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 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile) 
 Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - 
Αιµατολογικού Εργαστηρίου" (ΒΙΒΕ) έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές 
στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισµένο και µε 
κατάλληλη πρακτική εµπειρία, σε ιατρικά εργαστήρια αντίστοιχων ειδικοτήτων στο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό 
Τοµέα. Έχει γνώση της χρήσης των απαραίτητων οργάνων και τεχνικών, έτσι ώστε εύκολα να 
ενσωµατώνεται σε εργαστηριακές οµάδες και µονάδες όπου εκτελούνται Αιµατολογικές Εξετάσεις.  
 Έχει επίσης τη δυνατότητα, από την κατάρτισή του, να κατανοεί και να εφαρµόζει στα εργαστήρια 
που εργάζεται, τις νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται καθηµερινά σ' αυτά.  
 Ο ΒΙΒΕ ουσιαστικά επικουρεί το έργο των Υπευθύνων (αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ) στα εργαστήρια ως 
πραγµατικός βοηθός τους στην εκτέλεση των διαγνωστικών δοκιµών.(Ισχύουν βέβαια τα καθοριζόµενα 
από την νοµοθεσία ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του σε σχέση µε τους αντίστοιχους 
απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ).  
 Ο ΒΙΒΕ, µε βάση τα παραπάνω, εκτελεί τις παρακάτω κύριες επαγγελµατικές 
δραστηριότητες(Duties).  

1. Τήρηση αρχείου εργαστηρίου.  
2. Οδηγίες προς τους εξεταζόµενους.  
3. Λήψη και παραλαβή των δειγµάτων.  
4. Προετοιµασία των δειγµάτων - συντήρηση.  
5. Προετοιµασία υλικών, αντιδραστηρίων και οργάνων.  
6. Χειρισµός οργάνων και σκευών.  
7. Φροντίδα για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργαστήριο.  
8. Έλεγχος και συντήρηση οργάνων και σκευών.  
9. Καθαρισµός και αποστείρωση σκευών.  
10. Φροντίδα για την προµήθεια και συντήρηση υλικών.  
11. Εκτέλεση απλών αιµατολογικών εξετάσεων.  
12. Εκτέλεση απλών µικροβιολογικών εξετάσεων.  
13. Εκτέλεση απλών ανοσολογικών εξετάσεων.  
14. Εκτέλεση απλών βιοχηµικών εξετάσεων.  
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task Analysis)  
 2.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:  

 - Αναγράφει στο αρχείο του εργαστηρίου (βιβλίο ή Η/Υ) τα στοιχεία των εξεταζοµένων και τις 
αιτούµενες προς   εκτέλεση εξετάσεις.  

 - Αναγράφει τα αποτελέσµατα στα έντυπα απαντήσεων και στο αρχείο του εργαστηρίου 
(βιβλίο ή Η/Υ)  

 
 2.2 ΓΙΑ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:  

 - ∆ίνει οδηγίες στους εξεταζόµενους για τη σωστή συλλογή δείγµατος από τους ίδιους, όπου 
αυτό απαιτείται.  

 - ∆ίνει οδηγίες στους εξεταζόµενους για τη σωστή προετοιµασία τους, πριν από τη λήψη 
δειγµάτων στο εργαστήριο.  

 -  ∆ίνει οδηγίες στους υποψήφιους αιµοδότες. 
 
 2.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:  
 2.3.1 - Παραλαµβάνει τα εισερχόµενα δείγµατα στο εργαστήριο.  

 - Κάνει την σήµανση και την καταχώρηση των δειγµάτων.  
 2.3.2  Αναλαµβάνει τις παρακάτω λήψεις δειγµάτων:  

- Λήψη τριχοειδικού αίµατος µε ή χωρίς αντιπηκτικό.  
- Λήψη φλεβικού αίµατος µε ή χωρίς αντιπηκτικό, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου.  
- Λήψη εκκριµάτων : ρινικού, οφθαλµικού, ωτικού, ουρηθρικού.  
- Λήψη φαρυγγικού επιχρίσµατος.  
- Λήψη πύου, υλικού δερµατικών αλλοιώσεων.  

 
 2.4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:  
 2.4.1 Για το αίµα εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:  
  - Φυγοκέντρηση αίµατος.  
  - ∆ιαχωρισµός πλάσµατος ή ορού.  
  - Παρασκευή αιµατολογικού επιχρίσµατος.  
  - Πλύσιµο ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
  - Παρασκευή αιµολύµατος.  
  - Παρασκευή εναιωρήµατος ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
  - Συντήρηση δειγµάτων ή προώθησή τους για ανάλυση.  
 2.4.2 Για τα ούρα εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:  
  - Φυγοκέντρηση για λήψη ιζήµατος.  
  - Συντήρηση δειγµάτων.  
 2.4.3 Στα διάφορα εκκρίµατα εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:  
  - Παρασκευή άµεσου- νωπού επιχρίσµατος.  
   - Παρασκευή ξηρού επιχρίσµατος.  
  - Συντήρηση δειγµάτων. 
 
 2.5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:  
 2.5.1 Παρασκευάζει θρεπτικά υλικά.  
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 2.5.2 Παρασκευάζει διαλύµατα χηµικών ουσιών.  
 2.5.3 Παρασκευάζει τις απαιτούµενες αραιώσεις των δειγµάτων.  
 2.5.4 Παρασκευάζει διαλύµατα χρωστικών.  
 2.5.5 Προετοιµάζει τα αντιδραστήρια για τη χρήση τους.  
 2.5.6 Προετοιµάζει τις συσκευές και ρυθµίζει τα διάφορα όργανα που απαιτούνται για τις   
αναλύσεις.  

 
 2.6 ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:  
 Γνωρίζει να χειρίζεται τα παρακάτω όργανα και συσκευές του εργαστηρίου:  
  - Υδατόλουτρο.  
  - Κλίβανοι (επωαστικός, ξηράς αποστείρωσης, αυτόκαυστο).  
  - Φωτόµετρο.  
  - Φλογοφωτόµετρο.  
  - Φυγόκεντροι διαφόρων τύπων.  
  - Συσκευή επώασης σε περιβάλλον CO2 και αναερόβιας καλλιέργειας.  
  - Συσκευή ηλεκτροφόρησης.  
  - Αυτόµατες πιπέτες διαφόρων τύπων και διανεµητές.  
  - Μικροσκόπιο.  
  - Αιµατολογικός αναλυτής.  
  - Βιοχηµικός αναλυτής.  
  - Ανακινητήρας.  
  - Πεχάµετρο.  
  - Όργανα για ΕLISA.  
  - Μετρητής γ ακτινοβολίας για RΙΑ.  
  - Ζυγοί.  
  - Ψυκτικές συσκευές.  
  - Όλα τα σκεύη του εργαστηρίου.  
 
 2.7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  

  - Φροντίζει ώστε να λαµβάνει τα απαραίτητα ατοµικά µέτρα για την προστασία της υγείας του στο 
εργαστήριο. 

  - Λαµβάνει µέτρα για την προστασία των υπόλοιπων εργαζοµένων στο εργαστήριο.  
  - Λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την υγιεινή του χώρου.  
  - Φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των οργάνων.  
 
 2.8 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ:  
  - Ελέγχει τα διάφορα όργανα και σκεύη του εργαστηρίου, για την καλή τους λειτουργία  και 
ενηµερώνει τον υπεύθυνο.  

  - Είναι υπεύθυνος για την τακτική συντήρηση των οργάνων και σκευών του εργαστηρίου και 
ειδοποιεί το service  τους όταν χρειάζεται, µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο.  

