ηξαλζθεξξίλε ηνπ νξνχ έρεη 

ζεµαληηθή δηαζέζηµε ηθαλφηεηα δέζκεπζεο  ζηδήξνπ. Ζ ηθαλφηεηα απηή 

νλνκάδεηαη  αθφξεζηε ή ιαλζάλνπζα ηθαλφηεηα δέζκεπζεο  ζηδήξνπ ηνπ νξνχ. 

Οη µκεηξήζεηο  ηεο UIBC κπνξνχλ  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζε ζπλδπαζκφ  µε ηε 

ζπγθέληξσζε ζηδήξνπ ηνπ νξνχ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νιηθήο ηθαλφηεηαο 
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δέζκεπζεο  ζηδήξνπ (TIBC),  δει.  ηε κέγηζηε  ζπγθέληξσζε ζηδήξνπ πνπ 

κπνξνχλ λα δεζµεχζνπλ νη πξσηεΐλεο ηνπ νξνχ, θπξίσο ε ηξαλζθεξξίλε.  

Ζ TIBC κεηψλεηαη  ζε ρξφληεο ινηµψμεηο,  θαθνήζεηα, ζε δειεηεξίαζε απφ 

ζίδεξν,  λεθξνπάζεηα,  λεθξσζηθφ ζχλδξνκν,  πειιάγξα µκνξθήο  Κwashiorkor 

θαη ζαιαζζαηµία. Οη  θνηλέο αηηίεο αχμεζεο ηεο TIBC πεξηιακβάλνπλ  

ζηδεξνπεληθή αλαηµία, πξνρσξεκέλε  εγθπκνζχλε, αληηζχιιεςε δηά ηνπ 

ζηφµαηνο θαη ινηµψδε επαηίηηδα.  

 

 

Β) Λνηπέο Βηνρεκηθέο Δμεηάζεηο  

FER - Φεξξηηίλε νξνχ CHOLINISTERASE - Υνιηληζηεξάζε Οξνχ 

LDH - Γαιαθηηθή Γεπδξνγνλάζε CA - Αζβέζηην 

ADL - Αιδνιάζε MG - Μαγλήζην 

AMS - Ακπιάζε Ph - Φψζθνξνο 

HbA1c - Γιπθνδπιησκέλε Αηκνζθαηξίλε TRANS - Σξαλζθεξίλε 

CK - Κξεαηηληθή Κηλάζε RF - Ρεπκαηνεηδήο Παξάγνληαο 

CPK - Κξεαηηληθή Φσζθνθηλάζε IgA - Αλνζνζθαηξίλε Α 

CK-MB - Κηλάζε ηεο Κξεαηίλεο IgM - Αλνζνζθαηξίλε Μ 

LP - Ληπνπξσηεηλε IgG - Αλνζνζθαηξίλε G 

ACP -  Όμηλε Οιηθή Φσζθαηάζε MICROALB - Μηθξναιβνπκίλε 

T.BIL - Οιηθή Υνιεξπζξίλε Οξνχ ADA - Απακηλάζε Αδελνζίλεο 

D.BIL - Άκεζε Υνιεξπζξίλε Οξνχ LIPASE Ληπάζε 
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4.3.  Αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο  

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αλνζνινγηθψλ  εμεηάζεσλ  φπσο αθξηβψο θαη ζηηο 

βηνρεκηθέο  εμεηάδεηαη  ν νξφο ηνπ αίκαηνο . Γηαθξίλνληαη  ζηηο παξαθάησ  

κεγάιεο νκάδεο:  

Α) ΟΡΜΟΝΔ ΘΤΡΔΟΔΗΓΟΤ  

 

 Θπξενεηδνηξόπνο Οξκόλε (TSH) 

 

Ζ ζπξενηξνπίλε (TSH) είλαη κηα νξκφλε ηεο ππφθπζεο, ε  νπνία ελεξγψληαο 

ζηνλ ζπξενεηδή αδέλα παίδεη  ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε θπζηνινγηθψλ 

επηπέδσλ ησλ θπθινθνξνπζψλ νξκνλψλ Σ3 θαη Σ4.  Ζ κέηξεζε ηεο 

θπθινθνξνχζεο TSH ρξεζηκνπνηείηαη  σο πξψηε ηε ηάμεη εμέηαζε γηα ηε 

δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ ππνζπξενεηδηζκνχ θαη σο βνήζεκα ζηνλ έιεγρν 

επάξθεηαο ηεο ζεξαπείαο κε νξκνληθή αλαπιήξσζε.  

 

 

 Σξηησδνζπξνλίλε νξνύ ( Σ3 ) 

 

χκθσλα κε ηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε ηξηησδνζπξνλίλε (Σ3) 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 5% ηεο ζπξενεηδνχο νξκφλεο ζην πιάζκα.  

Παξφιε ηελ παξνπζία ζε ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε απφ ηε ζπξνμίλε (Σ4), ε 

Σ3 έρεη κεγαιχηεξε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα, γξεγνξφηεξε θπθ ινθνξία θαη 

κεγαιχηεξν φγθν θαηαλνκήο. χκθσλα κε έξεπλεο έρεη  παξαηεξεζεί φηη  κε 

θαλνληθέο πςειέο ζπγθεληξψζεηο Σ3 κπνξεί  λα πξνθαιέζνπλ ζπξνηνμίθσζε 

θαη απηφ δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηξήζεσλ Σ3. Δπηπξφζζεηα, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο Σ3 απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ππνζπξενεηδηζκφ.  

 

 

 Θπξνμίλε Οιηθή Οξνύ (Thyroxine Total-TT4) - Θπξνμίλε Διεύζεξε Οξνύ 

(Thyroxine Free Serum - FT4) 

 

Ζ ζπξνμίλε (Σ4), ε βαζηθή ζπξενεηδήο νξκφλε, θπθινθνξεί θαη θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ  είλαη ζπλδεδεκέλε κε κεηαθνξηθέο πξσηεΐλεο, θπξίσο ηηο TBG. Ζ 

νιηθή T4 θαη ε ειεχζεξε T4 είλαη δχν μερσξηζηέο εμεηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ην γηαηξφ ζηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνχο.  Ζ 

εμέηαζε γηα ηελ νιηθή T4 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιιά ρ ξφληα σο εξγαιείν γηα 

ηε δηάγλσζε ηνπ ππέξ  θαη ππνζπξενεηδηζκνχ.  Δίλαη ρξήζηκε εμέηαζε αιιά ην 

απνηέιεζκα ηεο κπνξεί λα επεξεαζζεί απφ ηελ πνζφηεηα ησλ πξσηετλψλ ζην 

αίκα πνπ κπνξεί λα ζπλδεζνχλ κε ηελ νξκφλε.   Ζ εμέηαζε γηα ηελ ειεχζεξε 

T4 είλαη κηα λεψηεξε εμέηαζε πνπ επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηα επίπεδα ησλ 

πξσηετλψλ.    Αθνχ ε ειεχζεξε T4 είλαη ε δξαζηηθή κνξθή ηεο ζπξνμίλεο, 

ζεσξήζεθε απφ πνιινχο σο αθξηβέζηεξνο δείθηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ γηα απηφ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έ ρεη 

αληηθαηαζηήζεη ηελ νιηθή T4.  

 

 

 Θπξενζθαηξίλε (TG) 

 

H ζπξενζθαηξίλε είλαη κηα εηεξνγελήο ησδηνγιπθνπξσηετλε, ε νπ νία 

ζπληίζεηαη θαλνληθά ζηα ζπιάθσζε θχηηαξα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα θαη 
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εκθαλίδεηαη  σο ν πξφδξνκνο ηεο ζπξνμίλεο θαη ησλ άιισλ ησδνζπξνληλψλ. Οη 

θπξηφηεξεο θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο κέηξεζεο ηεο πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο 

φηη  ν ιεηηνπξγηθφο ζπξενεηδηθφο ηζηφο εκθαλίδεηαη σο ε κνλαδηθή πεγή ηεο 

θπθινθνξνχζαο ζπξενζθαηξίλεο.   

 

 Anti-TPO 

 

Σα αληηζψκαηα έλαληη ηεο ζπξενεηδηθήο πεξνμεηδάζεο (TPO) είλαη 

απηναληηζψκαηα πνπ θαηεπζχλνληαη ελαληίνλ ηνπ ελδχκνπ ηεο ζπξεηδηθήο 

πεξνμεηδάζεο. Πξφζθαηεο έξεπλεο ηαπηνπνίεζαλ ηε ζπξενεηδηθή πεξνμεηδάζε 

σο ην πξσηαξρηθφ αληηγνληθφ ζπζηαηηθφ ησλ κηθξνζσκάησλ. Ζ απηνάλνζνο 

αζζέλεηα ηνπ ζπξενεηδνχο είλαη  ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ δειψλεη 

ππνζπξενεηδηζκφ θαη ππεξζπξενεηδηζκφ θαη  ηείλεη  λα πιήηηεη πιεζπζκφ κε 

γελεηηθή πξνδηάζεζε. Σα θχξηα απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ ζπξενεηδνχο είλαη:  

ε ζπξενεηδίηηδα Hashimoto θαη  ε αζζέλεηα ηνπ Graves.  Τςειά επίπεδα ησλ 

απηναληηζσκάησλ ηεο ΣΡΟ, ζε ζπζρέηηζε κε ηελ θιηληθή εηθφλα 

ππνζπξνεηδηζκνχ επηβεβαηψλνπλ ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ Hashimoto.  

 

 

 ANTI-TG 

 

Ζ ζπξενζθαηξίλε παξάγεηαη κφλν απφ ην ζπξενεηδή αδέλα θαη είλαη ην  θχξην 

ζπζηαηηθφ ηνπ ζπξενεηδηθνχ ζπιαθνεηδνχο θνιινεηδνχο. Απηναληηζψκαηα 

ζηε ζπξενζθαηξίλε εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε αζζελείο κε  απηνάλνζε 

ζπξενεηδηθή αζζέλεηα. Πεξίπνπ 10% ησλ πγηψλ αηφκσλ έρνπλ ζε ρακειά 

επίπεδα απηναληηζψκαηα ηεο TG. Τςειφηεξεο ζπγθεληξψζ εηο βξίζθνληαη ζε 

(30-85)%. Σσλ αζζελψλ κε ηελ αζζέλεηα ηνπ Graves θαη ηε ζπξενεηδίηηδα 

Hashimoto.  

 

 
Β) ΑΤΞΖΣΗΚΔ -  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΚΔ ΟΡΜΟΝΔ & ΠΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ  

 

 Growth Hormone (hGH) 

 

Ζ αλζξψπηλε απμεηηθή νξκφλε είλαη  έλα πνιππεπηίδην πξνεξρφκελν απφ ην 

πξφζζην ηκήκα ηεο ππφθπζεο. πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ πξσηετλψλ θαη 

ρξεζηκνπνηεί  έλα επξχ θάζκα κεραληζκψλ πξσηετλνζχλζεζεο. Δπίζεο, δξα 

εληζρπηηθά ζηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο θαη δηεπθν ιχλεη ηελ αλάπηπμε 

απνζεθψλ γιπθνγφλσλ. Ζ κέηξεζε ηεο Hgh ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ηεο κε θπζηνινγηθήο έθθξηζεο 

απμεηηθήο νξκφλεο.   

 

 

 IGF-IIGF-1  

 

Ηλζνπιηλν -εμαξηψκελνο απμεηηθφο παξάγνληαο 1. Παξάγεηαη ζην ζπθψηη,  θαη  

αληηθαηνπηξίδεη  ηελ πεξίζζεηα θαη/ή αλεπάξθεηα ηεο απμεηηθήο νξκφλεο. Σα 

επίπεδά ηνπ παξάγνληα IGF παξακέλνπλ ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κέξαο, ψζηε λα ηνλ θαζηζηνχλ ρξήζηκν δείθηε ησλ κέζσλ επηπέδσλ ηεο 

απμεηηθήο  νξκφλεο .  
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 Αλδξνζηελεδηόιε 

 

Ζ αλδξνζηελεδηφιε είλαη έλα πξφδξνκν κφξην ησλ θπιεηηθψλ νξκνλψλ ζηνπο 

άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Μεξηθά κφξηα εθθξίλνληαη ζην πιάζκα θαη 

ελδέρεηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε ηεζηνζηεξφλε θαη νηζηξαδηφιε ζηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο. Mεηξάηαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιε ο νξκφλεο γηα ηε 

δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ θαη ζηνλ απνθιεηζκφ 

άιισλ αηηηψλ φπσο ε ζηεηξφηεηα θαη ε ππεξηξίρσζε .  

 

 

 DHEA-SO4 

 

H κέηξεζε DHEAS δελ απνηειεί εμέηαζε ξνπηίλαο. Ζ DHEAS, ε 

ηεζηνζηεξφλε θαη δηάθνξα άιια αλδξνγφλα ρξεζηκνπνηνχληα η γηα λα 

αμηνινγεζεί ε επηλεθξηδηαθή ιεηηνπξγία θαη  γηα λα αμηνινγεζεί ε εθθξηηηθή 

ηθαλφηεηα αλδξνγφλσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο αδέλεο ησλ επηλεθξηδίσλ. Ζ 

DHEAS κεηξάηαη γηα λα δηαγλσζζνχλ φγθνη ηνπ θινηνχ ησλ επηλεθξηδίσλ, 

θαξθίλνη ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ε ππεξπιαζία ησλ επηλεθξηδίσλ θαη γηα λα 

δηαρσξηζηνχλ απηέο νη  θαηαζηάζεηο απφ θαξθίλνπο ησλ σνζεθψλ.  

Οη ζπγθεληξψζεηο DHEAS κεηξψληαη θαη  καδί κε άιιεο νξκφλεο, φπσο ε 

FSH, LH, πξνιαθηίλε, νηζηξαδηφιε θαη ηεζηνζηεξφλε γηα λα δηαγλσζζνχλ 

πνιπθπζηηθά ζχλδξνκα  ησλ σνζεθψλ θαη γηα λα απνθιεηζζνχλ άιιεο αηηίεο,  

φπσο ε ζηεηξφηεηα  θ .α.  

