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Αρ. Πρωτ. 41402 

 

 

Αξιότιμοι/ες  Κύριοι/ες, 

Λάβαμε γνώση επί του κειμένου που έχετε αναρτήσει σχετικά με την 2η Δημόσια 

Διαβούλευση του Νοσοκομείου σας, και θα θέλαμε να παραθέσουμε τα κάτωθι: 

 

Προδιαγραφή 3 

“Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας 

πλήρη μορφολογία κυττάρων. Συγκεκριμένα: 

3.1. Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων.  

ΑΤΥΠΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ                Λευκοπενία 

ΒΛΑΣΤΕΣ                                            Λευκοκυττάρωση 

ΡΑΒΔΟΠΥΡΗΝΑ                                Λεμφοπενία 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ                          Λεμφοκυττάρωση  

                                                            Ουδετεροπενία  

                                                            Πολυμορφοπυρήνωση  

                                                            Μονοκυττάρωση 

                                                            Ηωσινοφιλία 

                                                            Βασεοφιλία 

Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων (τύπος) να μετρώνται με τη βοήθεια 

κυτταρομετρίας ροής και laser προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια της μέτρησης. Να 

διαθέτει δεύτερης ανεξάρτητης μεθόδου μέτρησης των λευκών αιμοσφαιρίων. Να 

περιγραφεί η αρχή της μέτρησης της δεύτερης μεθόδου.” 

 

Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι στην εν λόγω προδιαγραφή ζητείται οι αναλυτές να 

επισημαίνουν με ένδειξη (flag) τόσο τα ραβδοπύρηνα όσο και την αριστερή στροφή. 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε βάση βιβλιογραφίας, η αριστερή στροφή ως ένδειξη προκύπτει από την 

ύπαρξη ραβδοπυρήνων, οπότε δεν υφίσταται λόγος, ούτε παρέχει κάποιο πλεονέκτημα για 

το εργαστήριο, να ζητούνται και οι δυο επισημάνσεις. 

Προτείνουμε λοιπόν να παραμείνει η μία από τις δύο επισημάνσεις (Ραβδοπύρηνα ή 

Αριστερή Στροφή), αφού πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια δυνατότητα. 

 



Επιπρόσθετα, αναγράφεται στην ίδια προδιαγραφή: “…..Να διαθέτει δεύτερης ανεξάρτητης 

μεθόδου μέτρησης των λευκών αιμοσφαιρίων. Να περιγραφεί η αρχή της μέτρησης της 

δεύτερης μεθόδου.” 

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πλέον σύγχρονη και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη 

μέθοδος μέτρησης των λευκών αιμοσφαιρίων και του λευκοκυτταρικού τύπου είναι η 

κυτταρομετρίας ροής με χρήση laser, με την μεγαλύτερη ακρίβεια, γραμμικότητα, 

επαναληψιμότητα και εν τέλει αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Μία δεύτερη ανεξάρτητη τεχνολογία μέτρησης των λευκών αιμοσφαιρίων δεν θεωρούμε ότι 

προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα στο εργαστήριο, ενδεχομένως δημιουργεί σύγχυση στην 

διαχείριση των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα η απαίτησή της περιορίζει σημαντικά τον 

ανταγωνισμό. 

 

Προτείνουμε λοιπόν και τα λευκά αιμοσφαίρια και ο λευκοκυτταρικός τύπος να μετρώνται 

με την μέθοδο της κυτταρομετρία ροής με χρήση laser και για την ύπαρξη δεύτερης μεθόδου 

μέτρησης, να συμπεριληφθεί ο όρος ότι θα εκτιμηθεί θετικά.  

 

Τέλος, προτείνουμε στους Πίνακες των εξετάσεων 1Α και 1Β να προστεθούν οι αριθμοί των 

εξετάσεων/έτος για τα σωματικά/βιολογικά υγρά (και στους δύο πίνακες) και για τα ΔΕΚ 

(πίνακας 1Β). Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται οι παραπάνω εξετάσεις και στο 

αιματολογικό εργαστήριο και στο τμήμα εφημερίας, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε σε 

ποιους αναλυτές θα πρέπει να υπάρχουν οι συγκεκριμένες δυνατότητες (μέτρησης ΔΕΚ και 

σωματικών/ βιολογικών υγρών). 

 

 

 

 