 
 
 2.9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ:  
 2.9.1 Είναι υπεύθυνος για τον σχολαστικό καθαρισµό:  
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  - γυάλινων σκευών,  
  - των πάγκων εργασίας,  
  - και των οργάνων και συσκευών που βρίσκονται στο εργαστήριο και χρειάζονται ειδικές 

γνώσεις για τον  καθαρισµό τους.  
 2.9.2 Αποστειρώνει τα διάφορα σκεύη του εργαστηρίου µετά τη χρησιµοποίησή τους. Καταστρέφει 

όλο το άχρηστο υλικό.  
 
 2.10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  
  - Καταγράφει τις ελλείψεις αντιδραστηρίων και υλικών.  
  - Παραγγέλλει τα διάφορα υλικά, σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο.  
  - Παραλαµβάνει τα διάφορα υλικά και τα τοποθετεί στους ενδεδειγµένους χώρους µε τις 
απαιτούµενες  

συνθήκες για την συντήρησή τους.  
 
 2.11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Εκτελεί, πάντοτε σε επίπεδο προεργασίας , τις παρακάτω εξετάσεις:  
 (Η ερµηνεία και η αξιολόγηση γίνεται πάντα από τον υπεύθυνο)  
 
 2.11.1 Γενική Εξέταση Αίµατος:  
  - Μέτρηση Αιµατοκρίτη.  
  - Μέτρηση Αιµοσφαιρίνης.  
  - Αρίθµηση Λευκών αιµοσφαιρίων.  
  - Αρίθµηση Ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
  - Υπολογισµός δεικτών.  
  - Λευκοκυτταρικός Τύπος (επίχρισµα- χρώση May Gruwald- Giemsa).  
 
2.11.2 T.K.E.  
 2.11.3 Μέτρηση ∆.Ε.Κ.  
 2.11.4 Οµάδες αίµατος -  Παράγων Rh. 
 2.11.5 ΤΕΣΤ ∆ρεπανώσεως 
 2.11.6 Ηλεκτροφόρηση Αιµοσφαιρίνης 
 2.11.7 Μέτρηση αιµοσφαιρινών: 
  - Hb F 
  - HB A2 
  - Ασταθείς αιµοσφαιρίνες 
  - Hb S 
 2.11.8 Ωσµωτική Αντίσταση Ερυθρών Αιµοσφαιρίων 
 2.11.9 Μέτρηση Αιµοπεταλίων 
 2.11.10 Έλεγχος πήξης αίµατος: 
  -  Χρόνος ροής 
  -  Χρόνος πήξης 
  -  Χρόνος προθροµβίνης 
  -  Συστολή θρόµβου 
  -  Προσδιορισµός παραγόντων πήξης 
 2.11.11 Άµεση και Έµµεση Coombs 
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 2.11.12 ∆ιασταύρωση οµάδων αίµατος 
 2.11.13 Ελεγχος ένδειας G- 6PD 
 
 2.12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Εκτελεί, πάντοτε σε επίπεδο προεργασίας, τις παρακάτω εξετάσεις και τεχνικές:  
 (Η ερµηνεία και η αξιολόγηση γίνεται πάντα από τον υπεύθυνο):  
 2.12.1 Γενικές καλλιέργειες :  
  - Ούρων.  
  - Κοπράνων.  
  - Αίµατος.  
  - Πύου.  
  - Εκκριµάτων (οφθαλµικό, ουρηθρικό, κολπικό κ.ά.).  
  - Επιχρισµάτων (φαρυγγικό κ.ά.).  
  - Πτυέλων.  
 2.12.2 Χρώσεις:  
  - GRAM.  
  - ZIEHL NIELSEN.  
  - ALBERT.  
  - Κυανού του µεθυλενίου.  
  - Φαινικούχος φουξίνη.  
 
 2.13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Εκτελεί, πάντοτε σε επίπεδο προεργασίας, τις παρακάτω εξετάσεις:  
 (Η ερµηνεία και η αξιολόγηση γίνεται πάντα από τον υπεύθυνο).  
 2.13.1 Ορολογικές:  
  - KAHN,VDRL,RPR.  
  - VIDAL,WRIGHT  
  - CRP,Ra- TEST.  
  - ASTO.  
  - MONO TEST.  
 2.13.2 Ανίχνευση αντισωµάτων για:  
  - Ηπατίτιδες: Α, Β, C κ.λ.π.  
  - Ερυθρά.  
  - Τοξόπλασµα.  
  - AIDS.  
 2.13.3 Προσδιορισµός ανοσοσφαιρινών (IgA,IgM,IgD,IgE,IgG).  
 
 2.14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Εκτελεί, πάντοτε στο επίπεδο προεργασίας, τις παρακάτω εξετάσεις:  
 (Η ερµηνεία και η αξιολόγηση γίνεται πάντα από τον υπεύθυνο).  
 2.14.1 Γλυκόζη αίµατος.  
 2.14.2 Ουρία αίµατος.  
 2.14.3 Ουρικό οξύ αίµατος.  
 2.14.4 Χοληστερίνη (HDL- LDL- Ολική) αίµατος.  
 2.14.5 Χολερυθρίνη αίµατος.  
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 2.14.6 Κρεατινίνη αίµατος.  
 2.14.7 Λευκώµατα αίµατος.  
 2.14.8 Σίδηρος αίµατος.  
 2.14.9 Τρανσαµινάσες αίµατος (SGOT,SGPT).  
 2.14.10 Φωσφατάσες αίµατος (Αλκαλική, Οξινος).  
 2.14.11 Ηλεκτρολύτες αίµατος (K- Na- Cl- Ca).  
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών 

Εργαστηρίων - Αιµατολογικού Εργαστηρίου πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιµατολογικού Εργαστηρίου εξετάζονται 
σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές 
γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους 
της ειδικότητας. 

 

 Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:  
 - Να γνωρίζει να συµπληρώνει σωστά τα στοιχεία που απαιτούνται στο αρχείο εργαστηρίου 
και στα έντυπα απαντήσεων.  

 - Να έχει γνώσεις ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.  
 - Να έχει στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ.  

 Β. ΓΙΑ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:  
 - Να γνωρίζει τον τρόπο που πρέπει να συλλέγονται τα διάφορα δείγµατα από τους ίδιους 
τους εξεταζόµενους.  

 - Να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εξετάσεις και τυχόν προετοιµασία που 
πρέπει να κάνουν οι εξεταζόµενοι.  

 -  Να γνωρίζει περιορισµούς και προϋποθέσεις για τους αιµοδότες 
 
 Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:  
 Γ1.- Να γνωρίζει τη σπουδαιότητα του κάθε δείγµατος και τις δυσκολίες στη λήψη του.   
        - Να µπορεί να κρίνει την καταλληλότητα των δειγµάτων.  
 Γ2. Να έχει συνείδηση του πόσο σηµαντική είναι η άµεση και σωστή σήµανση και καταχώρηση των 
δειγµάτων.  

 Γ3. Να γνωρίζει πως γίνονται οι παρακάτω λήψεις δειγµάτων και τα προβλήµατα που µπορεί να 
ανακύψουν κατ' αυτές:  

  - Λήψη τριχοειδικού αίµατος µε ή χωρίς αντιπηκτικό.  
  - Λήψη φλεβικού αίµατος µε ή χωρίς αντιπηκτικό.  
  - Λήψη εκκριµάτων : ρινικού, οφθαλµικού, ωτικού, φαρυγγικού, ουρηθρικού.  
  - Λήψη πύου, υλικού δερµατικών αλλοιώσεων.  
 
 ∆. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:  
 ∆1. Να γνωρίζει την διαδικασία εκτέλεσης και τη σηµασία των παρακάτω τεχνικών προετοιµασίας 
των δειγµάτων:  

 ∆1.1 Για το αίµα :  
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  - Φυγοκέντρηση αίµατος.  
  - ∆ιαχωρισµός πλάσµατος ή ορού.  
  - Παρασκευή αιµατολογικού επιχρίσµατος.  
  - Πλύσιµο ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
  - Παρασκευή αιµολύµατος.  
  - Παρασκευή εναιωρήµατος ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
 ∆1.2 Για τα ούρα :  
  - Φυγοκέντρηση για λήψη ιζήµατος.  
 ∆1.3 Στα διάφορα εκκρίµατα:  
  - Παρασκευή άµεσου- νωπού επιχρίσµατος.  
  - Παρασκευή ξηρού επιχρίσµατος.  
 ∆2. Να γνωρίζει τους τρόπους συντήρησης των δειγµάτων και τη σηµασία τους για τις εξετάσεις 
που θα ακολουθήσουν.  