 

 

 Οηζηξαδηόιε 

Ζ νηζηξαδηφιε (17 -β νηζηξαδηφιε) αλήθεη ζηα νηζηξνγφλα θαη καδί κε ηελ 

πξνγεζηεξφλε, πνπ αλήθεη ζηα πξνγεζηαγφλα, απνηεινχλ ηηο θχξηεο 

θπιεηηθέο νξκφλεο ζηηο γπλαίθεο. Δίλαη κηα ζηεξνεηδήο νξκφλε, δειαδή 

ζπληίζεηαη απφ ηε ρνιεζηεξφιε. Δθθξίλεηαη απφ ηηο σν ζήθεο, σο απάληεζε 

ζηελ έθθξηζε σρξηλνπνηεηηθήο νξκφλεο (LH) απφ ηνλ πξφζζην ινβφ ηεο 

ππφθπζεο. Σα νηζηξνγφλα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο νξκνληθή ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, γηα ηελ πξφιεςε, θπξίσο 

ηεο νζηενπφξσζεο θαη  ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμάςεσλ.  

 

 

 FSH  (Θπιαθηνηξόπνο) 

 

Ζ FSH (ζπιαθην  - δηεγεξηηθή νξκφλε) παξάγεηαη ζηελ ππφθπζε. Ζ παξαγσγή 

ηεο ξπζκίδεηαη απφ έλα ζχκπιεγκα νξκνλψλ, νη  νπνίεο παξάγνληαη ζηνπο 

γελλεηηθνχο αδέλεο (σνζήθεο θαη φξρεηο) ,  ζηελ ππφθπζε θαη ζηνλ ππνζάιακν 

(π.ρ.  GnRH). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππφθπζεο, ε νπνία 

ειέγρεη ηηο νξκφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα.  

 

 LH  (Ωρξηλνηξόπνο) 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππφθπζεο, ε νπνία ειέγρεη η ηο νξκφλεο 

πνπ ξπζκίδνπλ ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. Ζ LH εθαξκφδεηαη ζπρλά κε 

άιιεο εμεηάζεηο (FSH, ηεζηνζηεξφλε,  νηζηξαδηφιε, νηζηξνγφλα θαη 

πξνγεζηεξφλε) γηα ηελ αηηία ηεο ζηεηξφηεηαο ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. 

Σα επίπεδα LH ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσκαιηψλ ηεο 

πεξηφδνπ θαη ζηε δηάγλσζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ησλ αδέλσλ ηεο ππφθπζεο. 

ηα παηδηά γίλεηαη γηα ηε δηάγλσζε πξφσξεο ή θαζπζηεξεκέλεο εθεβείαο .  
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 Total Hcg - β- Hcg 

 

Ζ πνηνηηθή εμέηαζε hCG (ζεηηθή  /  αξλεηηθή)  γίλεηαη γηα επηβεβαίσζε 

εγθπκνζχλεο. Ζ πνζνηηθή (β - hCG) κεηξά ην πνζνζηφ hCG ζην αίκα. Δίλαη 

κηα πξσηεΐλε  πνπ παξάγεηαη ζηνλ πιαθνχληα. Σν ηεζη εγθπκνζχλεο είλαη έλα 

εηδηθφ ηεζη αίκαηνο ή νχξσλ πνπ αληρλεχεη ηελ  hCG θαη επηβεβαηψλεη ηελ 

εγθπκνζχλε.  

 

 Πξνγεζηεξόλε 

 

Ζ πξνγεζηεξφλε αλήθεη ζηα πξνγεζηαγφλα θαη καδί κε ηελ νηζηξαδηφιε, πνπ 

αλήθεη ζηα νηζηξνγφλα, απνηεινχλ ηηο θχξηεο θπιεηηθέο νξκφλεο ζηηο 

γπλαίθεο. Δίλαη κηα ζηεξνεηδήο νξκφλε, δειαδή ζπληίζεηαη  απφ ηε 

ρνιεζηεξφιε. Καηά ηελ αλαπαξαγσγ ηθή ειηθίαο ηεο γπλαίθαο παξαηεξείηαη  

θπθιηθή κεηαβνιή ζηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ νξκνλψλ ηνπ θχινπ (νηζηξνγφλσλ 

θαη πξνγεζηεξφλεο)  κε αληίζηνηρεο δνκηθέο κεηαβνιέο ηνπ ελδνκεηξίνπ 

(έκκελνο θχθινο).  

 

 

 Σεζηνζηεξόλε 

 

Ζ ηεζηνζηεξφλε είλαη  ην θχξην αλδξνγφλν ζηνπο  άλδξεο θαη  ειέγρεηαη απφ 

ηελ σρξηλνπνηεηηθή νξκφλε (LH). Ζ θιηληθή αμηνιφγεζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο 

ηνπ νξνχ, καδί κε  ηελ LH ηνπ νξνχ, βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππνγνλαδηθψλ αλδξψλ. Σα επίπεδα ηεο ηεζηνζηεξφλεο είλαη πνιχ ρακειφηεξα 

ζηηο γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Ζ ηεζηνζηεξφλε δεζκεχεηαη 

ηζρπξά ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο, φπσο ε ζθαηξίλε δέζκεπζεο θπιεηηθήο 

νξκφλεο (SHBG) ή ε ζθαηξίλε δέζκεπζεο ηεο ηεζηνζηεξφλεο -νηζηξαδηφιεο 

(TeBG). Ζ ηεζηνζηεξφλε δεζκεχεηαη  επίζεο κε ρακειή ζπγγέλεηα ζηελ CBG 

(ζθαηξίλεο δέζκεπζεο θνξηηδφιεο) θαη ηελ αιβνπκίλε.  

 

 

 s-HBG 

 

H εμέηαζε αθνξά ηελ πνζφηεηα αλδξνγφλσλ ζηνλ αζζελή. Σν ζεκαληηθφ 

είλαη ε έιιεηςε ηεο ηεζηνζηεξφλεο ελψ ζηηο γπλαίθεο είλαη ε  πεξίζζεηα. 

Βνεζά ζηελ αλίρλεπζε ησλ αηηηψλ ηεο ζηεηξφηεηαο, ηεο ζηπηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο, εηδηθά φηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα.  ηηο γπλαίθεο, ρακειά επίπεδα 

ηεζηνζηεξφλεο παξάγνληαη ζηηο σνζήθεο θαη ζηνπο επηλεθξηδηαθνχο αδέλεο.  

Αθφκα θαη κηθξή αχμεζε κπνξεί λα δη αηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία ησλ νξκνλψλ 

θαη λα πξνθαιέζεη δηάθνξα ζπκπηψκαηα. Ζ ειεχζεξε ηεζηνζηεξφλε (επίπεδα 

αιβνπκίλεο) καδί  κε   ηηο  πξνιαθηίλε, νηζηξαδηφιε,  LH βνεζνχλ  ζηελ 

παξαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νξκνλψλ. Ζ εμέηαζε ηεζηνζηεξφλεο κπνξεί 

λα γίλεη  καδί  κε ηελ εμέηαζε SHBG θαη λα δψζεη κηα εηθφλα γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ειεχζεξσλ αλδξνγφλσλ. Απηφ  δίλεη  κηα εηθφλα γηα ηελ 

πνζφηεηα ηεο ηεζηνζηεξφλεο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηελ SHBG.  

 

 

 

 



33 
 

 Πξνιαθηίλε 

 

Ζ πξνιαθηίλε είλαη  κηα πεπηηδηθή νξκφλε πνπ παξάγεηαη απφ ηα ιαθηνηξφπα 

θχηηαξα ηνπ πξνζζίνπ ινβνχ ηεο ππφθπζεο (αδελνυπφθπζε). Παξνπζηάδεη 

παξφκνηα ρεκηθή δνκή κε ηελ απμεηηθή νξκφλε (GH) θαη ηελ πιαθνπληηθή 

γαιαθηνγφλν νξκφλε (hPL). Ζ έθθξηζε πξνιαθηίλεο  βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ππνζαιάκνπ.  

 

 

 PAPP-A 

 

Δίλαη ν πξνζδηνξηζκφο ζην αίκα ηεο πξσηεΐλεο  PAPP-a θαη ηεο ειεχζεξεο β 

ρνξηαθήο γνλαδνηξνπίλεο. Γπλαίθεο πνπ θπνθνξνχλ έκβξπα κε ζχλδξνκν 

Down έρνπλ ρακειή πξσηεΐλε  PAPP-a θαη πςειή β -ρνξηαθή γνλαδνηξνπίλε. 

Αλ ε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε ζπλδπαζηεί κε ην ππεξερνγξάθεκα απρεληθήο 

δηαθάλεηαο, ηφηε ε επαηζζεζία αλίρλεπζεο ηνπ ζπλδξφκνπ Down απμάλεηαη 

θαηά πνιχ (πάλσ απφ 90%).  

 

 

 PIGF 

 

Ζ εμέηαζε PIGF βνεζά ζηε δηάγλσζε πξνεθιακςίαο ζηηο εγθχνπο πνπ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο θαη ζπκπηψκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Πξνεθιακςία 

είλαη κηα νμεία θαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή επηπινθή ηεο εγθπκνζχλεο,  

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ησλ ηνληθνθισληθψλ ζπαζκψλ.   

 

 Inhibin 

 

H εμέηαζε ηεο Ηλρηκπίλεο Α γίλεηαη γηα λα κεηξεζεί ην επίπεδν ηεο νξκφλεο 

ζηηο εγθχνπο γηα λα δηαγλσζζνχλ νη πεξηπηψζεηο ζπλδξφκνπ Down. H νξκφλε 

παξάγεηαη απφ ηνλ πιαθνχληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.  Ζ εμέηαζε 

γίλεηαη ζην δηάζηεκα 15 -20 εβδνκάδσλ θαη απνηειεί θνκκάηη  ηνπ πάλει 

εμεηάζεσλ AFP, hCG, νηζηξαδηφιε) . Σα επίπεδα ησλ 4 παξακέηξσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ηεο γπλαίθαο δίλνπλ ζην γηαηξφ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαηεξήζεη αλ ζα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζην παηδί .  

 
 

Γ) ΛΟΗΜΩΓΖ ΝΟΖΜΑΣΑ -  HΠΑΣΗΣΗΓΔ  

 

 Ζπαηίηηδαο Β Αληηγόλν Δπηθαλείαο (ΖBsAg) 

 

O ηφο ηεο επαηίηηδαο Β δηαγηγλψζθεηαη  κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζην αίκα ηνπ 

αληηγφλνπ ηνπ ηνχ ηνπ ιεγφκελνπ απζηξαιηαλνχ αληηγφλνπ πνπ ζπκβνιίδεηαη 

HbsAg. Δθηφο φκσο απφ ηελ δηάγλσζε ηεο λφζνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο λα πξνζδηνξηζηεί θαη ην ζηάδην  ηεο κφιπλζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ πξνζδηνξίδνληαη  νη  ιεγφκελνη δείθηεο επαηίηηδαο Β. Απηνί είλαη:  

ΖbsAg: Πξφθεηηαη γηα ην επηθαλεηαθφ αληηγφλν ηνπ ηνχ. Δκθαλίδεηαη ζηνλ 

νξφ κεηά απφ ηελ ινίκσμε. Όηαλ ε ηηκή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

θπζηνινγηθφ ηφηε ν αζζελήο κπνξεί λα κεηαδψζεη ηελ λφζν. Όηαλ ην HbsAg 

είλαη ζεηηθφ θαη νη  ππφινηπνη δείθηεο είλαη αξλεηηθνί ηφηε ππάξρεη λέα 

ινίκσμε.  
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 Ζπαηίηηδαο Β Αληίζσκα Δπηθαλείαο (Αnti-HBs) 

 

Πξφθεηηαη γηα αληηζψκαηα ηχπνπ IgG έλαληη ηνπ επηθαλεηαθνχ αληηγφλνπ ηνπ 

ηνχ (HbsAg) θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ νξφ ηνπ  αζζελνχο 6 -8 εβδνκάδεο κεηά 

απφ ηελ κφιπλζε ηνπ. Ζ παξνπζία ησλ αληηζσκάησλ anti -Hbs πξνζθέξεη 

πξνζηαζία έλαληη ηνπ ηνχ HBV. Όηαλ ην anti -Hbs είλαη ζεηηθφ θαη νη 

ππφινηπνη  δείθηεο αξλεηηθνί ηφηε ε παξνπζία ηνπ νθείιεηαη  ζε εκβνιηαζκφ. 

Γηα λα ππάξρεη πξνζηαζία έλαληη ηνπ ηνχ ζα πξέπεη ν ηίηινο ησλ 

αληηζσκάησλ anti -Hbs λα είλαη > 10 IU/ml. Φπζηνινγηθά HbsAg θαη anti -Hbs 

δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αθνχ κφιηο εκθαληζηνχλ ηα αληηζψκαηα anti -

Hbs ηα αληηγφλα HbsAg εμαθαλίδνληαη (νξνκεηαηξνπή).  

 

 

 Hπαηίηηδαο B Aληηγόλν e (HBeAg ) 

 

Πξφθεηηαη γηα ην αληηγφλν ηνπ θαςηδίνπ ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Β.  Βξίζθεηαη 

ζην νξφ ηνπ αζζελνχο κφλν φηαλ θαη ην HbsAg είλαη αξλεηηθφ. Παξνπζία 

HbeAg θαη HbsAg ζεκαίλεη φηη  ν ηφο είλαη δσληαλφο, πνιιαπιαζ ηάδεηαη θαη 

κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε άιιν άλζξσπν.  

 

 

 Ζπαηίηηδαο Β Aληίζσκα e (Anti-HBe) 

 

Πξφθεηηαη γηα ηα αληηζψκαηα έλαληη ηνπ αληηγφλνπ HbeAg. Δκθαλίδνληαη  

ζηνλ νξφ κεηά ηελ εμαθάληζε ηνπ HbeAg.  

