
 
 

 

Κυτταρολογικές Εξετάσεις - Νεοπλασματικές & μη Νεοπλασματικές παθήσεις 

Ο Medisyn σε πλήρη ταύτιση του Εταιρικού του Σκοπού, βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια 

αναβάθμισης των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Υγείας. Πρόσφατα και υπό την εποπτεία του 

Υπεύθυνου Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας κου Τάκη Αποστολόπουλου, προχώρησε στην 

επισημοποίηση μια νέας συνεργασίας με το Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS το οποίο 

αποτελεί ένα από τα πρωτοποριακά του είδους του στη χώρα μας, καθώς είναι απόλυτα 

εκσυγχρονισμένο και εξοπλισμένο με μηχανήματα ακριβείας, τελευταίας γενιάς.  

Το Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS διενεργεί όλο το εύρος των κυτταρολογικών 

εξετάσεων, που αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού με στόχο την 

πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση νεοπλασματικών και μη 

νεοπλασματικών παθήσεων. 

Ήδη έχουν ενταχθεί στην φαρέτρα υπηρεσιών υγείας του Συνεταιρισμού τα κολποτραχηλικά 

επιχρίσματα (Παπ τεστ / Pap test) και η κυτταρολογική εξέταση Ούρων και εκπλύματος 

ουροδόχου κύστης. 

Στο site του Medisyn είναι αναρτημένη όλη η απαραίτητη πληροφόρηση.   

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.medisyn.eu/examinations/648 για το 

συμβατικό Pap Τεστ, 

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.medisyn.eu/examinations/649 για το Υγρής 

Φάσεως ThinPrep Pap Test,  

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.medisyn.eu/examinations/650  για την 

κυτταρολογική ούρων,  

Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε πλήρως για την κλινική χρησιμότητα, την μεθοδολογία 

εκτέλεσης, την προετοιμασία εξεταζομένου, την λήψη, διαχείριση και μεταφορά δείγματος, τις 

τιμές αναφοράς και τον χρόνο εκτέλεσης. Επίσης να λάβετε την επιπρόσθετη επιστημονική 

ενημέρωση στην ενότητα ‘Παρατηρήσεις’ όπως και την επισυναπτόμενη στο site, εικονοποίηση 

της διαδικασίας λήψης και μορφοποίησης του αποτελέσματος (για τα Pap test), των οποίων έχει 

επιμεληθεί ο κος Αποστολόπουλος. 
 

Θα πρέπει τέλος να υπογραμμισθεί ότι επιπροσθέτως της αναβάθμισης των άνωθεν 

προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, ο Συνεταιρισμός εξασφάλισε την εκτέλεση των 

συγκεκριμένων κυτταρολογικών εξετάσεων σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, με στόχο την αρωγή 

στην βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους των εργαστηρίων των μελλών και συνεργατών 

του. 
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