 
 Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:  
 Ε.1 Για την παρασκευή θρεπτικών υλικών, να γνωρίζει:  
  -  Τα είδη των θρεπτικών υλικών.  
  -  Τη σύνθεση και σύσταση τους.  
  -  Τη διαδικασία παρασκευής τους (στάδια).  
 Ε.2 Για την παρασκευή διαλυµάτων χηµικών ουσιών, να γνωρίζει:  
  - Τα είδη των διαλυµάτων.  
  - Τους τρόπους υπολογισµού της διαλυτέας ουσίας.  
  - Ορισµούς και γενικές έννοιες διαλυµάτων.  
  - Τη διαδικασία παρασκευής τους και τα σηµεία που πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα.  
 Ε.3 Για την παρασκευή των απαιτούµενων αραιώσεων των δειγµάτων, να γνωρίζει:  
  - Πώς γίνονται οι αραιώσεις των δειγµάτων.  
  - Πώς γίνονται οι διαδοχικές αραιώσεις των δειγµάτων.  
 Ε.4 Για την παρασκευή διαλυµάτων χρωστικών, να γνωρίζει:  
  - Τα είδη των χρωστικών.  
  - Τη διαδικασία παρασκευής τους.  
 Ε.5 Για την προετοιµασία των αντιδραστηρίων προς χρήση, να γνωρίζει:  
  - Τον τρόπο φύλαξής τους.  
  - Τον τρόπο ανασύστασης των αντιδραστηρίων, όταν απαιτείται.  
  - Τις απαιτούµενες συνθήκες για τη χρησιµοποίησή τους.  
 Ε.6 Να γνωρίζει πώς γίνεται η προετοιµασία των συσκευών και η ρύθµιση των διαφόρων οργάνων, 

που απαιτούνται για τις αναλύσεις και τη σηµασία τους.  
 
 ΣΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:  
 Να γνωρίζει την ασφαλή και σωστή χρήση, την αρχή λειτουργίας και τα  µέρη από τα οποία 
αποτελούνται τα παρακάτω όργανα και συσκευές του εργαστηρίου:  
  - Υδατόλουτρο.  
  - Κλίβανοι (επωαστικός, ξηράς αποστείρωσης, αυτόκαυστο).  
  - Φωτόµετρο.  
  - Φλογοφωτόµετρο.  
  - Φυγόκεντροι διαφόρων τύπων.  
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- Συσκευή επώασης σε περιβάλλον CO2 και αναερόβιας καλλιέργειας.  
  - Συσκευή ηλεκτροφόρησης.  
  - Αυτόµατες πιπέτες διαφόρων τύπων και διανεµητές.  
  - Μικροσκόπιο.  
  - Αιµατολογικός αναλυτής.  
  - Βιοχηµικός αναλυτής.  
  - Ανακινητήρας.  
  - Πεχάµετρο.  
  - Όργανα για ΕLISA.  
  - Ζυγοί.  
  - Ψυκτικές συσκευές.  
  - Μετρητής γ ακτινοβολίας για RΙΑ.  
  - Όλα τα σκεύη του εργαστηρίου.  
 
 Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:   

  - Να γνωρίζει τους κινδύνους στο εργαστήριο και τη δική του συµπεριφορά απέναντί τους.  
  - Να γνωρίζει την επίδραση όλων των βλαπτικών ουσιών που βρίσκονται στο εργαστήριο και 

πως  προστατεύεται από αυτές.  
 - Να έχει συνείδηση του ρόλου του σαν εργαζόµενος στο χώρο της Υγείας.  

  - Να γνωρίζει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα, που πρέπει να λαµβάνει ο ίδιος κατά την 
εκτέλεση εξετάσεων  και τεχνικών στο εργαστήριο, για την προστασία τόσο της υγείας του, 
όσο και της υγείας των υπόλοιπων  εργαζοµένων στον ίδιο χώρο.  

  - Να γνωρίζει τους τρόπους µετάδοσης ιδιαίτερα µολυσµατικών ασθενειών που µεταδίδονται 
µε τα ανθρώπινα   βιολογικά υγρά (π.χ. AIDS, ηπατίτιδες κ.ά.).  

 
 Η. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ:  
  - Να γνωρίζει πως λειτουργούν τα διάφορα όργανα και σκεύη του εργαστηρίου.  
  - Να γνωρίζει πως γίνεται η τακτική συντήρηση των οργάνων και σκευών του εργαστηρίου.  
 
 Θ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ:  
 Θ.1      Να γνωρίζει τη σηµασία του σωστού καθαρισµού για την διεξαγωγή των εργαστηριακών  
εξετάσεων.  

 Θ.2   Για την αποστείρωση των σκευών, να γνωρίζει:  
             - Τους διάφορους παράγοντες (φυσικούς και χηµικούς), που επιδρούν βλαπτικά στους 

µικροοργανισµούς.  
  - Τους τρόπους δράσης αυτών των παραγόντων.  
  - Ποιες  πρακτικές µεθόδους ακολουθούµε για απολύµανση και αποστείρωση σε κάθε 
περίπτωση.  

 
 Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  
  - Να γνωρίζει τους τρόπους συντήρησης των διαφόρων αναλώσιµων υλικών.  
  - Να γνωρίζει ποια υλικά και σε τι ποσότητες χρειάζεται καθηµερινά το εργαστήριο, ανάλογα 

µε το είδος των εξετάσεων που πραγµατοποιούνται σ' αυτό.  
  - Να γνωρίζει ∆ηµόσιες Σχέσεις.  
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 ΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Να γνωρίζει:  
  - Τα συστατικά και τις λειτουργίες του αίµατος (Φυσιολογία).  
  - Τη διαδικασία εκτέλεσης, την αρχή µεθόδου, τις φυσιολογικές τιµές, τις µονάδες που 

χρησιµοποιούνται και  τη σηµασία που έχουν για τον ανθρώπινo oργανισµό ,οι παρακάτω  
εργαστηριακές αναλύσεις:  

 ΙΑ.1 Γενική Εξέταση Αίµατος:  
  - Μέτρηση Αιµατοκρίτη.  
  - Μέτρηση Αιµοσφαιρίνης.  
  - Αρίθµηση Λευκών αιµοσφαιρίων.  
  - Αρίθµηση Ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
  - Υπολογισµός δεικτών.  
  - Λευκοκυτταρικός Τύπος (επίχρισµα- χρώση May Gruwald- Giemsa).  
 ΙΑ.2 T.K.E.  
 ΙΑ.3 Μέτρηση ∆.Ε.Κ.  
 ΙΑ.4 Οµάδες αίµατος -  Παράγων Rh.  
 ΙΑ.5 ΤΕΣΤ ∆ρεπανώσεως 
 ΙΑ.6 Ηλεκτροφόρηση Αιµοσφαιρίνης 
 ΙΑ.7 Μέτρηση αιµοσφαιρινών: 
  - Hb F 
  - HB A2 
  - Ασταθείς αιµοσφαιρίνες 
  - Hb S 
 ΙΑ.8. Ωσµωτική Αντίσταση Ερυθρών Αιµοσφαιρίων 
 ΙΑ.9.  Μέτρηση Αιµοπεταλίων 
 ΙΑ.10 Έλεγχος πήξης αίµατος: 
  -  Χρόνος ροής 
  -  Χρόνος πήξης 
  -  Χρόνος προθροµβίνης 
  -  Συστολή θρόµβου 
  -  Προσδιορισµός παραγόντων πήξης 
 ΙΑ.11 Άµεση και Έµµεση Coombs 
 ΙΑ.12 ∆ιασταύρωση οµάδων αίµατος 
 ΙΑ.13 Έλεγχος ένδειας G- 6PD 
 
 ΙΒ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Να γνωρίζει:  

 α. Γενικά περί βακτηριακού κυττάρου.  
 β. Την κατάταξη των βακτηρίων.  
 γ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, την παθογόνο δράση και τον τρόπο αναζήτησης 
των παρακάτω µικροοργανισµών:  
Στρεπτόκοκκος, Σταφυλόκοκκος, Ναϊσσέρια, Βρουκέλλα, Αιµόφιλος, Μπορντερέλλα, 
Εντεροβακτηροειδή, ∆ονάκιο της χολέρας, Ψευδοµονάδα, Κορυνοβακτηρίδιο, 



  

 
 

 
 

Σελίδα 15 από 30 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Μυκοβακτηρίδιο, Βάκιλος του άνθρακα, Τρεπόνηµα το ωχρό, Χλαµύδια, Μυκόπλασµα, 
Ρικκέτσιες.  