 

 

 Ζπαηίηηδαο Β Αληίζσκα c (Anti-HBc - IgM) 

 

Πξφθεηηαη γηα αληηζψκαηα ηχπνπ IgM έλαληη ηνπ ππξήλα ηνπ ηνχ. Σα 

αληηζψκαηα anti -Hbc θαη anti -Hbc IgM δελ παξάγνληαη κεηά απφ εκβνιηαζκφ 

θαη δελ πξνζηαηεχνπλ απφ λέα ινίκσμε. Όηαλ ην anti -Hbc είλαη ν κφλνο 

ζεηηθφο δείθηεο απηφ ζεκαίλεη φηη  ππάξρεη παιηά ιν ίκσμε θαηά ηελ νπνία ηα 

πξνζηαηεπηηθά αληηζψκαηα anti -Hbs έρνπλ ρακειφ ηίηιν θαη δελ είλαη πνηα 

αληρλεχζηκα. Τςεινί ηίηινη anti -Hbc, anti -Hbc IgM θαη anti -Hbe ζεκαίλεη 

φηη  ν ηφο είλαη ζηελ θάζε ηεο επψαζεο .  

 

 

 Ζπαηίηηδαο Α Αληίζσκα (HAV) 

 

Ζ επαηίηηδα Α (ΖAV) είλαη κηα νμεία, θαινήζεο θαη  ζπλήζσο 

απηνπεξηνξηδφκελε λφζνο. Μεηαδίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε ηξνθήο ή λεξνχ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή, θαηά θάπνην ηξφπν, 

κε θφπξαλα αηφκνπ πνπ πάζρεη απφ επαηίηηδα Α («θνπξαλν  - ζηνκαηηθή» 

νδφο κεηάδνζεο.  

H λφζνο εθδειψλεηαη ζε 15 - 50 εκέξεο κεηά ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ηφ 

ηεο επαηίηηδαο Α (πεξίνδνο επψαζεο) .  Ζ κεηαδνηηθφηεηα κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ εθδήισζε ηνπ ίθηεξνπ,  αθνχ δελ απνβάιιεηαη πιένλ ν ηφο 

ζηα θφπξαλα.  
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 Αληηζώκαηα έλαληη ηνύ HIV (HIV-I θαη HIV-II)  

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφσξε αλίρλεπζε θαη δηάγλσζε ηεο ΖΗV κφιπλζεο 

κέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο ησλ (HIV -1 p24 antigen)  θαη ησλ 

αληηζσκάησλ πνπ παξάγνληαη ζε απφθξηζε ηεο η τθήο κφιπλζεο. Σα 

αληηζψκαηα ζπλδένληαη ζην πξσηετληθφ ηκήκα ηνπ ηνχ, απνθξχπηνπλ ηε 

κφιπλζε θαη επνκέλσο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηάγλσζε. Ζ δπλαηφηεηα 

δηάγλσζεο θαη ηνπ αληηγφλνπ θαη ησλ αληηζσκάησλ ηαπηφρξνλα βνεζνχλ 

ζηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία.  
 

 
 

Γ) ΚΑΡΚΗΝΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ  

 

 AFP (a- Fetal - Protein) Άιθα Δκβξπτθή θαηξίλε 

 

Ζ AFP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε φγθσλ ηνπ ήπαηνο, ησλ φξρεσλ, ή 

ησλ σνζεθψλ. Αζζελείο κε ρξφληεο επαηηθέο λφζνπο, φπσο ε θίξξσζε θαη ε 

ρξφληα επαηίηηδα Β πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ιφγσ ηνπ φηη  παξνπζηάδνπλ ηζφβην θίλδπ λν αλάπηπμεο θαξθίλνπ 

ηνπ ήπαηνο.  

 

 

 CEA: Καξθηλνεκβξπτθό Αληηγόλν. 

 

Δίλαη γιπθνπξσηετλε Μ.Β.200.000 πεξίπνπ δηαιπηή ζε ππεξρισξηθ φ  νμχ. Σν 

CEA αλεπξίζθεηαη ζε  θαξθίλνπο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ  ζσιήλα  (θφινλ ,  νξζφ ,  

πάγθξεαο ,  ζηφκαρν) θαη ησλ κεηαζηάζεσλ  ηνπο.  

 

 CA 12-5: Ovarian Ca, Breast Ca 

 

Γηα έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο θαηά ηνπ θαξθίλνπ  

σνζεθψλ. Σν CA -125 είλαη κία πξσηεΐλε  ε νπνία ζπρλά βξίζθεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ησλ σνζεθψλ θαη ζε κεξηθνχο 

θπζηνινγηθνχο ηζηνχο.  Δίλαη έλα απφ ηα αληηγφλα, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκθάληζε ηχπσλ θαξθίλνπ, αιιά είλαη πην ζπρλά ζεηηθά ζηνλ θαξθίλν 

ησλ σνζεθψλ.  

 

 

 CA 15-3: Ovarian Ca, Breast Ca 

 

Δίλαη θαξθηληθφο δείθηεο πνπ κπνξεί λα δεηεζεί  ζηα κεζνδηαζηήκαηα κεηά 

ηελ ζεξαπεία γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή γηα ηπρφλ 

επαλεκθάληζε ηνπ φγθνπ. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη σο έιεγρνο αλίρλεπζεο 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  ζηελ παξαθνινχζεζε 

ήδε δηαγλσζκέλσλ αζζελψλ.  

  

http://www.labtestsonline.gr/Condition_OvarianCancer.html
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 CA 19-9: Γείθηεο Peptic Ca 

 

Σν θαξθηληθφ αληηγφλν 19 -9 (  CA 19-9) είλαη κία πξσηεΐλε, ε νπνία απαληά 

ζηελ επηθάλεηα αξθεηψλ θπηηάξσλ. Σν CA 19 -9 δελ πξνθαιεί θαξθίλν αιιά 

είλαη κία πξσηεΐλε πνπ εθιχεηαη απφ ηα θαξθηληθά θχηηαξα, γεγνλφο ην νπνίν 

ηελ θάλεη ρξήζηκν θαξθηληθφ δείθηε  γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

λφζνπ.  

 

 

 CA 72-4: Γείθηεο Peptic Ca + Lung Ca. 

 

Σν θαξθηληθφ αληίγνλν 72 -4 (CA 72-4) είλαη ρξήζηκν γηα ηε δηάγλσζε, αιιά 

θπξίσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη  ηεο ζεξαπεπηηθήο απάληεζεο 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ.  

 

 

 PSA: Prostatic Serum Antigen (Γείθηεο Ca πξνζηάηε). 

 

Σν γλσζηφ ηεζη PSA (Prostatic Specific Antigen, Δηδηθφ Πξνζηαηηθφ 

αληηγφλν αληρλεχεη θαη κεηξά κέζα ζην αίκα κηα εηδη θή πξσηεΐλε  πνπ 

παξάγεηαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ πξνζηάηε.  Σα θχηηαξα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

πξνζηάηε παξάγνπλ ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηελ πξσηεΐλε απηή. Δπίζεο 

φηαλ ππάξρεη κφιπλζε ζηνλ πξνζηάηε (πξνζηαηίηηδα) ή κηα θιεγκνλή ιφγσ 

άιιεο αηηίαο ην PSA απμάλεηαη.  ε πεξίπησζε θ αηά ηελ νπνία ην PSA είλαη 

απμεκέλν νη γηαηξνί θάλνπλ βηνςίεο ηνπ πξνζηάηε γηα λα δνπλ θαηά πφζν 

ππάξρνπλ ή φρη  θαξθηληθά θχηηαξα.  

 
 

Δ) ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ  

 

 Μπεινπεξνμηδάζε  (MPO) 

 

Ζ Μπεινπεξνμπδάζε (ΜΡΟ) είλαη κηα πξσηεΐλε  ηνπ αίκαηνο, ε νπνία 

απειεπζεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεγκνλήο θαη κπνξεί  λα νδεγήζεη ζε 

κε αλαζηξέςηκε ηξνπνπνίεζε πξσηετλψλ  θαη ιηπηδίσλ, ζε απμεκέλα επίπεδα 

νμεηδσκέλσλ ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλψλ. Δίλαη επηπιένλ έλαο 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα θαξδηνινγηθέο αζζέλεηεο.  

 

 

 CK-MB 

 

Σν CK–MB είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο δηαθξηηέο κνξθέο ηνπ ελδχκνπ 

Κξεαηηλνθηλάζε (CK) .  Σν CK–MB αλεπξίζθεηαη θπξίσο ζηνλ θαξδηαθφ κπ. 

Σα επίπεδα ηνπ απμάλνληαη φηαλ ππάξρεη βιάβε ζε θαξδηαθά κπτθά θχηηαξα.  

Σα επίπεδα ηνπ CK–MB, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επίπεδα ηνπ νιηθνχ CK, 

πξνζδηνξίδνληαη  ζε αζζελείο κε πφλν ζην ζηήζνο κε ζθνπφ λα δηαγλσζζεί 

εάλ απηνί εκθαλίδνπλ θαξδηαθφ έκθξαγκα.  Δπίζεο,  εθφζνλ πςειά επίπεδα 

ηνπ νιηθνχ CK ππνδεηθλχνπλ βιάβε είηε ζηνλ θαξδηαθφ είηε ζε άιινπο κπο, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ ηνπ CK –MB βνεζά ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δχν απηψλ πεγψλ.  

  

http://www.labtestsonline.gr/tests/CK.html
http://www.labtestsonline.gr/tests/CK.html
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 DIGOXIN 

 

H εμέηαζε γίλεηαη γηα ην αλ ε  πνζφηεηα Digoxin ζην αίκα είλαη ζε 

θπζηνινγηθά ή ηνμηθά επίπεδα.  Δίλαη  κηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηε ίηαη γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ή κε θπζηνινγηθψλ θαξδηαθψλ ξπζκψλ. 

Μεηψλεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, ελδπλακψλεη ηηο 

ζπζπάζεηο ηεο θαξδηάο θαη βνεζά λα δηνρεηεπηεί αίκα πην απνηειεζκαηηθά. 

Δπηπιένλ ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ.  

 

 

 MYOGLOBIN 

 

Ζ κπνζθαηξίλε είλαη  κηα πξσηεΐλε  πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά θαη ζηνπο 

κχεο. Δλψ ε αηκνζθαηξίλε κεηαθέξεη νμπγφλν ζην ζψκα, ε κπνζ θαηξίλε 

δεζκεχεη νμπγφλν γηα ηνπο κχεο. Όηαλ ε θαξδηά ή θάπνηνο κπο είλαη 

ηξαπκαηηζκέλνο, ε κπνζθαηξίλε απειεπζεξψλεηαη ζην αίκα. Δίλαη κηα κηθξή 

πξσηεΐλε  θαη βγαίλεη  απφ ηα θχηηαξα ακέζσο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Σα 

επίπεδα ηεο απμάλνπλ κέζα ζε δηάζηεκα 1 -3 σξψλ απφ ην θαξδηαθφ 

επεηζφδην ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ κπφο, θηάλνπλ ζην pic κεηαμχ 8 -12 σξψλ 

θαη νδεγνχληαη μαλά ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κία  κέξα κεηά.  

 

 

 Pro BNP/ BNP Β-ηύπνπ (Ναηξηνπξεηηθό Πεπηίδην) 

 

Σφζν ην BNP φζν θαη ην NT -proBNP κπνξεί λα παξαγγειζνχλ επηθνπξηθά 

ζηελ δηάγλσζε ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο 

απηήο. Τπάξρνπλ πνηθίια αίηηα εθδήισζεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Δπί ηνπ 

παξφληνο, ε θαηάζηαζε απηή δηαγηγλψζθεηαη  απφ ζπκπηψκαηα φπσο πξήμηκν 

ζηα πφδηα (νίδεκα), δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, ιαράληαζκα, θαη θφπσζε, εθ 

παξαιιήινπ κε αθηηλνγξαθία ζψξαθνο θαη έλαλ ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν πνπ 

νλνκάδεηαη ερνθαξδηνγξάθεκα. Αθφκε φκσο θαη αλ δηαζέηεη θαλείο ηηο  

πιεξνθνξίεο απηέο, ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα ζπρλά ζπγρέεηαη κε άιιεο 

θαηαζηάζεηο.  Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ ηφζν ηνπ BNP φζν θαη ηνπ NT -

proBNP κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμχ ηεο θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο θαη άιισλ πξνβιεκάησλ, φπσο κηα πλεπκνλία. Μηα αθξηβήο 

δηάγλσζε είλαη ζεκαληηθή γηαηί  ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζζεί επηηπρψο ρσξίο πνιιέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θαη παξεκβάζεηο  

 

 

 TROPONIN 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξνπνλίλεο παξαγγέιιεηαη θπξίσο ζε αζζελείο κε πφλν 

ζην ζηήζνο, κε ζθνπφ λα ειεγρζεί εάλ απηνί εκ θαλίδνπλ θαξδηαθφ έκθξαγκα 

ή θάπνηα άιιε θαξδηαθή βιάβε. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξνπνλίλεο κπνξεί λα 

παξαγγειζεί είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ άιισλ 

θαξδηαθψλ βηνρεκηθψλ δεηθηψλ (cardiac  biomarkers) φπσο ηεο 

θξεαηηλνθηλάζεο (CK ) ,  ηνπ ηζνελδχκνπ CK–MB, θαη ηεο κπνζθαηξίλεο 

(myoglobin).   

 

 

 D-DIMER 

 

Ζ D-dimer καδί κε  άιιεο εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάγλσζε 

http://www.labtestsonline.gr/tests/CK.html
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αζζελεηψλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ ππεξπεθηηθφηεηα (ηάζε γηα 

δεκηνπξγία ζξφκβνπ ρσξίο αηηία).  Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη ε DVT (Deep 

Vein Thrombosis),  ε νπνία πξνθαιεί  δεκηνπξγία ζξφκβνπ ζηηο θιέβεο πνπ 

βξίζθνληαη θπξίσο ζηα πφδηα. Απηνί νη  ζξφκβνη δχλαηαη  λα απμεζνχλ πνιχ 

ζε κέγεζνο θαη λα ζηακαηήζνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηα πφδηα, πξνθαιψληαο 

εμνγθψκαηα, πφλν θαη θαηαζηξνθή ηζηψλ.  

