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Διοικητικό Συμβούλιο     
 
Πρόεδρος                                  
Νασιουτζίκη Μαρία 
                                                       
Αντιπρόεδρος                      
Πολίτη Αικατερίνη 
                                     
Γενική Γραμματέας   
Μάργαρη Νίκη  
 
Ταμίας                          
Νέπκα Χαριτίνη  
 
Μέλη                                          
Βιδάλη Ιωαννίνα, 
Γονίδη Μαρία, 
Σεβαστιάδου Μαρία 

 

   Προς την Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, 
κυρία Ε. Αγαπηδάκη 
 
Κοινοποίηση προς :  
Πρόεδρο Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, καθηγητή 
Σ.Τσιόδρα  
Αντιπρόεδρο Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας καθηγητή 
Χρ.Χατζηχριστοδούλου. 
 
 
Αξιότιμη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, 

Μετά από την επικοινωνία που είχαμε τη Δευτερά 13/02/2023 

σχετικά με το πρόγραμμα πρόληψης ΚΤΜ (επικοινωνία μέσω zoom) 

θα θέλαμε να σας αποσαφηνίσουμε σχετικά με τη συνολική 

διαδικασία που ακολουθείται και τα αναλώσιμα που 

χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια του τεστ Παπανικολάου τα 

εξής: 

 

   Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η λήψη υλικού για Τεστ 

Παπανικολάου απαιτούνται:  

 

1. Γυναικολογική καρέκλα (Boom), την οποία τα Κυτταρολογικά 

εργαστήρια είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν στην 

αδειοδότησή τους (ειδικός χώρος λήψεως δειγμάτων), 

2. ένας κολποδιαστολέας, 

3. συσκευές για τη λήψη του υλικού (ειδικό βουρτσάκι και 

σπάτουλες), 

4. αντικειμενοφόρες πλάκες για την επίστρωση των 

επιχρισμάτων συμβατικής κυτταρολογίας 

5. ειδικό φιαλίδιο μεταφοράς και συντήρησης του υλικού για 

την επεξεργασία του με την  τεχνική κυτταρολογίας υγρής 
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φάσης, εφόσον αυτή η τεχνική έχει επιλεγεί προκειμένου 

στη συνέχεια να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου με HPV test.  

 

   Στη συνέχεια προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία 

του υλικού με την τεχνική της  κυτταρολογίας υγρής φάσης με 

σκοπό να γίνει η μικροσκόπηση και διάγνωση από τον Ιατρό 

Κυτταρολόγο απαιτείται ειδικό αυτοματοποιημένο μηχάνημα 

επίστρωσης του υλικού με αναλώσιμα : 

1. ειδικό φίλτρο που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη 

συλλογή κυττάρων με την τεχνική κυτταρολογίας υγρής 

φάσης, 

2. ειδική αντικειμενοφόρος πλάκα κυτταρολογίας υγρής 

φάσης στην οποία τοποθετείται το υλικό για να 

ακολουθήσει η μικροσκόπηση, 

3. ειδικές χρώσεις (είτε πρόκειται για την τεχνική της 

συμβατικής Κυυταρολογίας ή για την τεχνική της 

κυτταρολογίας υγρής φάσης ) ούτως ώστε το υλικό να είναι 

κατάλληλο για μικροσκόπηση. 

 

    Επισημαίνεται πως οι μέθοδοι κυτταρολογίας υγρής φάσης που 

θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τον FDA, 

προκειμένου να είναι αξιόπιστη η διατήρηση και επεξεργασία του 

υλικού και ως εκ τούτου η διάγνωση. 

 

   Η εφαρμογή του τεστ Παπανικολάου απαιτεί, προκειμένου να 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατάλληλο, τη λήψη υλικού από τον 

εξωτράχηλο και τον ενδοτράχηλο από έμπειρους Ιατρούς 

(κυτταρολόγο, γυναικολόγο, γενικό ιατρό) ή μαίες που έχουν 

εκπαιδευτεί στη σωστή λήψη. 

 

   Στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων υπάρχει στον ΕΟΠΥΥ ο 

κωδικός «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΕΣΤ ΠΑΠ» (κωδικός: 550000019 με 

κόστος 13,32ευρώ) που αφορά στην επεξεργασία του υλικού και τη 

μικροσκόπηση – διάγνωση του τεστ Παπανικολάου μετά τη λήψη 

και όχι την ιατρική πράξη της διαδικασίας λήψης του υλικού. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός είχε δημιουργηθεί με το Π.Δ. 157/1991 για 

την αποζημίωση της Kυτταρολογικής διάγνωσης του τεστ 
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Η Πρόεδρος  

 

  

                Η Γ. Γραμματέας                         

 

ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ   ΜΑΡΓΑΡΗ ΝΙΚΗ  
 
 
 

Παπανικολάου με την συμβατική μέθοδο. 

 

   Στην πρόταση της ΕΕΚΚ (κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του Π.Δ. 

157/1991) η προτεινόμενη τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης 

κυτταρολογικής εξέτασης είκοσι (20) ευρώ, αφορά αποκλειστικά 

και μόνο την επεξεργασία και μικροσκόπηση-διάγνωση του τεστ 

Παπανικολάου, καθώς θα έχει ήδη γίνει η συλλογή του υλικού σε 

φιαλίδιο Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης, που σημαίνει ότι η 

επεξεργασία του κυτταρολογικού υλικού που θα ακολουθήσει θα 

έχει αυξημένο κόστος αναλωσίμων (ως αναφέρεται παραπάνω) σε 

σχέση με το συμβατικό τεστ Παπανικολάου. 

 

Στο Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

στις 24/11/2022 δεν αναφέρεται η αποζημίωση για τη λήψη 

κυτταρολογικού υλικού, με αποτέλεσμα ούτε ο ιατρός να 

αποζημιώνεται για την πράξη του, ούτε το κόστος των αναλωσίμων 

που χρησιμοποιεί να καλύπτεται. Υπενθυμίζουμε ότι στη λίστα του 

ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ήδη η αποζημίωση για τη λήψη 

κυτταρολογικού υλικού στην ενότητα «Κυτταρολογικές εξετάσεις» 

(ΦΕΚ 4868/Β/31-10-2018 και ΦΕΚ 5704/Β/19-12-2018) με κωδικό 

140000056 και κόστος 14,67 ευρώ. 

 

Μετά τιμής 

για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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