 δ. Τη διαδικασία που ακολουθείται στο εργαστήριο για τις παρακάτω εξετάσεις και   τεχνικές:  
 ΙΒ.1 Γενικές καλλιέργειες :  
  - Ούρων.  
  - Κοπράνων.  
  - Αίµατος.  
  - Πύου.  
  - Εκκριµάτων (οφθαλµικό, ουρηθρικό, κολπικό κ.ά.).  
  - Επιχρισµάτων (φαρυγγικό κ.ά.).  
  - Πτυέλων.  
 ΙΒ.2 Χρώσεις:  
  - GRAM.  
  - ZIEHL NIELSEN.  
  - ALBERT.  
  - Κυανού του µεθυλενίου.  
  - Φαινικούχος φουξίνη.  
  
 ΙΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

 α. Να γνωρίζει βασικές έννοιες για αντιγόνα και αντισώµατα.  
 β. Να γνωρίζει τους τρόπους άµυνας του ανθρώπινου οργανισµού (µηχανισµοί ανοσίας).  
 γ. Για τις εξετάσεις που αναφέρονται παρακάτω, να γνωρίζει:  

- Για ποιες ασθένειες γίνονται.  
- Στοιχειώδεις γνώσεις για κάθε µια ασθένεια.  
- Τις µονάδες που χρησιµοποιούνται.  
- Την αρχή της µεθόδου.  
- Τη διαδικασία εκτέλεσής τους µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους.(Ιζηµατινοαντιδράσεις, 
συγκολλητινοαντιδράσεις,  συνδέσεως  συµπληρώµατος,  ανοσοχηµικές).    

 ΙΓ.1 Ορολογικές:  
  - ΚAHN,VDRL,RPR.  
  - VIDAL,WRIGHT.  
  - CRP,Ra- TEST.  
  - ASTO.  
  - MONO TEST.  
 ΙΓ.2 Ανίχνευση αντισωµάτων για:  
  - Ηπατίτιδες: Α, Β, C κ.λ.π.  
  - Ερυθρά.  
  - Τοξόπλασµα.  
  - AIDS.  
 ΙΓ.3 Προσδιορισµός ανοσοσφαιρινών (IgA,IgM,IgD,IgE,IgG).  
 
 I∆. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Για τις αναλύσεις που παρακάτω αναφέρονται να γνωρίζει:  

α.Τη φυσιολογία και παθολογία για κάθε ουσία.  
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β. Βασικές γνώσεις για τα όργανα του ανθρώπινου σώµατος, τη λειτουργία των οποίων 
ελέγχουµε µε τις βιοχηµικές  εξετάσεις.  

γ. Τις φυσιολογικές τιµές των διαφόρων παραµέτρων.  
δ. Τις αρχές των διαφόρων µεθόδων που χρησιµοποιούνται.  
ε. Τις µονάδες που χρησιµοποιούνται.  
στ. Τη διαδικασία εκτέλεσής τους µε σύγχρονες µεθόδους.  

 Ι∆.1 Γλυκόζη αίµατος.  
 Ι∆.2 Ουρία αίµατος.  
 Ι∆.3 Ουρικό οξύ αίµατος.  
 Ι∆.4 Χοληστερίνη (HDL- LDL- Ολική) αίµατος.  
 Ι∆.5 Χολερυθρίνη αίµατος.  
 Ι∆.6 Κρεατινίνη αίµατος.  
 Ι∆.7 Τρανσαµινάσες αίµατος (SGOT,SGPT).  
 Ι∆.8 Φωσφατάσες αίµατος (Αλκαλική, Οξινος).  
 Ι∆.9 Λευκώµατα αίµατος.  
 Ι∆.10 Ηλεκτρολύτες αίµατος (K- Na- Cl- Ca).  
 Ι∆.11 Σίδηρος αίµατος.  
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιµατολογικού Εργαστηρίου, 
εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές 
επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του 
πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
 Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 

 - Να γνωρίζει να συµπληρώνει σωστά τα στοιχεία που απαιτούνται στο αρχείο εργαστηρίου 
και στα έντυπα απαντήσεων.  

 - Να έχει στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ (προγράµµατα αρχείου και επεξεργασίας κειµένου).  
 
 Β. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:  
 Β1. Να µπορεί να κρίνει την καταλληλότητα των δειγµάτων.  
 Β2. Να έχει συνείδηση του πόσο σηµαντική είναι η άµεση και σωστή σήµανση και καταχώρηση των 
δειγµάτων.  

 Β3. Να γνωρίζει πως γίνονται οι παρακάτω λήψεις δειγµάτων και τα προβλήµατα που µπορεί να 
ανακύψουν κατ' αυτές:  

  - Λήψη τριχοειδικού αίµατος µε ή χωρίς αντιπηκτικό.  
  - Λήψη φλεβικού αίµατος µε ή χωρίς αντιπηκτικό.  
  - Λήψη εκκριµάτων: ρινικού, οφθαλµικού, ωτικού, φαρυγγικού, ουρηθρικού.  
  - Λήψη πύου, υλικού δερµατικών αλλοιώσεων.  
 
 Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:  
 Γ1. Να γνωρίζει την διαδικασία εκτέλεσης και τη σηµασία των παρακάτω τεχνικών προετοιµασίας 
των δειγµάτων:  

 Γ1.1 Για το αίµα :  
  - Φυγοκέντρηση αίµατος.  
  - ∆ιαχωρισµός πλάσµατος ή ορού.  
  - Παρασκευή αιµατολογικού επιχρίσµατος.  
  - Πλύσιµο ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
  - Παρασκευή αιµολύµατος.  
  - Παρασκευή εναιωρήµατος ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
 Γ1.2 Για τα ούρα :  
  - Φυγοκέντρηση για λήψη ιζήµατος.  
 Γ1.3 Στα διάφορα εκκρίµατα:  
  - Παρασκευή άµεσου- νωπού επιχρίσµατος.  
  - Παρασκευή ξηρού επιχρίσµατος.  
 Γ2. Να γνωρίζει τους τρόπους συντήρησης των δειγµάτων και τη σηµασία τους για τις εξετάσεις 
που θα ακολουθήσουν.  