 
 
Σ) ΑΝΑΗΜΗΑ –  ΓΗΑΒΖΣΖ  

 

 Δξπζξνπνηεηίλε  (ΔPO) 

 

Ζ εμέηαζε ππνινγίδεη  ηελ πνζφηεηα εξπζξνπνηεηίλεο ζην αίκα.  Ζ 

εξπζξνπνηεηίλε είλαη  νξκφλε, ε νπνία παξάγεηαη θπξίσο ζηα λεθξά. 

πληίζεηαη θαη απειεπζεξψλεηαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο σο απφθξηζε 

ζηα ρακειά επίπεδα νμπγφλνπ. Αξρηθά παξαγγέιλεηαη,  ψζηε λα ζπκβάιιεη 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηχπσλ αλαηκίαο θαζψο θαη λα θ αζνξίζεη αλ ε 

πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο εξπζξνπνηεηίλεο είλαη ζπκβαηή κε ηα πθηζηάκελα 

επίπεδα αλαηκίαο.  

 

 

 Φπιιηθό νμύ (Folate acid) 

 

Σν θπιιηθφ νμχ είλαη κηα νπζία πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ βηηακηλψλ 

Β. Παίδεη  έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ νξηαθή αλεπάξθεηα θπιιηθνχ νμένο ζπλδέεηαη επίζεο κε 

πςειά επίπεδα ηνπ ακηλνμένο νκνθπζηεΐλε ζην αίκα, πνπ θαίλεηαη λα 

απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα θαξδηαθέο παζήζεηο θαη εγθεθαιηθφ.  

 

 

 RBC Folate 

 

Ζ εμέηαζε RBC Folate δεηεί ηαη ζε πεξηπηψζεηο αλαηκίαο (low blood count) 

θαη ζπγθεθξηκέλα φηαλ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα έρνπλ κέγεζνο κεγαιχηεξν 

ηνπ θαλνληθνχ. Σα ρακειά επίπεδα RBC Folate  ππνδειψλνπλ ηελ αλεπάξθεηα 

ηνπ θπιιηθνχ νμένο. Σν θπιιηθφ νμχ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαλνληθή 

παξαγσγή ησλ εξπζξνθπηηάξσλ.  

 

 

 Vitamin B12 

 

Σν θπιιηθφ νμχ θαη ε βηηακίλε Β12 εκπιέθνληαη ζην κνλνπάηη ηεο ζχλζεζεο 

ηεο κεζεηνλίλεο. Ζ αλεπάξθεηα θαζελφο απφ απηά νδεγεί ζε δηαηαξαρή απηνχ 

ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ζε ζπλδεφκελα κε απηφ θιηληθά ζπκπηψκαηα. Έλα 

επηπιένλ επαθφινπζν είλαη φηη  ε αλεπάξθεηα ηεο Β12 δηαηαξάζζεη ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ θπιιηθνχ νμένο κέζα ζηα εξπζξνθχηηαξα. Απηφ νδεγεί ζε 

ρακειά επίπεδα θπιιηθνχ εξπζξνθπηηάξσλ (RBC Folate) αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε επαξθνχο πξφζιεςεο θπιιηθνχ.  
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 Intrinsic Factor Ab 

 

Ηntrinsic Factor Binding Antibody. Παξεκβάιιεηαη ζηε δέζκεπζε κε ηε Β12. 

Δκθαλίδεηαη ζηηο θαθνήζεηο αλαηκίεο.  

Intrinsic Factor Blocking Antibody. Μία πξσηεΐλε  πνπ απνηξέπεη ηε 

δέζκεπζε ηεο Β12 ζηνλ εζσηεξηθφ παξάγνληα. Δκθαλίδεη  ηελ χπαξμε 

αληηζσκάησλ (απηνάλνζν) ζηνλ παξάγνληα θαη είλαη πνιχ εηδηθή γηα ηηο 

θαθνήζεηο αλαηκίεο.  Γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέηαζε Β12.  

 

 

 C-πεπηίδην 

 

Ζ εμέηαζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειεγρζεί ε παξαγσγή ηλζνπιίλεο θαη γηα 

λα πξνζδηνξηζηεί ε αηηία ηεο ρακειήο πνζφηεηαο γιπθφδεο ζην αίκα 

(ππνγιπθαηκία) .  Τςειά επίπεδα C -πεπηηδίνπ, ππνδειψλνπλ πςειά επίπεδα 

ελδνγελνχο παξαγσγήο ηλζνπιίλεο. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα είλαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά επίπεδα γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο, θάηη  ην νπνίν 

νθείιεηαη ζε πςειή πξφζιεςε ηλζνπιίλεο θαη/ή αλζεθηηθφηεηα ηλζνπιίλεο. 

Σα ρακειά επίπεδα C -πεπηηδίνπ ζπλδπάδνληαη κε ρακειά επίπεδα παξαγσγήο 

ηλζνπιίλεο.  

 

 

 Ηλζνπιίλε 

 

Ζ εμέηαζε ηεο ηλζνπιίλεο ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηα επίπεδα γιπθφδεο θαη 

C-πεπηηδίσλ γηα λα δηαγλσζζεί ηλζνπιηλσκάησζε θαη  γηα λα βξεζνχλ ηα αίηηα 

νμείαο ή ρξφληαο ππνγιπθαηκίαο.  Σα επίπεδα ηλζνπιίλεο θαη  C -πεπηηδίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηνλ πξνζδην ξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηεο 

ελδνγελνχο παξαγφκελεο  ηλζνπιίλεο απφ ηα β -θχηηαξα, λα ειεγρζεί ε 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ ηλζνπιίλε θαη γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πφηε έλαο δηαβεηηθφο ηχπνπ 2 πξέπεη λα αξρίζεη λα παίξλεη ηλζνπιίλε ζηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ.  Ζ εμέηαζε γηα ηλζνπιίλε κεηξά ηελ ηλζνπιίλε πνπ 

πξνέξρεηαη θαη απφ ηηο δχν πεγέο ελψ ε εμέηαζε ηνπ C -πεπηηδίνπ επεξεάδεη 

ηελ ηλζνπιίλε πνπ παξάγεηαη απφ ην πάγθξεαο (ελδνγελήο παξαγσγή).  

 

 

 Μηθξναιβνπκίλε 

 

Ζ εμέηαζε κηθξναιβνπκίλεο κεηξά πνιχ κηθξά επίπεδα  αιβνπκίλεο ζηα νχξα 

θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα  γηα ην αλ ππάξρεη θίλδπλνο γηα 

εκθάληζε λεθξηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ.  Σν ηεζη εθαξκφδεηαη  ζηηο πεξηπηψζεηο 

ρξφλησλ αζζελεηψλ, φπσο ν δηαβήηεο θαη ε ππέξηαζε. Μειέηεο έρνπλ δείμεη  

φηη ε αλαγλψξηζε ηνπ λεθξηθνχ πξνβιήκαηνο ζε πξψηκν ζηάδην,  βνεζά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία .   
 

  



40 
 

Z) Λνηπέο Αλνζνινγηθέο  Δμεηάζεηο  

 

(CT) -ΚΑΛΗΣΟΝΗΝΖ EBV - ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΗΟΤ EPSTEIN-BARR  

(BGP) - ΟΣΔΟΚΑΛΗΝΖ ACTH - ΦΛΟΗΟΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΟΣΡΟΠΟ ΟΡΜΟΝΖ 

PYRILINKS-D - ΓΔΗΚΣΖ ΟΣΗΚΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ CRT - ΚΟΡΣΗΕΟΛΖ 

b-crosslaps (sCTx) - ΓΔΗΚΣΖ ΟΣΗΚΖ 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 
PRC - ΠΡΟΚΑΛΗΣΟΝΗΝΖ 

P 1 N P - ΓΔΗΚΣΖ ΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (HSV) - ΗΟ ΔΡΠΖΣΑ 

Pepsinogen- ΠΔΠΗΝΟΓΟΝΑ Rubella IgG / IgM - ΗΟ RUBELLA 

Vitamin D – ΒΗΣΑΜΗΝΖ D CMV IgG / IgM - ΑΝΣΗΧΜΑΣA CMV 
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4.4.  Αλαιπηέο  

Ζ δηελέξγεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ απαηηεί  ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ 

πνπ νλνκάδνληαη Αλαιπηέο. Οη αλαιπηέο, ή αιιηψο δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα, 

δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχλ ζε 

Αηκαηνινγηθνχο Αλαιπηέο, Βηνρεκηθνχο Αλαιπηέο, Αλνζνινγηθνχο Αλαιπηέο 

θαη Αλαιπηέο Μηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη αλαιπηηθά 

ζπζηήκαηα δηαζχλδεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ αλαιπηψλ ψζηε λα 

δηελεξγνχληαη φινη νη  ηχπνη εμεηάζεσλ απηφκαηα ζην δείγκα ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ηνπ παξαζθεπαζηή.  Αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ δεηγκάησλ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ, δηαηίζεληαη αλαιπηέο πνηθίιισλ πξνδηαγξαθψλ, 

κεγέζνπο θαη  θαη’  επέθηαζε θαη θφζηνπο.  

χκθσλα κε ηνλ  Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ,  ε πξνκήζεηα 

Αλαιπηψλ απφ Γεκφζηα Ννζνθνκεία κπνξεί λα γί λεη:  

  κε αγνξά ηνπ κεραλήκαηνο κέζσ δηαγσληζκνχ  

  κε κίζζσζε κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ κέζσ δηαγσληζκνχ  

Ζ απεπζείαο αγνξά ή ε παξαρψξεζε δσξεάλ ελφο κεραλήκαηνο ζε Γεκφζην 

Ννζνθνκείν φπσο επίζεο θαη ε παξαρψξεζε κε ρξεζηδαλεηζκφ (θαηαβνιή 

κεληαίνπ κηζζψκαηνο) δελ απνηεινχλ λνκηθά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο .  

 

4.5.  Αληηδξαζηήξηα  

Αληηδξψλ  είλαη  νπζία  ή  ε έλσζε  πνπ ζπκκεηέρεη ζε  κία ρεκηθή αληίδξαζε. 

Αληηδξαζηήξην είλαη κηα έλσζε ή έλα κίγκα ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζε έλα 

ζχζηεκα γηα λα πξνθαιέζεη κηα ρεκηθή αληίδξαζε ή πξνζηίζεηαη  δνθηκαζηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ηπρφλ αληίδξαζε. Έλα αληηδξαζηήξην 

ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα εμαθξηβσζεί αλ κία ζπγθεθξηκέλε  ρεκηθή νπζία 

είλαη παξνχζα. Ζ νπζία  αληρλεχεηαη κέζσ ηεο αληίδξαζεο πνπ ζα πξνθιεζεί. 

ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά αληηδξαζηήξηα ηα 

νπνία αληηδξνχλ κε ην νιηθφ αίκα ή ηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο θαη ε αληίδξαζε πνπ 

ζπκβαίλεη θαζνξίδεη  ηα απνηειέζκαηα. Γηα θάζε εμέηαζε ππ άξρεη ην αλάινγν 

αληηδξαζηήξην  ην νπνίν παίξλεη ηελ νλνκαζία ηεο εμέηαζεο πνπ εμεηάδεηαη.   

Κάζε αληηδξαζηήξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία εμεηάζεηο θαη  

ν αξηζκφο απηφο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ αληηδξαζηεξίσλ θάζε εηαηξίαο.  Μία 

ζπζθεπαζία αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία θαη  απηή δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, νλνκάδεηαη θηη  αληηδξαζηεξίσλ.  
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4.6.  Βαζκνλνκεηέο - πιηθά πνηνηηθνχ έιεγρνπ - αλαιψζηκα  

Ζ δηελέξγεηα κίαο εμέηαζεο απαηηεί  ηελ ρξήζε θαη  πξφζζεησλ πιηθψλ εθηφο 

απφ ηα αληηδξαζηήξηα.  

Βαζκνλφκεζε νλνκάδεηαη  ζχγθξηζε ελφο κέζνπ κέηξεζεο ή ελφο ζπζηήκαηνο  

ψζηε λα εληνπίδνληαη  ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο 

απφδνζεο.  Ζ  βαζκνλφκεζε  ελφο νξγάλνπ είλαη κε απιά ιφγηα ε ξχζκηζε ηεο 

θιίκαθάο ηνπ έηζη ψζηε απηφ λα έρεη ζσζηή έλδεημε. Οη αλαιπηέο 

ρξεηάδνληαη ηαθηηθά βαζκνλφκεζε ε νπνία γίλεηαη γηα θάζε αληηδξαζηήξην 

εμέηαζεο. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη νλνκάδεηαη βαζκνλνκεηή ο 

(calibrator) θαη φπσο θαη ηα αληηδξαζηήξηα, παίξλνπλ ηελ νλνκαζία ηεο 

εμέηαζεο πνπ αθνξνχλ , π.ρ .  βαζκνλνκεηήο θεξξηηίλεο.   

Πεξηνδηθά εθηειείηαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο φπνπ θαη ειέγρεηαη ε 

αθξίβεηα ησλ εθηεινχκελσλ πξνζδηνξηζκψλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ 

βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ε ηδηθψλ δεηγκάησλ πνπ νλνκάδνληαη δείγκαηα ειέγρνπ ή 

πιηθά ειέγρνπ (controls) ηα νπνία  κπνξεί λα είλαη νξφο, νιηθφ αίκα,  νχξα,  

αξζξηθφ πγξφ θ.α.  

Δθηφο απφ ηα αληηδξαζηήξηα, ηα calibrator θαη ηα controls,  γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηψλ απαηηνχληαη  θαη εηδηθά πιπζηηθά θαη θαζαξηζηηθά.  
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4.7.   Κάιπςε θαη απνδεκίσζε αζθαιηζκέλσλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  

ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.   παξέρνληαη εξγαζηεξηαθέο  εμεηάζεηο,  

πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνκέο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ησλ θξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ, ηα θέληξα πγείαο ,  ηα πεξηθεξεηαθά 

ηαηξεία θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ή δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα πνπ είλαη 

ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκφ.  Ζ παξαπνκπή γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο γίλεηαη πιένλ κφλν ειεθηξνληθά.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ  εμεηάζεσλ, ν Οξγαληζκφο 

απνδεκηψλεη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο πγείαο κε ην πνζφ πνπ 

πξνβιέπεηαη  απφ ην θξαηηθφ  ηηκνιφγην  γηα θάζε εμέηαζε θαη ην ππφινηπν 

πνζφ επηβαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη νλνκάδεηαη ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ.  

Βάζε ηνπ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ ηεο θάζε εμέηαζεο ν αζθαιηδφκελνο πιεξψλεη 

ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εμέηαζεο ελψ ην ππφινηπν 85% απνηειε ί 

ηελ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιεη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  ζην δηαγλσζηηθφ θέληξν ή ηελ 

θιηληθή.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ΦΔΚ 2816/22 -12-2015 δεκνζηεχηεθε ν λένο 

ηξνπνπνηεκέλνο ηηκνθαηάινγνο ησλ εμεηάζεσλ . Δπηπιένλ  αλαγξάθεηαη γηα 

θάζε εμέηαζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ επηβαξχλεη ηνλ  αζθαιηζκέλν, 

δειαδή ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εμέηαζεο. Λίγεο κέξεο κεηά 

δεκνζηεχηεθε έλα ηξνπνπνηεηηθφ ΦΔΚ  (Αξ. Φχιινπ 28/15 -01-2016) ζην 

νπνίν νξίζηεθαλ νη ηηκέο νξηζκέλσλ επηπιένλ εμεηάζεσλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί  πσο κε λεφηεξν ΦΔΚ, η α πνζά απνδεκίσζεο πνπ 

θαηαβάιιεη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  ηξνπνπνηήζεθαλ σο εμήο:  

Σν 15% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θξαηηθέο ηηκέο 

ησλ εμεηάζεσλ κε βάζε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ 1991  

Σν 85% ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  ζαλ απνδεκίσζε ζηα 

ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη  θιηληθέο πξνθχπηεη απφ ηηο  

ηξνπνπνηεκέλεο ηηκέο ΦΔΚ 2816/22 -12-2015 & 28/15-01-2016).  

 

4.8.   Αλάιπζε θφζηνπο εξγαζηεξίσλ  

Ζ αλάιπζε γηα ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ απαηηεί  ηε ιήςε ησλ 

παξαθάησ δεδνκέλσλ:  

  Δίδνο  εμεηάζεσλ  

 

Καζνξίδεηαη  αξρηθά  ν ηχπνο ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγεί ην 

εξγαζηήξην (αηκαηνινγηθέο, βηνρεκηθέο, αλνζνινγηθέο ή/θαη 

κηθξνβηνινγηθέο) θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά ε θάζε εμέηαζε πνπ ζα 

γίλεηαη ζην εξγαζηήξην πνπ γίλεηαη ε κειέηε.  
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  Αξηζκφο δεηγκάησλ  

 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κειέηε ηνπ θφζηνπο είλαη  λα 

γλσζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ εκεξήζησλ δεηγκάησλ πνπ έρεη  ην 

εξγαζηήξην. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ επηιέγεηαη  ν 

θαηάιιεινο ηχπνο αλαιπηή κε ηηο αλάινγεο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ψζηε λα εμππεξεηνχληαη επαξθψο νη αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 

  Πξνυπνινγηζκφο  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηαζέηεη  ην εξγαζηήξην απνηειεί ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ησλ εμεηάζεσλ. πλήζσο, ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία θαη εξγαζηήξηα ππάξρεη  ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη κε 

βάζε ην νπνίν πξέπεη λα ζρεδηαζηεί νιφθιεξε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

θαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο  κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο θνξέο λα κελ 

θαιχπηνληαη επαξθψο νη αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

Μεηά ηελ επηηπρή ιήςε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, επηιέγεηαη ν ηχπνο ηνπ 

αλαιπηή  πνπ ζα πξνζθέξεη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξία (κέγεζνο, φγθνο, 

ηαρχηεηα, είδνο εμεηάζεσλ, δπλακηθφηεηα) ψζηε λα θαιπθζνχλ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ζπλεπψο 

θαζνξίδεηαη ην θφζηνο ηνπ αλαιπηή.   

ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ν «Πίλαθαο  Πξνζθνξάο» .   Ο πίλαθαο πξνζθνξάο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζην εξγαζηήξην, ην 

θφζηνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ, ησλ πιηθψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ησλ 

βαζκνλνκεηψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ αλαισζίκσλ γηα θάζε κία εμέηαζε. Γηα 

λα γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο, 

ππνινγίδεηαη θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά εμέηαζε.  

Γηα ηελ αλάιπζε θαη απεηθφληζε ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ζα κειεηεζεί ιεπηνκεξψο ε 2ε Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα.  
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5.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ  

 

5.1.  Δηζαγσγηθά ηνηρεία  

 

ηελ εξγαζία ζα κειεηεζεί αλαιπηηθά ην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ 

εμεηάζεσλ, αηκαηνινγηθψλ θαη βηνρεκηθψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο Μνλάδεο 

Τγείαο θαη  ηα Κέληξα Τγείαο ηεο 2
ε ο

  Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο.  

 

Λίγα ζηνηρεία γηα ηελ 2
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα :  

 

 
Πηγή:  2η ΔΤΠΕ  

 

Ζ 2ε  Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα, έρεη  ηελ επζχλε γηα ην 11% ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο θαη  πεξηιακβάλεη ην 15,3% ησλ λνζνθνκείσλ, ην 12,7%ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο θαη ην 9,55% ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο. ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ΤΠΔ, θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

ηδηνκνξθίαο ηεο, δηαζέηεη ηνλ 3ν  κεγαιχηεξν αξηζκφ λνζνθνκείσλ, κε 

ζρεηηθά ρακειφ πιεζπζκφ επζχλεο (5νο).  Ο δείθηεο πιεζπζκφο/λνζνθνκείν 

πξνζεγγίδεη  ηα 61.281 άηνκα πνπ απνηειεί ηε 3ερακειφηεξε ηηκή κεηά ηελ 

3ε  (41.581) θαη ηελ 6ε  ΤΠΔ (61.162).  
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Ζ  πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηηο 

Ννκαξρίεο Πεηξαηά θαη Γπη ηθήο  Αζήλαο, θαζψο θαη ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ 

λνκψλ ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη  ε 

γεσγξαθηθή  αζπλέρεηα θαη ν λεζηψηηθνο ραξαθηήξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζεκαληηθή δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ θαη  ησλ κνλάδσλ επζχλεο ηεο 2εο  ΤΠΔ 

(Ννκαξρίεο Πεηξαηά θαη Γπη ηθήο  Αηηηθήο, θαζψο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο Β. θαη 

Ν. Αηγαίνπ), δεκηνπξγεί πξφζζεηεο δπζθνιίεο δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο 

ησλ κνλάδσλ αλαθνξάο (απμεκέλν θφζηνο κεηαθηλήζεσλ, πξφζζεηνο ρξφλνο 

δηεθπεξαίσζεο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θ.ιπ.) .  

 

ην ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 270 /24-12-2014 δεκνζηεχζεθε ν λφκνο 4316/2014 πνπ 

αθνξά ηελ «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ άλνηαο, βειηίσζε πεξηγελλεηηθήο 

θξνληίδαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  ην άξζξν 66 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη  γ ηα ιφγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο 

πεξί εθνδηαζκνχ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή θάζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (Τ.ΠΔ.),  παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ησλ θνξέσλ ΤΠΔ−ΠΔΓΤ, απφ ηνπο  πξνκεζεπηέο ησλ 

Ννζνθνκείσλ επνπηείαο θάζε Τ.ΠΔ. κε επέθηαζε ησλ αληηζηνίρσλ 

ζπκβάζεσλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  Ζ ξχζκηζε απηή είρε 

ηζρχ κέρξη θαη ηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2015. Γφζεθε δειαδή ε δπλαηφηεηα νη 

Μνλάδεο Τγείαο κίαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθ έξεηαο λα ππνγξάςνπλ θαη λα 

επεθηείλνπλ κία ηξέρνπζα ζχκβαζε ελφο Ννζνθνκείνπ ηεο ίδηαο ΤΠΔ κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο ψζηε λα πξνκεζεχνληαη πιηθά. Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ε δηαδηθαζία απηή πξνρψξεζε σο εμήο:  

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα αηκαηνινγ ηθψλ εμεηάζεσλ  απνθαζίζηεθε ε επέθηαζε ηεο  

ζχκβαζεο  κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Νν 30 /2012 «Πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ 

Αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ κε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ» πνπ ήηαλ ζε 

ηζρχ κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ «Αηηηθφ» θαη  ηεο εηαηξείαο 

Medicon Hellas ΑΔ.  

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ απνθαζίζηεθε ε επέθηαζε ηεο  

ζχκβαζεο ηεο 27 -05-2015 «Αληηδξαζηήξηα γηα ηελ εθηέιεζε βηνρεκηθψλ 

εμεηάζεσλ κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ » πνπ ήηαλ ζε ηζρχ κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ  

Ννζνθνκείνπ  –  Κέληξνπ Τγείαο Νάμνπ  θαη ηεο εηαηξείαο ΚΔΚΖ ΔΛΔΝΖ  Α .Δ.  
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Γηα ηελ πξνκήζεηα αλνζνινγηθψλ εμεηάζεσλ ηζρχεη ε ζχκβαζε Αξ. Φαθ.:   

Τ  114ΔΔΔ/07 -Αξ. χκβαζεο:  46 κεηαμχ Δ .Ο .Π .Τ .Τ .  θαη ηεο εηαηξείαο 

ABBOTT Α.Δ. .  Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 13 -11-2013 θαη 

έρεη  δηάξθεηα ηζρχνο 3 ρξφληα.  Οη αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Δ .Ο .Π .Τ .Τ .  

δηελεξγνχλ θπξίσο η ηο νξκνλνινγηθέο εμεηάζεηο ξνπηίλαο, δειαδή ηηο 

εμεηάζεηο ζπξενεηδηθήο ιεηηνπξγίαο. Σα δείγκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζην 

ΠΔΓΤ ηνπ Πεηξαηά ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ Μνλάδα Ππξήλα ηεο 2
ε ο

 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο  φζν αθνξά απηή ηε γθάκα εθηεινχκελσλ 

εμεηάζεσλ.  

 

Ζ  ηζρχνπζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθ ά ζηνηρεία κφλν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο ππξήλα ζηελ νπνία εμππεξεηνχληαη νη  αλάγθεο φισλ 

ησλ Μνλάδσλ ηεο 2
ε ο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο γηα ηηο νξκνλνινγηθέο 

εμεηάζεηο ξνπηίλαο.  

 

ηε κειέηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη άιιεο πην εμεηδηθεπκέλεο  θαη ζπάληεο  

αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο θαζψο ε ζπληαγνγξάθεζε ηνπο δελ εγθξίλεηαη απφ 

ηνλ Δ .Ο .Π .Τ .Τ .  σο πξνιεπηηθφο έιεγρνο  αιιά  κφλν γηα  παξαθνινχζεζε  

δηαγλσζκέλεο λφζνπ .   
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5.2  ηνηρεία Αηκαηνινγίαο  

χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα ηελ  Αηκαηνινγία  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΜΟΝΑΓΑ ΤΓΔΗΑ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΚΗΝΖΖ 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

6ΜΖΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 6ΜΖΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΚΔΤΑΗΩΝ 

Κ. Τγείαο Μπθφλνπ 30 

32.155,20 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 16% 

70 ΚΗΣ MEDITON DIFF (20 ΛΗΣΡΑ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1080 ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

137,20€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 16% 

Κ. Τγείαο Πάξνπ 30 

Κ. Τγείαο Θήξαο 30 

Κ. Τγείαο Σήλνπ 30 

Κ. Τγείαο Ίνπ 30 
40 ΚΗΣ MEDILYSE (0,5 ΛΗΣΡΑ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1084 ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

294,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 16% 

Κ. Τγείαο Άλδξνπ 30 

Κ. Τγείαο Μήινπ 30 

Π.Π.Η. εξίθνπ 30 
20 ΚΗΣ MEDICLEAN (1 ΛΗΣΡΟ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1073 ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

294,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 16% 

Κ. Τγείαο Ππξγίνπ 30 

Κ. Τγείαο Καξινβάζνπ 30 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΓΔΗΑ ΠΔΓΤ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΚΗΝΖΖ 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

6ΜΖΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 6ΜΖΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΚΔΤΑΗΩΝ 

Μπηηιήλεο 60 

11.790,24 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 16% 

30 ΚΗΣ MEDITON DIFF (20 ΛΗΣΡΑ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1080 ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

137,20€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 16% 

Ρφδνπ 50 

8 ΚΗΣ MEDILYSE (0,5 ΛΗΣΡΑ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1084 ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

294,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 16% 

12 ΚΗΣ MEDICLEAN (1 ΛΗΣΡΟ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1073 ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

294,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 16% 
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χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα ηελ  Αηκαηνινγία  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΜΟΝΑΓΑ ΤΓΔΗΑ ΠΔΓΤ 
ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΗΝΖΖ 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 
6ΜΖΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 6ΜΖΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΚΔΤΑΗΩΝ 

Πεηξαηά 120 

131.386,32 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 23% 

240 ΚΗΣ MEDITON DIFF (20 ΛΗΣΡΑ), ΜΔ 

ΚΧΓΗΚΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1080 ΚΑΗ ΣΗΜΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 137,20€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 23% 

Αγίαο νθίαο 120 

Πεξηζηεξίνπ 120 

Αγίσλ Αλαξγχξσλ 120 

Νίθαηαο 120 

Κακηλίσλ 80 

119 ΚΗΣ MEDILYSE (0,5 ΛΗΣΡΑ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1084 ΚΑΗ ΣΗΜΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 294,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 23% 