 
 ∆. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:  
 ∆.1 Για την παρασκευή θρεπτικών υλικών, να γνωρίζει:  
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  - Τα είδη των θρεπτικών υλικών.  
  - Τη σύνθεση και σύσταση τους.  
  - Τη διαδικασία παρασκευής τους (στάδια).  
 ∆.2 Για την παρασκευή διαλυµάτων χηµικών ουσιών, να γνωρίζει:  
  - Τα είδη των διαλυµάτων.  
  - Τους τρόπους υπολογισµού της διαλυτέας ουσίας.  
  - Ορισµούς και γενικές έννοιες διαλυµάτων.  
  - Τη διαδικασία παρασκευής τους και τα σηµεία που πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα.  
 ∆.3 Για την παρασκευή των απαιτούµενων αραιώσεων των δειγµάτων, να γνωρίζει:  
  - Πως γίνονται οι αραιώσεις των δειγµάτων.  
  - Πως γίνονται οι διαδοχικές αραιώσεις των δειγµάτων.  
 ∆.4 Για την παρασκευή διαλυµάτων χρωστικών, να γνωρίζει:  
  - Τα είδη των χρωστικών.  
  - Τη διαδικασία παρασκευής τους.  
 ∆.5 Για την προετοιµασία των αντιδραστηρίων προς χρήση, να γνωρίζει:  
  - Τον τρόπο φύλαξής τους.  
  - Τον τρόπο ανασύστασης των αντιδραστηρίων, όταν απαιτείται.  
  - Τις απαιτούµενες συνθήκες για τη χρησιµοποίησή τους.  
 ∆.6 Να γνωρίζει πώς γίνεται η προετοιµασία των συσκευών και η ρύθµιση των διαφόρων οργάνων, 

που απαιτούνται για τις αναλύσεις και τη σηµασία τους.  
 
 Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:  
 Να γνωρίζει την ασφαλή και σωστή χρήση, την αρχή λειτουργίας και τα µέρη από τα οποία 
αποτελούνται τα παρακάτω όργανα και συσκευές του εργαστηρίου:  
  - Υδατόλουτρο.  
  - Κλίβανοι (επωαστικός, ξηράς αποστείρωσης, αυτόκαυστο).  
  - Φωτόµετρο.  
  - Φλογοφωτόµετρο.  
  - Φυγόκεντροι διαφόρων τύπων.  
  - Συσκευή επώασης σε περιβάλλον CO2 και αναερόβιας καλλιέργειας.  
  - Συσκευή ηλεκτροφόρησης.  
  - Αυτόµατες πιπέτες διαφόρων τύπων και διανεµητές.  
  - Μικροσκόπιο.  
  - Αιµατολογικός αναλυτής.  

- Βιοχηµικός αναλυτής.  
  - Ανακινητήρας.  
  - Πεχάµετρο.  
  - Όργανα για ΕLISA.  
  - Ζυγοί.  
  - Ψυκτικές συσκευές.  
  - Μετρητής γ ακτινοβολίας για RΙΑ.  
  - Όλα τα σκεύη του εργαστηρίου.  
 
 ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  
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 - Να γνωρίζει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα, που πρέπει να λαµβάνει ο ίδιος κατά την 
εκτέλεση εξετάσεων και τεχνικών στο εργαστήριο, για την προστασία τόσο της υγείας του, 
όσο και της υγείας των υπόλοιπων εργαζοµένων στον ίδιο χώρο. 

 
 Ζ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ.  

 - Να γνωρίζει πως λειτουργούν τα διάφορα όργανα και σκεύη του εργαστηρίου. 
 - Να γνωρίζει πως γίνεται η τακτική συντήρηση των οργάνων και σκευών του εργαστηρίου. 
 
Η. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ: 

 Η.1 Να γνωρίζει τη σηµασία του σωστού καθαρισµού για την διεξαγωγή των εργαστηριακών 
εξετάσεων.  

 Η.2 Να γνωρίζει ποιες  πρακτικές µεθόδους ακολουθούµε για απολύµανση και αποστείρωση σε 
κάθε περίπτωση.  

 Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  
 - Να γνωρίζει τους τρόπους συντήρησης των διαφόρων αναλώσιµων υλικών.  
 - Να γνωρίζει ∆ηµόσιες Σχέσεις.  

 
 Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
 Να γνωρίζει:  

 - Τη διαδικασία εκτέλεσης, την αρχή µεθόδου, τις φυσιολογικές τιµές, τις µονάδες που 
χρησιµοποιούνται και τη σηµασία που έχουν για τον ανθρώπινο οργανισµό, οι παρακάτω 
εργαστηριακές αναλύσεις:  

 Ι.1 Γενική Εξέταση Αίµατος:  
  - Μέτρηση Αιµατοκρίτη.  
  - Μέτρηση Αιµοσφαιρίνης.  
  - Αρίθµηση Λευκών αιµοσφαιρίων.  
  - Αρίθµηση Ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
  - Υπολογισµός δεικτών.  
  - Λευκοκυτταρικός Τύπος (επίχρισµα- χρώση May Gruwald- Giemsa).  
 Ι.2 T.K.E.  
 Ι.3 Μέτρηση ∆.Ε.Κ.  
 Ι.4 Οµάδες αίµατος -  Παράγων Rh.  
 Ι.5 ΤΕΣΤ ∆ρεπανώσεως 
 Ι.6 Ηλεκτροφόρηση Αιµοσφαιρίνης 
 Ι.7 Μέτρηση αιµοσφαιρινών: 
  - Hb F 
  - HB A2 
  - Ασταθείς αιµοσφαιρίνες 
  - Hb S 
 Ι.8 Ωσµωτική Αντίσταση Ερυθρών Αιµοσφαιρίων 
 Ι.9 Μέτρηση Αιµοπεταλίων 
 Ι.10 Έλεγχος πήξης αίµατος: 
  -  Χρόνος ροής 
  -  Χρόνος πήξης 
  -  Χρόνος προθροµβίνης 
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  -  Συστολή θρόµβου 
  -  Προσδιορισµός παραγόντων πήξης 
 Ι.11 Άµεση και Έµµεση Coombs 
 Ι.12 ∆ιασταύρωση οµάδων αίµατος 
 Ι.13 Έλεγχος ένδειας G- 6PD 
 
 ΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Να γνωρίζει:  

 α. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, την παθογόνο δράση και τον τρόπο αναζήτησης 
των παρακάτω µικροοργανισµών :Στρεπτόκοκκος, Σταφυλόκοκκος, Ναϊσσέρια, Βρουκέλλα, 
Αιµόφιλος Μπορντερέλλα, Εντεροβακτηροειδή, ∆ονάκιο της χολέρας, Ψευδοµονάδα, 
Κορυνοβακτηρίδιο, Μυκοβακτηρίδιο, Βάκιλος του άνθρακα, Τρεπόνηµα το ωχρό, Χλαµύδια, 
Μυκόπλασµα, Ρικκέτσιες.  

 β. Τη διαδικασία που ακολουθείται στο εργαστήριο για τις παρακάτω εξετάσεις και τεχνικές:  
 ΙΑ.1 Γενικές καλλιέργειες :  
  - Ούρων.  
  - Κοπράνων.  
  - Αίµατος.  
  - Πύου.  
  - Εκκριµάτων (οφθαλµικό, ουρηθρικό, κολπικό κ.ά.).  
  - Επιχρισµάτων (φαρυγγικό κ.ά.).  
  - Πτυέλων.  
 ΙΑ.2 Χρώσεις:  
  - GRAM.  
  - ZIEHL NIELSEN.  
  - ALBERT.  
  - Κυανού του µεθυλενίου.  
  - Φαινικούχος φουξίνη.  
  
 ΙΒ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Για τις εξετάσεις που αναφέρονται παρακάτω, να γνωρίζει:  
  - Τις µονάδες που χρησιµοποιούνται.  
  - Την αρχή της µεθόδου.  
  - Τη διαδικασία εκτέλεσής τους µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους. (Ιζηµατινοαντιδράσεις, 

συγκολλητινοαντιδράσεις, συνδέσεως συµπληρώµατοςανοσοχηµικές).    
 ΙΒ.1 Ορολογικές:  
  - AHN,VDRL,RPR.  
  - VIDAL,WRIGHT.  
  - CRP,Ra- TEST.  
  - ASTO.  
  - MONO TEST.  
 ΙΒ.2 Ανίχνευση αντισωµάτων για:  
  - Ηπατίτιδες: Α, Β, C κ.λ.π.  
  - Ερυθρά.  
  - Τοξόπλασµα.  
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  - AIDS.  
 ΙΒ.3 Προσδιορισµός ανοσοσφαιρινών (IgA,IgM,IgD,IgE,IgG).  
 
 ΙΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  
 Για τις αναλύσεις που παρακάτω αναφέρονται να γνωρίζει:  
  α. Τις φυσιολογικές τιµές των διαφόρων παραµέτρων.  
  β. Τις αρχές των διαφόρων µεθόδων που χρησιµοποιούνται.  
  γ. Τις µονάδες που χρησιµοποιούνται.  
  δ. Τη διαδικασία εκτέλεσής τους µε σύγχρονες µεθόδους.  
 ΙΓ.1 Γλυκόζη αίµατος.  
 ΙΓ.2 Ουρία αίµατος.  
 ΙΓ.3 Ουρικό οξύ αίµατος.  
 ΙΓ.4 Χοληστερίνη (HDL- LDL- Ολική) αίµατος.  
 ΙΓ.5 Χολερυθρίνη αίµατος.  
 ΙΓ.6 Κρεατινίνη αίµατος.  
 ΙΓ.7 Τρανσαµινάσες αίµατος (SGOT,SGPT).  
 ΙΓ.8 Φωσφατάσες αίµατος (Αλκαλική, Όξινος).  
 ΙΓ.9 Λευκώµατα αίµατος.  
 ΙΓ.10 Ηλεκτρολύτες αίµατος (K- Na- Cl- Ca).  
 ΙΓ.11 Σίδηρος αίµατος.  
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 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.   
 

1. Ποια στοιχεία του εξεταζόµενου θα καταγραφούν στο αρχείο του εργαστηρίου ; 
2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει ο αιµοδότης; (για προσφορά αίµατος) 
3. Ποιες οδηγίες θα δώσετε στον αιµοδότη µετά την αιµοδοσία;  
4. Ποιες οδηγίες θα δώσετε στον εξεταζόµενο για συλλογή ούρων προς  καλλιέργεια; 
5. Ποιες οδηγίες θα δώσετε στον εξεταζόµενο για συλλογή ούρων 24ώρου για υδροξυπρολίνη;  
6. Ποιες οδηγίες θα δώσετε στον εξεταζόµενο για τη συλλογή κοπράνων για παρασιτολογική 

εξέταση;  
7. Ποιες οδηγίες θα δώσετε στον εξεταζόµενο για συλλογή σπέρµατος; 
8. Ποιες οδηγίες θα δώσετε στον εξεταζόµενο για τη συνηθισµένη αιµοληψία;  
9. Ποιες προφυλάξεις παίρνουµε και ποια προετοιµασία κάνουµε για την λήψη αίµατος; 
10. Ποιοι παράγοντες µεταβάλλουν στο αίµα τη συγκέντρωση διαφόρων ουσιών επηρεάζοντας τους 

βιοχηµικούς προσδιορισµούς;  
11. Περιγράψτε  πώς θα κάνετε λήψη φλεβικού αίµατος 
12. Πότε και πώς γίνεται η  λήψη τριχοειδικού αίµατος.  
13. Πώς θα πάρετε φαρυγγικό επίχρισµα; 
14. Πώς θα πάρετε πύον; 
15. Πώς θα πάρετε ουρηθρικό έκκριµα; 
16. Πώς θα πάρετε κολπικό έκκριµα για άµεσο παρασκεύασµα; 
17. Πώς γίνεται η λήψη υλικού από δερµατική βλάβη;   
18. Αιµολυµένα δείγµατα είναι κατάλληλα ή όχι για βιοχηµική εξέταση και γιατί; 
19. Τι περιλαµβάνει η γενική αίµατος;  
20. Ποιοι είναι οι γενικοί χαρακτήρες των ούρων;  
21. Αφού παραλάβετε δείγµα αίµατος ποια προετοιµασία πρέπει να κάνετε;  
22. Πού χρησιµοποιείται το πλήρες αίµα;  
23. α) Πώς θα πάρετε πλάσµα και πώς ορό; 

β) Σε τι διαφέρουν τα δύο παραπάνω ως προς τη σύσταση; 
24. α) Ποια αντιπηκτικά χρησιµοποιούµε στις αιµατολογικές εξετάσεις; 

β)Συστατικά αυτών. 
25. Πώς θα παρασκευάσετε ένα αιµατολογικό επίχρισµα; 
26. Πώς ξηραίνεται και πώς µονιµοποιείται ένα αιµατολογικό επίχρισµα;  
27. Πώς γίνεται η έκπλυση των ερυθρών αιµοσφαιρίων;  
28. Πώς παρασκευάζεται το εναιώρηµα των ερυθρών;  
29. Ποια είναι η προετοιµασία του πρός εξέταση αιµατολογικού δείγµατος;  
30. Τρόποι συντήρησης δειγµάτων α)Ολικού αίµατος, β)Πλάσµατος, γ)Ορού , δ)Ούρων 
31. Τί γνωρίζετε για την συντήρηση του αίµατος στην αιµοδοσία;  
32. Να αναφέρετε τη διαδικασία της µικροσκοπικής εξέτασης των ούρων. 
33. Πώς παρασκευάζεται ξηρό επίχρισµα;  
34. Τι είναι τα θρεπτικά υλικά και πού χρησιµοποιούνται; 
35. Ποιες είναι οι εκλεκτικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στα θρεπτικά υλικά; 
36. ∆ιάκριση θρεπτικών υλικών ανάλογα µε τη σύσταση.  
37. Ιδιότητες άγαρ και ποιος ο ρόλος του στην  παρασκευή των θρεπτικών  υλικών ; 
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38. Τι είναι οι δείκτες και ποιος ο ρόλος τους στα θρεπτικά υλικά; 
39. Τι είναι εµπλουτισµένα και τι εκλεκτικά θρεπτικά υλικά;  
40. Να αναφέρετε µε τη σειρά τα στάδια παρασκευής θρεπτικών υλικών (ονοµαστικά). 
41. ∆ιάκριση θρεπτικών υλικών ανάλογα µε τη σύνθεσή τους  (ονοµαστικά) 
42. Τι καλείται αποστείρωση θρεπτικών υλικών και ποιούς τρόπους αποστείρωσης αυτών γνωρίζετε;  
43. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συγκεντρώνει ένα θρεπτικό υλικό για να θεωρείται κατάλληλο για 

χρήση;  
44. Ποια θρεπτικά υλικά πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα εργαστήριο;  
45. α) Ποιες χρώσεις αίµατος γνωρίζετε;  

β) Αναφέρατε παρασκευή αυτών. 
46. ∆ιάκριση χρωστικών στη µικροβιολογία. 
47. α) Πώς διακρίνονται οι χρώσεις στη µικροβιολογία;  

β) Ποιες χρώσεις γνωρίζετε;  
48. α) Τι γνωρίζετε για τη χρώση May-Grunwald;  

β) Τεχνική αυτής. 
49. α) Τι γνωρίζετε για τη χρώση Gram;  

β) Τεχνική αυτής. 
50. α) Τι γνωρίζετε για την χρώση Giemsa;  

β) Τεχνική αυτής. 
51. Ποιες είναι οι διαφορές διαλύµατος  - εναιωρήµατος;  
52. Να δώσετε τους ορισµούς : διάλυµα, διαλύτης και διαλυτότητα.  
53. Να δώσετε τους ορισµούς: κορεσµένο, ακόρεστο και υπέρκορο διάλυµα.  
54. Τι είναι µοριακότητα και τι κανονικότητα ενός διαλύµατος; 
55. Τι είναι δείκτες και πού τους χρησιµοποιούµε;   
56. Τι είναι τα ρυθµιστικά διαλύµατα ; 
57. Πώς εκφράζεται η περιεκτικότητα των διαλυµάτων α) κατά βάρος, β) κατ’ όγκο, γ) βάρος κατ’ 