Αηγάιεσ 80 

Ηιίνπ 80 

Υατδαξίνπ 80 

Διεπζίλαο 60 

132 ΚΗΣ MEDICLEAN (1 ΛΗΣΡΟ), ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 1412-1073 ΚΑΗ ΣΗΜΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 294,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 23% 

αιακίλαο 60 

Πεξάκαηνο 60 

Γξαπεηζψλαο 60 

 

 

131.386,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (γηα αληηδξαζηήξηα κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ) ΠΗΝΑΚΑ 1 

32.155,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 16% (γηα αληηδξαζηήξηα κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ) ΠΗΝΑΚΑ 2 

11.790,24 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 16% (γηα αληηδξαζηήξηα κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ) ΠΗΝΑΚΑ 3 

175.331,76 € ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΤΜΒΑΖ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
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5.3  ηνηρεία Βηνρεκείαο  

χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα Βηνρεκεία  - Αληηδξαζηήξηα  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1  
40 ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ  

 (ζ/ζίεο /6κελν) 

70  

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ  (ζ/ζίεο 

/6κελν) 

100 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ 

(ζ/ζίεο 

/6κελν) 

120 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ (ζ/ζίεο 

/6κελν) 
ΤΝΟΛΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΞΔΣΑΖ 

εμεηάζεηο 

αλα 

ζπζθ/ζηα 
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ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΣΟ 

/6ΜΖΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 

981379 Glucose 3000 26,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 26 676,00 

981818 Urea 2608 65,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 28 1.820,00 

981810 Creatinine 4800 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 - 

981363 GOT 2413 43,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 28 1.204,00 

981361 GPT 2413 43,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 28 1.204,00 

981828 CK 740 70,00 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 46 3.220,00 

981782 LDH 447 21,00 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 6 6 6 54 1.134,00 

981359 ALP 1176 - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 43 - 

981770 Amylase 213 35,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 525,00 

981699 CRP 1000 95,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.425,00 

981377 gGT 1333 46,00 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 46 2.116,00 

981793 Bil Total 1600 50,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 750,00 

981892 Bil Direct 730 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 - 

981812 Cholesterol 3000 61,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 26 1.586,00 

981823 HDL 720 201,00 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 8 8 9 9 9 79 15.879,00 

981656 LDL 480 228,00 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 8 8 9 9 9 79 18.012,00 

981301 Triglycerides 1800 72,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 38 2.736,00 
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χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα Βηνρεκεία  - Αληηδξαζηήξηα  (ζπλέρεηα)  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1  
40 ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ 

 (ζ/ζίεο /6κελν) 

70 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ  

 (ζ/ζίεο /6κελν) 

100 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ 

(ζ/ζίεο 

/6κελν) 

120 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ (ζ/ζίεο 

/6κελν) 

ΤΝΟΛΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΞΔΣΑΖ 

εμεηάζεηο 

αλά 

ζπζθ/ζηα 

ΣΗΜΖ 
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ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΣΟ 

/6ΜΖΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 

981367 Calcium 2400 52,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 780,00 

981890 Phosphorus 2100 25,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 375,00 

981236 Iron 2000 55,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 1.265,00 

981884 Magnesium 1200 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 - 

981827 Protein Plus 1600 20,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 300,00 

981767 ALBUMIN 666 17,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 255,00 

981944 Ferritin 200 187,00 7 7 7 7 7 7 7 12 12 12 17 17 20 20 20 179 33.473,00 

981391 Uric acid 2800 63,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 26 1.638,00 

981834 CK-MB 560 82,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.230,00 

981948 HBA1C 200 405,00 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 43 17.415,00 

981843 U/CSF PROTEIN 727 72,00 
          

1 1 1 1 1 5 360,00 

981927 Μηθξναιβνπκηλε 
300-s/p, 240-

ur 140,00 
          

1 1 1 1 1 5 700,00 

981802 Antistreptolysin O 300 285,00 
          

1 1 1 1 1 5 1.425,00 

981936 IgA 200 125,00 
          

0 0 1 1 1 3 375,00 

981937 IgG 200 125,00 
          

0 0 1 1 1 3 375,00 

981938 IgM 200 125,00 
          

0 0 1 1 1 3 375,00 

981920 
Rheumatoid 

(Rf2) 
400 265,00 

          
1 1 1 1 1 5 1.325,00 

ΤΝΟΛΟ :       113.953,00   € 
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χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα Βηνρεκεία –  Αλαιψζηκα, Controls  θαη  Calibrators  

ΠΗΝΑΚΑ 2 
40 ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ (ζ/ζίεο 

/6κελν) 

70 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ        

(ζ/ζίεο 

/6κελν) 

100 

ΓΔΗΓΜΑΣ

Α /ΜΔΡΑ 

(ζ/ζίεο 

/6κελν) 

120 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ (ζ/ζίεο 

/6κελν) 
ΤΝΟΛΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΞΔΣΑΖ 

εμεηά

ζεηο 

αλα 

ζπζθ/

ζηα 

ΣΗΜΖ 
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ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΣΟ 

/6ΜΖΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 

984000 Cuvettes 12000 985,00 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8 8 10 10 10 92 90.620,00 

50541 cups 
 

20,00 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10 13 13 13 125 2.500,00 

984030 Washing Solution 
 

27,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 405,00 

981831 sCAL 
 

43,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 645,00 

981043 Nortrol 
 

70,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.050,00 

981044 Abtrol 
 

70,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.050,00 

981653 Lipotrol 
 

73,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.095,00 

981907 Lipotrol abnormal 
 

107,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.605,00 

981657 HDL cal 
 

88,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.320,00 

981674 CRP Cal Set 
 

67,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.005,00 

981251 CRP Control 
 

83,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.245,00 

981679 CRP control high 
 

100,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.500,00 

981908 CK-MB control 
 

58,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 870,00 

981255 CK-MB control 
 

60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 900,00 

981695 
HbA1c Control 

Normal  
92,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.380,00 

981696 
HbA1c Control 

Abnormal  
100,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.500,00 
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χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα Βηνρεκεία –  Αλαιψζηκα, Controls  θαη  Calibrators  (ζπλέρεηα)  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 
40 ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ        

(ζ/ζίεο /6κελν) 

70 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ        

(ζ/ζίεο /6κελν) 

100 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ 

(ζ/ζίεο 

/6κελν) 

120 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ        

(ζ/ζίεο /6κελν) 
ΤΝΟΛΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΞΔΣΑΖ 

εμεηάζεηο 

αλα 

ζπζθ/ζηα 
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ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΣΟ 

/6ΜΖΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 

981924 
HbA1c Pretreatment 

Liquid  
36,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 540,00 

981874 Ferritin Calibrator 
 

200,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3.000,00 

139F002 Immunology high 
 

10,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 300,00 

139F003 Immunology low  6,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 180,00 

981863 hba1c cal 
 

123,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.845,00 

980997 SpeciCal 
 

200,00 
          

1 1 1 1 1 5 1.000,00 

981922 ASO Calibrator 
 

110,00 
          

1 1 1 1 1 5 550,00 

981877 Albumin U calibrator 
 

75,00 
          

1 1 1 1 1 5 375,00 

981821 uTrol 
 

180,00 
          

1 1 1 1 1 5 900,00 

981822 uTrol High 
 

180,00 
          

1 1 1 1 1 5 900,00 

981878 Albumin U control 
 

75,00 
          

1 1 1 1 1 5 375,00 

981879 Albumin U control high 
 

75,00 
          

1 1 1 1 1 5 375,00 

ΤΝΟΛΟ :       119.030,00   € 
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χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα Βηνρεκεία –  Ζιεθηξνιχηεο  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 
40 ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ        (ζ/ζίεο 

/6κελν) 

70 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ        

(ζ/ζίεο /6κελν) 

100 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

/ΜΔΡΑ 

(ζ/ζίεο 

/6κελν) 

120 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ/ΜΔΡΑ        

(ζ/ζίεο /6κελν) 
ΤΝΟΛΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΞΔΣΑΖ 

εμεηάζεηο 

αλα 

ζπζθ/ζηα 

ΣΗΜΖ 

Υ
Α

ΗΓ
Α

Ρ
Η 

Α
ΗΓ

Α
Λ

Δ
Χ

 

Δ
Λ

Δ
Τ


ΗΝ

Α
 

ΗΛ
ΗΟ

Ν
 

Κ
Α

Μ
ΗΝ

ΗΑ
 

Π
Δ

Ρ
Α

Μ
Α

 


Α

Λ
Α

Μ
ΗΝ

Α
 

Ν
ΗΚ

Α
ΗΑ

 

Ρ
Ο

Γ
Ο


 

Μ
Τ

Σ
ΗΛ

Ζ
Ν

Ζ
 

Γ
Ρ

Α
Π

Δ
Σ


Χ

Ν
Α

 

Α
Γ

.Α
Ν

Α
Ρ

Γ
Τ

Ρ
Ο

Η 

Π
Δ

ΗΡ
Α

ΗΑ


 

Π
Δ

Ρ
Η

Σ
Δ

Ρ
Η 

Α
Γ

.
Ο

Φ
ΗΑ

 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΣΟ 

/6ΜΖΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 

981593 K electrode 
 

260,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3.900,00 

981594 Na electrode 
 

175,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2.625,00 

981596 Cl electrode 
 

140,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

980845 Ref electrode 
 

190,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2.850,00 

984031 ISE cal1 
 

165,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2.475,00 

984035 ISE Cal 2=# 
 

75,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.125,00 

984034 ISE Cal 4 
 

48,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 720,00 

ΤΝΟΛΟ : 13.695,00   € 

Σα παξαπάλσ πιηθά απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ Ζιεθηξνιπηώλ (Κάιην θαη Νάηξην) νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 30 αλά παξάκεηξν αλά εκέξα 

αλά Μνλάδα Τγείαο. 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΛΗΚΧΝ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΖ 2
ε ο

 ΤΠΔ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. (Πίλαθαο 1,2 &  3):  305.000,00 €  

  



58 
 

  



59 
 

 

5.4  ηνηρεία αλνζνινγίαο  

χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα ηελ  Αλνζνινγία  - Αληηδξαζηήξηα  

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ - ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΒΔΑ-ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΑΝΑΛΤΣΔ 2 Υ i2000SR 

A/A 
ΔΗΓΟ 

ΔΞΔΣΑΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΖΝ 

3ΔΣΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΤΚΔΤΑΗΧΝ 

ΣΖΝ 3ΔΣΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΑΝΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΚΟΣΟ 

ΤΚΔΤΑΗΧΝ 

ΣΖΝ 3ΔΣΗΑ 

(DXG) 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

(G/C) 

1 Σ3 214.578 2148 100 45 € 96.660 € 0,45 

2 Σ4 167.556 1677 100 45 € 75.465 € 0,45 

3 FΣ3 139.665 1398 100 45 € 62.910 € 0,45 

4 FT4 216.309 2166 100 45 € 97.470 € 0,45 

5 TSH 349.113 3495 100 45 € 157.275 € 0,45 

6 ANTI TPO 117.438 1179 100 60 € 70.740 € 0,6 

7 ANTI -TG 114.924 1155 100 60 € 69.300 € 0,6 

  
1.319.583 

  
ΤΝΟΛΟ 629.820 € 
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χκβαζε 2
ε ο

 ΤΠΔ γηα ηελ  Αλνζνινγία  - Αλαιψζηκα, Controls  θαη Calibrators  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 . ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΣΡΗΑ ΔΣΖ ΓΗΑ ΜΗΘΧΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ  

Α/Α   

ΚΟΣΟ ΣΖΝ 3ΔΣΗΑ ΣΧΝ 

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΝΑ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΚΟΣΟ ΣΖΝ 3ΔΣΗΑ ΣΧΝ 
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΑΝΑ 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΚΟΣΟ ΣΖΝ 3ΔΣΗΑ ΓΗΑ ΣΖ 

ΜΗΘΧΖ ΑΝΑ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 

A1 KBEA ΠΔΗΡΑΗΑ 629.820 € 159.120 € 30.000 € 818.940,00 € 1.007.296,20 € 

ΠΗΝΑΚΑ 2  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ -ΤΛΗΚΧΝ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ -YΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΒΔΑ-ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΑΝΑΛΤΣΔ- 2 Υ Η2000sr 

Α/
Α 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 
ΤΛΗΚΑ 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΖ

Ζ ΑΝΑ 

ΔΗΓΟ 
ΔΞΔΣΑΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΚΣΔΛΟΤΜ

ΔΝΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

ΣΖΝ 

ΣΡΗΔΣΗΑ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΤΛΗΚΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΑΗΣΟΤ
ΜΔΝΧΝ 

ΤΚΔΤΑ

ΗΧΝ 
ΑΝΑΛΧΗ

ΜΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ 
ΣΖΝ 

ΣΡΗΔΣΗΑ 

ΣΗΜΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ 3ΔΣΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΚΔΤΑΗΧΝ 
ΤΛΗΚΧΝ 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

(ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ 

ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ) 

ΣΗΜΖ 
ΤΚΔΤΑΗΑ

 ΤΛΗΚΧΝ 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ 3ΔΣΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΚΔΤΑΗΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ 

(ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ) 

ΣΗΜΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΤΛΗΚΧΝ 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

  
Γηα φιεο ηηο 

εμεηάζεηο 
1.319.583 

Conc. Wash Buffer      828,00         100,00            

0,1136 
Trigger Solution      111,00         200,00            

Pre-Trigger Solution        39,00         300,00            

Reaction Vessels      332,00         100,00            

1  Σ3 214.578       24 30 € 9 30 € 0,1182 

2  Σ4 167.556       24 30 € 9 30 € 0,1195 

3  FΣ3 139.665       24 30 € 9 30 € 0,1206 

4  FT4 216.309       24 30 € 9 30 € 0,1181 

5  TSH 349.113       24 30 € 9 30 € 0,1164 

6  ANTI TPO 117.438       36 30 € 36 30 € 0,132 

7  ANTI -TG 114.924       36 30 € 36 30 € 0,1324 

    1.319.583       ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΔΣΗΑ 159.120,00 € 
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6.  ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Ζ επαλαιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Τγείαο έδσζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ κηα ζεηξά εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ δσξεάλ. Γηα θάζε 

θαηεγνξία εμεηάζεσλ παξνπζηάζηεθε ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη  ηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. αλά εμάκελν. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παχζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ηα θηηξηαθά έμνδα θαη ε 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλερηδφηαλ, αμίδεη  λα κειεηήζνπκε ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη  παξαπάλσ εμεηάζεηο δηελεξγνχληαλ απφ ηνπ ο 

αζθαιηζκέλνπο ζε ηδησηηθά εξγαζηήξηα ,  κε παξαπεκπηηθφ ,  πφζν ζα 

επηβάξπλαλ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ..  Ζ ζχγθξηζε ζα γίλεη  κε ηα ίδηα δεδνκέλα, ηνπο 

ίδηνπο αξηζκνχο δεηγκάησλ ζηελ ίδηα Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα.  