όγκο; 
58. Πώς θα παρασκευάσετε διάλυµα όταν η διαλυτέα ουσία είναι α) στερεά, β) υγρή; 
59. Σε ποιες εργαστηριακές εξετάσεις και γιατί κάνουµε αραίωση ορού; 
60. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας και τα είδη µικροσκοπίου; 
61. Από πόσα και ποια µέρη αποτελείται το σύνθετο µικροσκόπιο;  
62. Να περιγράψετε τη διαδικασία καθηµερινού ελέγχου ενός µικροσκοπίου.  
63. Αρχή λειτουργίας του φωτόµετρου.  
64. Τι ονοµάζουµε φάσµα απορροφήσης;  
65. Πώς προσδιορίζουµε φασµατοφωτοµετρικά µιά ουσία; (τεχνική) 
66. Τι είναι η χρωµατογραφία και ποια τα είδη της;  
67. Σε ποια αρχή στηρίζεται η φυγοκέντρηση;  
68. Ποια είναι τα είδη φυγοκεντρικών συσκευών; Περιγράψτε ένα είδος συσκευής. 
69. Πώς θα χρησιµοποιήσετε σωστά τον ξηροκλίβανο;  
70. Πώς θα χρησιµοποιήσετε σωστά τον αυτόκαυστο;  
71. Πώς θα χρησιµοποιήσετε σωστά τον επωαστικό κλίβανο;  
72. Τι είναι το ΡΗ και σε ποια αρχή στηρίζεται η λειτουργία των ΡΗ-µέτρων;  
73. Ποια τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται ένας αυτόµατος αιµατολογικός αναλυτής;  
74. Να αναφέρετε  τα στάδια της αιµατολογικής ανάλυσης µε αυτόµατο αναλυτή. 
75. Πώς γίνεται ο διαχωρισµός και η συµπύκνωση των ερυθρών αιµοσφαιρίων;  
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76. Πώς ταξινοµούνται τα µικρόβια;  
77. Ποιες φάσεις παρουσιάζει η πορεία ανάπτυξης των µικροβίων µέσα στο θρεπτικό υλικό;  
78. Τι γνωρίζετε για τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις και πώς αντιµετωπίζονται; 
79. Τι καλείται αποστείρωση, απολύµανση και τι αντισηψία;   
80. Ποιοι καθηµερινοί κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται στο εργαστήριο;   
81. Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρµακείο πρώτων βοηθειών στο εργαστήριο;   
82. Πώς αποστειρώνονται τα χειρουργικά εργαλεία;   
83. Πώς γίνεται η αποστείρωση γυάλινων σκευών-συρίγγων-βελόνων;   
84. Με ποιους τρόπους αποστειρώνεται το νερό;   
85. Να αναφέρετε µέτρα προφύλαξης από µολυσµένα δείγµατα. 
86. Ποιες πρώτες βοήθειες παρέχονται σε ατυχήµατα από χηµικά αντιδραστήρια;   
87. Ποιες είναι οι αιτίες ατυχηµάτων στο εργαστήριο; . 
88. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι µετάδοσης ασθενειών κατά την εργαστηριακή πρακτική;  
89. Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν αρνητικά στο εργαστήριο;   
90. Τί είναι «ιατρικό απόρρητο» και πώς διαφυλάσσεται;   
91. Με ποιο τρόπο γίνεται η αποστολή δειγµάτων στο εργαστήριο;   
92. Ποιες είναι οι κυριότερες λειτουργίες του αίµατος;[ονοµαστικά]  
93. α) Ποια  είναι τα  κυτταρικά στοιχεία του αίµατος;  

β) Να αναφέρετε τις φυσιολογικές τιµές τους.   
94. Ποια είναι η σύσταση του πλάσµατος;   
95. Να δώσετε τους ορισµούς : ιστός, όργανο, σύστηµα. 
96. Μορφολογία ερυθροκυττάρων, τόπος παραγωγής τους και διαδικασία ωρίµανσης. 
97. Πού οφείλεται  το φαινόµενο της καθίζησης των ερυθρών αιµοσφαιρίων; 
98. Να αναφέρετε τα ένζυµα του ερυθροκυττάρου και ποια λειτουργία επιτελεί το καθένα από αυτά. 
99. Ποια είναι η σύσταση και η λειτουργία της µεµβράνης του ερυθροκυττάρου;  
100. Τι είναι ερυθροκυττάρωση και τι ερυθροπενία;  
101. Τι είναι πήξη και τι αιµόσταση;  
102. α)Τι είναι τα δικτυοερυθροκύτταρα (∆ΕΚ);Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιµές τους;  

β)Τι σηµαίνει στις  διάφορες αναιµίες η αύξησή τους στο αίµα;  
103. Τι είναι ο αιµατοκρίτης ;Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιµές αυτού;  
104. α) Ποιες τεχνικές µέτρησης του αιµατοκρίτη γνωρίζετε; 

β) Πλεονεκτήµατα  και µειονεκτήµατα  κάθε µιας.   
105. Ποιες προϋποθέσεις γνωρίζετε για τη σωστή µέτρηση της Τ.Κ.Ε.; 
106. Τι είναι ο λευκοκυτταρικός τύπος; ∆ώστε ένα παράδειγµα φυσιολογικού λευκοκυτταρικού τύπου. 
107. α) Ποια  είδη λευκοκυττάρων γνωρίζετε;  

β) Να αναφέρετε τον τόπο παραγωγής τους καθώς και τη λειτουργία κάθε κατηγορίας.   
108. Ποιες λευχαιµίες γνωρίζετε και πώς διακρίνονται;     
109. Περιγράψτε την τεχνική µέτρησης των λευκοκυττάρων στο αιµοκυτόµετρο NEUBAUER. 
110. Περιγράψτε την τεχνική χρώσης MAY GRUNWALD - GIEMSA  για τη µέτρηση λευκοκυτταρικού 

τύπου. 
111. α) ∆ώστε τους ορισµούς: γονότυπου και φαινότυπου. 

β) Να αναφέρετε όλους τους γονότυπους και φαινότυπους στο σύστηµα ΑΒΟ. 
112. Τι είναι ο παράγοντας RHESUS;  
113. Ποια προβλήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν σε άτοµα «RHESUS αρνητικά» τα αντισώµατα 

ANTI-RHESUS και πώς; 
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114. α)Ποιες αιµοσφαιρίνες απαντώνται  σε υγιή ενήλικα άτοµα ; 
β) ∆οµή τους και  φυσιολογικές τιµές.   

115. Tι γνωρίζετε για την δρεπανοκυτταρική αναιµία;   [Σύντοµη ανάπτυξη. ]  
116. Τι γνωρίζετε για τη Β-  οµόζυγη µεσογειακή αναιµία; [Σύντοµη ανάπτυξη].  
117. Ποια είδη αιµοσφαιρινοπαθειών γνωρίζετε και ποιοί οι µηχανισµοί που τις προκαλούν 

[ονοµαστικά];  
118. Πώς γίνεται η κατακρήµνιση ασταθών αλύσεων αιµοσφαιρίνης στα ερυθρά  και σε τι χρησιµεύει;  
119. Ποιους µηχανισµούς πρόκλησης αιµολυτικών αναιµιών γνωρίζετε;    
120. Αρχή µεθόδου ηλεκτροφόρησης αιµοσφαιρίνης. 
121. Τι είναι θροµβοπενία και τι θροµβοκυττάρωση;  
122. Μηχανισµός πήξης του αίµατος.  
123. Περιγράψτε την τεχνική χρόνου ροής.   
124. Τι είναι το ινωδογόνο και τι προκαλεί η ελάττωσή του;  
125. ∆οκιµασία συστολής θρόµβου .   
126. Ποιους παράγοντες πήξης του αίµατος προσδιορίζουµε στο εργαστήριο ; 
127. Τι είναι το διάλυµα TURK, πού χρησιµοποιείται;  
128. Να αναφέρετε όλες τις δοκιµασίες µε τις οποίες ελέγχουµε τις διαταραχές της πηκτικότητας του 