 

6.1  Αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο:  

 

  

ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΜΟΝΑΓΑ ΤΓΔΗΑ 

ΠΔΓΤ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΚΗΝΖΖ 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

  

ΑΡ. ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

6ΜΖΝΟΤ 

 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

 ΓΗΑ ΚΆΘΔ ΓΔΝΗΚΖ 

ΑΗΜΑΣΟ* 

6ΜΖΝΟ ΚΟΣΟ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

Πεηξαηά 120 21.840 

2,44 

                  53.290    

Αγίαο νθίαο 120 21.840                   53.290    

Πεξηζηεξίνπ 120 21.840                   53.290    

Αγίσλ Αλαξγχξσλ 120 21.840                   53.290    

Νίθαηαο 120 21.840                   53.290    

Κακηλίσλ 80 14.560                   35.526    

Αηγάιεσ 80 14.560                   35.526    

Ηιίνπ 80 14.560                   35.526    

Υατδαξίνπ 80 14.560                   35.526    

Διεπζίλαο 60 10.920                   26.645    

αιακίλαο 60 10.920                   26.645    

Πεξάκαηνο 60 10.920                   26.645    

Γξαπεηζψλαο 60 10.920                   26.645    

   
ΤΝΟΛΟ 515.132,80 € 
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ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΓΔΗΑ ΠΔΓΤ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΚΗΝΖΖ 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

ΑΡ. 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

6ΜΖΝΟΤ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ΓΗΑ 

ΚΆΘΔ ΓΔΝΗΚΖ 

ΑΗΜΑΣΟ* 

6ΜΖΝΟ 

ΚΟΣΟ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

Μπηηιήλεο 60       10.920    
2,44 € 

        26.644,80    

Ρφδνπ 50        9.100            22.204,00    

    ΤΝΟΛΟ  48.848,80 € 

 

 

515.132,80 € ζπλνιηθφ πνζφ απνδεκίσζεο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Πίλαθα 1 

133.224,00 € ζπλνιηθφ πνζφ απνδεκίσζεο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Πίλαθα 2 

48.848,80 € ζπλνιηθφ πνζφ απνδεκίσζεο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Πίλαθα 3 

697.205,60 € ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΜΟΝΑΓΑ ΤΓΔΗΑ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΚΗΝΖΖ 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

ΑΡ. 

ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

6ΜΖΝΟΤ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ΓΗΑ 

ΚΆΘΔ ΓΔΝΗΚΖ 

ΑΗΜΑΣΟ* 

6ΜΖΝΟ 

ΚΟΣΟ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

Κ. Τγείαο Μπθφλνπ 30 
       5.460    

2,44 € 

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο Πάξνπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο Θήξαο 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο Σήλνπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο Ίνπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο Άλδξνπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο Μήινπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Π.Π.Η. εξίθνπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο Ππξγίνπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

Κ. Τγείαο 

Καξινβάζνπ 30 
       5.460    

        

13.322,40    

   
 ΤΝΟΛΟ  133.224,00 € 
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Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλνιηθνχ εμακεληαίνπ θφζηνπο αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ αλά κνλάδα πγείαο:  

-

10.000,00   

20.000,00   

30.000,00   

40.000,00   

50.000,00   

60.000,00   

70.000,00   

ΚΟΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΟΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΜΔ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΜΔΧ ΔΟΠΤΤ
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Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλνιηθνχ εμακεληαίνπ θφζηνπο αηκαηνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ :   

 

 

  

-

100.000,00   

200.000,00   

300.000,00   

400.000,00   

500.000,00   

600.000,00   

700.000,00   

Κφζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κέζσ 

Μνλάδσλ Τγείαο

Κφζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  κέζσ 

παξαπεκπηηθψλ
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6.2  Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο:  

ΔΞΔΣΑΖ 

εμεηάζεηο 

αλά 

ζπζθ/ζηα 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΚΗΣ ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ/6ΜΖΝΟ 

ΣΖΝ 2ε ΤΠΔ 

ΣΗΜΖ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΟΟ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

Glucose 3000 26 78.000 0,98 76.440,00 

Urea 2608 28 73.024 0,88 64.261,12 

Creatinine 4800 20 96.000 1,45 139.200,00 

GOT 2413 28 67.564 1,34 90.535,76 

GPT 2413 28 67.564 1,34 90.535,76 

CK 740 46 34.040 1,82 61.952,80 

LDH 447 54 24.138 1,54 37.172,52 

ALP 1176 43 50.568 1,49 75.346,32 

Amylase 213 15 3.195 4,23 13.514,85 

CRP 1000 15 15.000 8,50 127.500,00 

gGT 1333 46 61.318 1,75 107.306,50 

Bil Total 1600 15 24.000 1,10 26.400,00 

Bil Direct 730 15 10.950 1,10 12.045,00 

Cholesterol 3000 26 78.000 1,45 113.100,00 

HDL 720 79 56.880 1,68 95.558,40 

LDL 480 79 37.920 1,51 57.259,20 

Triglycerides 1800 38 68.400 1,36 93.024,00 

Calcium 2400 15 36.000 1,37 49.320,00 

Phosphorus 2100 15 31.500 4,44 139.860,00 

Iron 2000 23 46.000 1,55 71.300,00 

Magnesium* 1200 15 18.000 - - 

Protein Plus 1600 15 24.000 4,44 106.560,00 

ALBUMIN 666 15 9.990 0,78 7.792,20 

Ferritin 200 179 35.800 3,31 118.498,00 

Uric acid 2800 26 72.800 0,86 62.608,00 

Κάιην 
Χο νξίδεη ν Πίλαθαο 3 

67.500 4,44 299.700,00 

Νάηξην 67.500 4,44 299.700,00 

CK-MB 560 15 8.400 10,11 84.924,00 

HBA1C 200 43 8.600 3,67 31.562,00 

U/CSF PROTEIN 727 5 3.635 1,92 6.979,20 

Μηθξναιβνπκίλε* 240 5 1.200 - - 

Antistreptolysin O 300 5 1.500 2,92 4.380,00 

IgA 200 3 600 9,20 5.520,00 

IgG 200 3 600 9,20 5.520,00 

IgM 200 3 600 9,20 5.520,00 

Rheumatoid Factors 2 400 5 2.000 1,92 3.840,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 2.584.735,63 € 
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Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλνιηθνχ εμακεληαίνπ θφζηνπο βηνρεκηθψλ  εμεηάζεσλ αλά εμέηαζε :  

 

ηε γξαθηθή παξάζηαζε δελ ππνινγίδνληαη νη εμεηάζεηο γηα ηε κηθξναιβνπκίλε θαη ην καγλήζην θαζψο δελ πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο.  

-

50.000,00   

100.000,00   

150.000,00   

200.000,00   

250.000,00   

300.000,00   

350.000,00   

Κόςτοσ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  μζςω παραπεμπτικών

Κόςτοσ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μζςω Μονάδων Υγείασ
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Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλνιηθνχ εμακεληαίνπ θφζηνπο βηνρεκηθψλ  εμεηάζεσλ :   

 

 

 

-

500.000,00   

1.000.000,00   

1.500.000,00   

2.000.000,00   

2.500.000,00   

3.000.000,00   

Κόςτοσ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μζςω 
Μονάδων Υγείασ

Κόςτοσ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  μζςω 
παραπεμπτικών
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ηαηηζηηθά ζηνηρεία θφζηνπο βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμεηάζεηο ηνπ καγλεζίνπ θαη ηεο κηθξναιβνπκίλεο θαζψο δελ 

πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο εμεηάζεηο. 

 

ΔΞΔΣΑΖ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ ΣΗ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΤΓΔΗΑ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

Glucose 0,054 0,980  

Urea 0,073 0,880  

Creatinine 0,036 1,450  

GOT 0,070 1,340  

GPT 0,070 1,340  

CK 0,197 1,820  

LDH 0,192 1,540  

ALP 0,069 1,490  

Amylase 1,260 4,230  

CRP 0,328 8,500  

gGT 0,092 1,750  

Bil Total 0,177 1,100  

Bil Direct 0,320 1,100  

Cholesterol 0,065 1,450  

HDL 0,341 1,680  

LDL 0,567 1,510  

Triglycerides 0,091 1,360  

Calcium 0,119 1,370  

Phosphorus 0,123 4,440  

Iron 0,104 1,550  

Protein Plus 0,158 4,440  

Albumin 0,376 0,780  

Ferritin 1,033 3,310  

Uric acid 0,071 0,860  

CK-MB 0,563 10,110  

HBA1C 2,432 3,670  

U/CSF Protein 1,062 1,920  

Antistreptolysin O 3,284 2,920  

IgA 6,460 9,200  

IgG 6,460 9,200  

IgM 6,460 9,200  

Rheumatoid Factors 2 2,413 1,920 
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Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία:  

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΣΗ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

Μέζνο 1,097 Μέζνο 3,075 

Σππηθφ ζθάικα 0,339 Σππηθφ ζθάικα 0,511 

Γηάκεζνο 0,195 Γηάκεζνο 1,615 

Δπηθξαηνχζα ηηκή 6,460 Δπηθξαηνχζα ηηκή 9,200 

Μέζε απφθιηζε ηεηξαγψλνπ 1,920 Μέζε απφθιηζε ηεηξαγψλνπ 2,890 

Γηαθχκαλζε 3,686 Γηαθχκαλζε 8,351 

Κχξησζε 3,969 Κχξησζε 1,040 

Αζπκκεηξία 2,231 Αζπκκεηξία 1,556 

Δχξνο 6,423 Δχξνο 9,330 

Διάρηζην 0,036 Διάρηζην 0,780 

Μέγηζην 6,460 Μέγηζην 10,110 

Άζξνηζκα 35,119 Άζξνηζκα 98,410 

Πιήζνο 32,000 Πιήζνο 32,000 

 

 

Αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα :  
    

       πκπέξαζκα 

      
Ομάδες Πλήθος Άθροιζμα 

Μέζος 

όρος 
Διακύμανζη 

  
ΚΟΣΟ/ΔΞΔΣΑΖ Δ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 
32 35,1191 1,0975 3,6864 

  

ΚΟΣΟ/ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

32 98,4100 3,0753 8,3510 

  
       
Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο 

     
Προέλεσζη διακύμανζης SS 

βαθμοί 

ελεσθερίας 
MS F ηιμή-P 

κριηήριο 

F 

Μεηαμχ νκάδσλ 62,5896 1,0000 62,5896 10,3992 0,0020 3,9959 

Μέζα ζηηο νκάδεο 373,1597 62,0000 6,0187 
  

  

       
  

χλνιν 435,7493 63,0000         

 

πζρέηηζε  

 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΣΗ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΣΗ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 
1   

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 
0,6867 1 
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6.3  Αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο  

 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΔΞΔΣΑΔΗ 

6ΜΖΝΟΤ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 
ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

ΣΗΜΖ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΟΟ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

T3 35.763 0,5914 21.150,60 26.015,24 31.998,75 10,52 376.226,76 

T4 27.926 0,5926 16.549,68 20.356,10 25.038,01 7,04 196.599,04 

FT3 23.278 0,5939 13.823,44 17.002,84 20.913,49 10,20 237.430,50 

FT4 36.052 0,5915 21.324,94 26.229,67 32.262,49 17,46 629.459,19 

TSH 58.186 0,5897 34.309,98 42.201,28 51.907,58 10,52 612.111,46 

ANTI TPO 19.573 0,7571 14.818,41 18.226,64 22.418,77 12,75 249.555,75 

ANTI TG 19.154 0,7581 14.521,28 17.861,18 21.969,25 10,20 195.370,80 

6ΜΖΝΗΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ: 136.498,33 167.892,95 
  

2.496.753,50 € 
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Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλνιηθνχ εμακεληαίνπ θφζηνπο αλνζνινγηθψλ  εμεηάζεσλ αλά εμέηαζε:  

-

100.000,00   

200.000,00   

300.000,00   

400.000,00   

500.000,00   

600.000,00   

700.000,00   

Κφζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  κέζσ παξαπεκπηηθψλ

Κφζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κέζσ Μνλάδσλ Τγείαο
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Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλνιηθνχ εμακεληαίνπ θφζηνπο αλνζνινγηθψλ  

εμεηάζεσλ :   

 

 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία θφζηνπο αλνζνινγηθψλ εμεηάζεσλ  

Δμέηαζε 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ 

ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ 

ΜΔ ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

T3 0,591 10,520 

T4 0,593 7,040 

FT3 0,594 10,200 

FT4 0,592 17,460 

TSH 0,590 10,520 

ANTI TPO 0,757 12,750 

ANTI TG 0,758 10,200 

 

  

-

500.000,00   

1.000.000,00   

1.500.000,00   

2.000.000,00   

2.500.000,00   

Κφζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κέζσ 

Μνλάδσλ Τγείαο

Κφζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  κέζσ 

παξαπεκπηηθψλ
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Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία:  

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΕΞΕΣΑΗ ΣΙ 

ΜΟΝΑΔΕ ΤΓΕΙΑ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΕΞΕΣΑΗ ΜΕ 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ 

Μέζνο 0,6392 Μέζνο 11,2414 

Σππηθφ ζθάικα 0,0306 Σππηθφ ζθάικα 1,2131 

Γηάκεζνο 0,5926 Γηάκεζνο 10,5200 

Δπηθξαηνχζα ηηκή #Γ/Τ Δπηθξαηνχζα ηηκή 10,5200 

Μέζε απφθιηζε ηεηξαγψλνπ 0,0809 Μέζε απφθιηζε ηεηξαγψλνπ 3,2096 

Γηαθχκαλζε 0,0065 Γηαθχκαλζε 10,3014 

Κχξησζε 

-

0,8405 Κχξησζε 
2,5820 

Αζπκκεηξία 1,2286 Αζπκκεηξία 1,1767 

Δχξνο 0,1685 Δχξνο 10,4200 

Διάρηζην 0,5897 Διάρηζην 7,0400 

Μέγηζην 0,7581 Μέγηζην 17,4600 

Άζξνηζκα 4,4743 Άζξνηζκα 78,6900 

Πιήζνο 7,0000 Πιήζνο 7,0000 

 

Αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα :  

πκπέξαζκα 

      
Ομάδες Πλήθος Άθροιζμα 

Μέζος 

όρος 
Διακύμανζη 

  ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ 

ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 
7,0000 4,4743 0,6392 0,0065 

  
ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ 

ΜΔ ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 
7,0000 78,6900 11,2414 10,3014 

  

       Αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

      
Προέλεσζη διακύμανζης SS 

βαθμοί 

ελεσθερίας 
MS F ηιμή-P 

κριηήριο 

F 

Μεηαμχ νκάδσλ 393,4266 1,0000 393,4266 76,3345 0,0000 4,7472 

Μέζα ζηηο νκάδεο 61,8478 12,0000 5,1540       

χλνιν 455,2743 13,0000         

 

πζρέηηζε  

 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΣΗ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΣΗ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 
1   

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 
0,0453 1 



[75] 
 

7.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Ζ κειέηε ησλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ καο νδεγνχλ ζηε δηεμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηφζν 

σο πξνο ην φθεινο ηνπ θξαηηθνχ θνξέα θαη  πξνυπνινγηζκφ φζν θαη γηα ηνπο 

αζθαιηδφκελνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ .  

 

ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο 

ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηεο 2
ε ο

 Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο.  Οη ηηκέο 

ππνινγίζηεθαλ αλά εμέηαζε θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη  ζηηο ηξεηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο εμεηάζεσλ ε δηαθνξά ζην θφζηνο γηα ηνλ Δ.Ο.Π.Τ .Τ .  

είλαη αμηνζεκείσηε.  

 

Παξαηεξνχκε πσο γηα θάζε νκάδα εμεηάζεσλ ε ηζρχνπζα ζχκβαζε έρεη 

ζπλαθζεί κε δηαθνξεηηθή πξνκεζεχηξηα εηαηξεία γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη 

νη  ρακειέο ηηκέο αλά εμέηαζε πνπ πξνθχπηνπλ δελ νθείινληαη ζε κία 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά πνπ ππέβαιε κία εηαηξεία. Αληίζεηα ζπκπεξαίλνπκε 

πσο ην θφζηνο γηα ηελ δηελέξγεηα κηαο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο είλαη αξθεηά 

ρακειφ. Παξαηεξνχκε επίζεο πσο νη ηηκέο απνδεκίσζεο πνπ έρεη νξίζεη ν 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δελ πξνζεγγίδνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο θάζε εμέηαζεο.   

ηηκνθαηάινγνο απνδεκίσζεο πνπ   

 

 

 

7.1.   Απνηίκεζε  Κφζηνπο Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ γηα ηνλ  Δ.Ο.Π.Τ.Τ  

. /Κξάηνο  

 

Οη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  ιφγσ έιιεηςεο πιηθψλ δηέθνςαλ 

ζηαδηαθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 2013. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο  

ιεηηνπξγίαο ηνπο  ε θηηξηαθή ππνδνκή ησλ Μνλάδσλ ,  είηε αθνξνχζε ηδηφθηεηα 

θηίξηα είηε ελνηθηαδφκελνπο ρψξνπο ,  ζπλέρηζε λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Πεξίπνπ ην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ παξέκεηλε ζηα θιεηζηά 

εξγαζηήξηα ρσξίο αληηθείκελν εξγαζίαο ελψ νη ππφινηπνη κ εηαθηλήζεθαλ ζε 

άιιεο ζέζεηο.  Ζ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ζπλέρηζε λα επηβαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο ε εξγαζία ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο γηα ηηο  

νπνίεο είραλ πξνζιεθζεί.  Δμνπιηζκφο πνπ είρε απνθηεζεί απφ ηα εξγαζηήξηα 

φπσο θιίβαλνη,  θπγφθεληξνη,  αλαδεπηήξεο θαη ςπγεία,  φια ηδηνθηεζίαο ηνπ 

ΗΚΑ ζηακάηεζαλ λα αμηνπνηνχληαη .  Σα ιεηηνπξγηθά θαη ηα πάγηα έμνδα ησλ 

Μνλάδσλ φπσο ειεθηξηθφ ξεχκα, ζέξκαλζε, ηειέθσλν θηι εμαθνινπζνχζαλ 

λα πθίζηαληαη.  Οη ηεξάζηηεο απηέο δαπάλεο, κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ 

Μνλάδσλ Τγείαο απνηέιεζαλ θαη πάιη επέλδπζε απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  θαη  

παξάιιεια, ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ αμηνπνηήζεθε θαη πάιη πιήξσο.  

 

Οη αζθαιηζκέλνη ζε κία πξνζπάζεηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα γηα ηελ 

δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πξνζέξρνληαλ ζηα δεκφζηα 

Ννζνθνκεία δηνγθψλνληαο ηελ επηζθεςηκφηεηα άξα θαη  ηνλ θφξην εξγαζίαο 

ηνπ ήδε κεησκέλνπ πξνζσπηθνχ.  Οη πξνκήζεηεο ησλ λνζνθνκείσλ  δελ 

επαξθνχζαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη νη  εηήζηνη 

πξνυπνινγηζκνί  θαηαθξεκλίδνληαλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

πιηθά πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ δεκφζηα πγεία.  

 

Ζ δηελέξγεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ην π 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  γηλφηαλ κέζσ παξαπεκπηηθψλ ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά 

εξγαζηήξηα. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο 
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καο δηαπηζηψλνπκε φηη :  

 

Μφλν γηα κία απφ ηηο επηά  Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο,  ζηε δηάξθεηα ελφο 

εμακήλνπ παξαηεξνχκε φηη  ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ (κέζσ ηεο 

νξηδφκελεο απνδεκίσζεο απφ ηνλ λφκν) φηαλ νη εμεηάζεηο γίλνληαη κέζσ 

παξαπεκπηηθψλ ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα είλαη  πνιιαπιάζηα.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ, γηα ην 

δηάζηεκα Ηνπλίνπ -Γεθεκβξίνπ 2015 ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  δαπάλεζε 175.331,76 € θαη  

παξείρε 73.800 γεληθέο αίκαηνο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Ζ απνδεκίσζε πνπ ζα 

έπξεπε λα θαηαβάιιεη γηα ηνλ ίδην αξηζκφ εμεηάζεσλ ζηα ηδησηηθά 

δηαγλσζηηθά θέληξα  ζα αλεξρφηαλ ζηηο 697.205,60 € δε ιαδή 390% 

κεγαιχηεξε ηνπ ζεκεξηλνχ θφζηνπο.  
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Ζ δηελέξγεηα ησλ βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  

γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα Ηνχληνο –  Γεθέκβξηνο 2015 ζηηο 15 Μνλάδεο 

Τγείαο ηεο 2
ε ο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θφζηηζε ζπλνιηθά 305.000,00 € 

ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

εμεηάζεσλ κε παξαπεκπηηθφ ηνπ θνξέα αζθάιηζεο ζα θφζηηδε 2.584.735,63€.  

Ζ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ γηα ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ αγγίδεη  ηα 2.279.735,63€.  Ζ 

πνζνζηηαία δηαθνξά ηεο δαπάλεο ε ίλαη 750%.  

 

Οη αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο,  επηβαξχλνπλ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  αλά εμάκελν  θαηά  

167.892,95 επξψ. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ ζα θαηέβαιιε ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ .  

ζε δηαγλσζηηθά θέληξα αλ νη εμεηάζεηο απηέο γίλνληαλ κε ηε ρξήζε 

παξαπεκπηηθψλ ζα έθηαλε ηα 2.496.753,50 € θαζψο νη αλνζνινγηθέο 

εμεηάζεηο είλαη αθξηβέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.  Παξαηεξνχκε ινηπφ πσο ε 

δσξεάλ δηάζεζε αλνζνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κέζσ ησλ 

Μνλάδσλ Τγείαο θνζηίδεη  15 θνξέο ιηγφηεξν.  

 

πγθεληξσηηθά γηα ηηο  ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ:  

 

αλά εμάκελν / κε ΦΠΑ 
Κόζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

κέζσ Μνλάδσλ Τγείαο 

Κόζηνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  

κέζσ παξαπεκπηηθώλ 

Αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 175.331,76 697.205,60 

Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο 305.000,00 2.584.735,63 

Αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο 167.892,95 2.496.753,50 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 648.224,71 € 5.778.694,73 € 
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Ζ απνξξφθεζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ε επαλαιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ 

Τγείαο απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ,  έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ γηα πνιχ κεγάιν αξηζκφ εμεηάζεσλ 

πεηπραίλνληαο κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δηαγσληζηηθήο δηα δηθαζίαο 

πνιχ ρακειέο ηηκέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί  δίλεηαη ζηε κεηνδφηξηα εηαηξεία ε 

δπλαηφηεηα καδηθήο παξαγσγήο θαη  ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ α’ πιψλ 

θαη ησλ ηειηθψλ ηεο πξντφλησλ.  

 

Σα ρξήκαηα πνπ εμνηθνλνκνχληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε λέεο επελδχζεηο,  ζε κειέηεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο πγείαο θαζψο θαη ζηελ 

απνπιεξσκή παιαηφηεξσλ, ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ψζηε λα βνεζεζεί ε 

νηθνλνκία θαη λα «θηλεζεί» ε αγνξά . Ζ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ή λέσλ ππεξεζηψλ (π.ρ.  εκπινπηηζκφο 

γθάκαο εμεηάζεσλ).  

 

πκπεξαζκαηηθά,  γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  ε επαλαιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Τγείαο έρεη  απνθέξεη 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεηαη ν ζεζκφο 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο (θξάηνο πξφλνηαο).  
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7.2.  Απνηίκεζε Κφζηνπο Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ γηα ηνλ αζθαιηδφκελν  

 

Σν κεγαιχηεξν θαη  ζεκαληηθφηεξν φθεινο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Τγείαο είλαη ε δηελέξγεηα κηαο 

πνιχ κεγάιεο γθάκαο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ δσξεάλ.  

 

Ζ παξνπζία πνιιψλ ππνθαηαζηεκάησλ αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

θαιχπηεη φιεο ηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη θπξίσο απνκαθξπζκέλα ρσξηά θαη 

πνιχ κηθξέο πφιεηο  ζηηο νπνίεο ππήξρε έιιεηςε παξνρήο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο.  

 

Με ηε ζχλαςε ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ ν 

εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ αλαβαζκίζηεθε θαη  νη  ππεξεζίεο 

αλαβαζκίζηεθαλ.  

 

Σα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, 

ρακήισζαλ ηηο ηηκέο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο ή πξνζθέξνπλ εηδηθά παθέηα 

εμεηάζεσλ ζε πνιχ θαιέο ηηκέο δίλνληαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηε 

δπλαηφηεηα  λα θάλνπλ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζε πνιπηειή θαη 

ππεξζχγρξνλα δηαγλσζηηθά θέληξα.   

 

Ζ νξζή αμηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ πφξσλ θαη ε εμνηθνλφκεζε ηεξάζηησλ 

θνλδπιίσλ δεκηνπξγεί έλα θαιφ θιίκα αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο 

ηνπ δεκηνπξγψληαο αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θαη εκπηζηνζχλεο.  

 

Σν θιείζηκν ησλ πνιπηαηξείσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δεκηνχξγεζε λέν ζπλσζηηζκφ 

ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία. Παξ φιν πνπ ε θαηάζηαζε είρε θάπσο εμνκαιπλζεί 

νη  δηάδξνκνη άξρηζαλ λα γεκίδνπλ κε ξάληδα. Οη αζζελείο άξρηζαλ λα 

ζπεχδνπλ ζηα κεγάια θαη ηα κηθξφηεξα δεκφζηα Ννζνθνκεία γηα ηε 

δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ κε 

απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη  νπξέο, λα ππάξρνπλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, ειιείςεηο πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη  

θαηά ζπλέπεηα κεγάιε δπζαξέζθεηα θαη ηαιαηπσξία.  

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Διπίο ζην νπνίν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθεκεξίαο ηνπνζεηνχληαλ ξάληδα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

θαηλφκελν πνπ δελ είρε παξαηεξεζεί πνηέ κέρξη θαη ην θιείζηκν ησλ 

πνιπηαηξείσλ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηα πεξηζζφηεξα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

Ννζνθνκείσλ φπνπ νη αζζελείο εμππεξεηνχληαλ γηα ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ 

κεηά απφ 15 εκέξεο έσο θαη  έλαλ κήλα.  

 

Ο πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Ννζνθνκεηαθψλ Ηαηξψλ Διιάδαο (Ο.Δ.Ν.Γ.Δ)  

θ. Γ.  Βαξλάβαο ζεκείσζε πσο «Ζ κεηαθνξά φιεο ηεο ηαηξηθήο θαη 

λνζειεπηηθήο θίλεζεο ζηα παξαπαίνληα Ννζνθνκεία ηνπ Δ..Τ ζα δηαιχζεη  

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα Πεξίζαιςε».   

 

Ζ επαλαιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Τγείαο νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή 

απνζπκθφξεζε ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο αζζε λείο.  
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