αίµατος.(ονοµαστικά)  
129. Πώς γίνεται η µέτρηση οσµωτικής αντίστασης ερυθροκυττάρων;   
130. Ποια είδη αναιµιών γνωρίζετε και ποια τα αίτια αυτών;   
131. Αιµοπετάλια : παραγωγή ,λειτουργία, χρόνος ζωής στο περιφερικό αίµα,  φυσιολογικές τιµές 

αυτών.   
132. Με ποιες δοκιµασίες ελέγχουµε τις αιµορραγικές διαθέσεις;[ονοµαστικά]  
133. Τι είναι άµεση COOMBS: Σε ποιες αντιδράσεις ανήκει ,πότε εκτελείται και ποια είναι η τεχνική της; 
134. Πότε µια µετάγγιση αίµατος χαρακτηρίζεται ασύµβατη;    
135. Η κατάταξη των ανθρώπων σε οµάδες αίµατος µε ποια κριτήρια γίνεται;  
136. Σε τι διαφέρουν τα αντισώµατα του συστήµατος ΑΒΟ και του συστήµατος RHESUS;    
137. Ποια αντιπηκτικά χρησιµοποιούµε στην αιµοδοσία;   
138. Πότε µεταγγίζουµε ολικό αίµα και πότε παράγωγά του;  
139. Να αναφέρετε ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης που αναγνωρίζουν τα αντιγόνα ΑΒΟ.  
140. Περιγράψτε την τεχνική χρόνου προθροµβίνης. 
141. Τι είναι το G-6PD και πώς προσδιορίζεται εργαστηριακά;  
142. Περιγράψτε τον χρόνο µερικής θροµβοπλαστίνης. 
143. Ο καθορισµός της οµάδος αίµατος σε ποιες αντιδράσεις ανήκει;  Περιγράψτε τη δοκιµασία σε 

αντικειµενοφόρο πλάκα. 
144. Ποια διαγνωστικά στοιχεία αναζητούµε στις χρόνιες αιµορραγίες;  
145. Τι είναι λευκοπενία και τι λευκοκυττάρωση;  
146. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις δοκιµασίες ελέγχου της λειτουργικής ικανότητας των 

λεµφοκυττάρων. 
147. Ποιες ουσίες γνωρίζετε για την αναστολή της πήξης του αίµατος in vitro;  
148. Ποιες ιδιότητες των αντισωµάτων RHESUS γνωρίζετε;   
149. Τι είναι η δοκιµασία DONATH - LANDSTEINER;  
150. Περιγράψτε τη δοκιµασία αυτοαιµόλυσης 
151. Να αναφέρετε καταστάσεις που συνοδεύονται από παθολογική ινωδόλυση.   
152. Ποσοτική µέτρηση Α2 αιµοσφαιρίνης.  
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153. Περιγράψτε τη δοκιµασία διαλυτότητας της αιµοσφαιρίνης 5.  
154. Τι είναι οι συγκολλητίνες αντι- Η;    
155. Τι είναι το αντιγόνο Du  και ποιά η σηµασία του;   
156. Περιγράψτε την τεχνική ανίχνευσης δρεπανοκυττάρων µε αναγωγική ουσία.   
157. Με ποιους µηχανισµούς γίνεται η λύση ξένων ερυθροκυττάρων στην κυκλοφορία του αίµατος;  
158. Τι είναι αιµολυτική νόσος των νεογνών και τι είναι ο πυρηνικός ίκτερος;  
159. Με ποιο τρόπο γίνεται ο προσδιορισµός της αιµοσφαιρίνης F.  
160. Τι καλείται µονοπυρήνωση και σε ποιες νόσους απαντάται;   
161. Περιγράψτε την τεχνική για τον έλεγχο ύπαρξης έγκλειστων αιµοσφαιρίνης.   
162. Να αναφέρετε παθολογικές καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται αύξηση των ηωσινοφίλων.  
163. Να αναφέρετε τα αίτια που προκαλούν δευτεροπαθή σπληνοµεγαλία.  
164. Με ποιες µεθόδους γίνεται η διερεύνηση ασταθών στη θερµότητα αιµοσφαιρινών; (ονοµαστικά). 
165. Η ένδεια πυρουβικής κινάσης τι προκαλεί και πώς γίνεται ο προσδιορισµός της;   
166. Τι είναι κύτταρο; Ποιος ο ρόλος της κυτταρικής µεµβράνης;   
167. Πού ανήκουν οι ιοί  και ποια είναι η µορφολογία τους;  
168. Καλλιέργεια ιών στο εργαστήριο και ενδείξεις ανάπτυξής τους.   
169. Τι είναι η ιντερφερόνη και πού χρησιµοποιείται στη θεραπευτική;  
170. Τι είναι οι µύκητες και πού απαντούν στη φύση;  
171. ∆ιαφορά µονοκυττάριων και πολυκυττάριων µυκήτων. 
172. Γνωρίζετε µύκητες χρήσιµους για τον άνθρωπο;  
173. Ηπατίτιδα Β : διάγνωση και  τρόποι µετάδοσης.   
174. Τι είναι οι φάγοι ; Στάδια πολλαπλασιασµού τους.   
175. Τοξίνες σταφυλόκοκκου.   
176. Τι είναι µυκοτοξίνες;    
177. Τι είναι βλαστοκύτταρα  και τι υφές  µυκήτων ;  
178. Τι είναι Ρικέτσιες και πού πολλαπλασιάζονται  στον ανθρώπινο οργανισµό; 
179. Τι είναι  τα χλαµύδια; 
180. Ποιους τρόπους αναπαραγωγής µυκήτων γνωρίζετε;  
181. Πρωτόζωα: Μετάδοση και ασθένειες που προκαλούν.   
182. Πού οφείλεται η διάκριση των βακτηρίων σε Gram + και Gram -; 
183. Ποιοι είναι οι παράγοντες ανάπτυξης των βακτηρίων ;  
184. Ποιος είναι ο ρόλος του οξυγόνου στην ανάπτυξη των βακτηρίων;  
185. Σύντοµη περιγραφή των φάσεων της ανάπτυξης των µικροβίων.   
186. ∆ιαφορές µόλυνσης - λοίµωξης ,επιδηµίας- πανδηµίας .    
187. Τι είναι φυσιολογική µικροβιακή χλωρίδα και σε ποιες περιοχές του σώµατος απαντάται;   
188. Να αναφέρετε τρόπους µετάδοσης των µικροβίων.   
189. ∆ώστε τους ορισµούς: Μικροβιαιµίας, σηψαιµίας, πυαιµίας.  
190. ∆ώστε τους ορισµούς :  φυσικής ,επίκτητης ,ενεργητικής και παθητικής ανοσίας.  
191. ∆ιαφορές ενδοτοξινών - εξοτοξινών.   
192. Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τη λοιµογόνο δύναµη ενός µικρόβιου ;  
193. Μορφολογία και χρώση σταφυλόκοκκου . 
194. Χαρακτηριστικές ιδιότητες σταφυλόκοκκου.   
195. Εργαστηριακές εξετάσεις  για τη διάγνωση σταφυλοκοκκικών  λοιµώξεων . 
196. Ποια είδη σταφυλόκοκκου ανήκουν στη φυσιολογική µικροβιακή χλωρίδα  και σε ποιες περιοχές 

του σώµατος  απαντώνται;  
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197. Μορφολογία και χρώση  στρεπτόκοκκου.  
198. Εργαστηριακή διάγνωση λοιµώξεων  από Β- αιµολυτικό στρεπτόκοκκο  
199. Τι είναι οι Ο- αντιστρεπτολυσίνες; Πώς τις αναζητούµε στον οργανισµό και γιατί;   
200. Μορφολογία, χρώση και καλλιέργεια µηνιγγιτιδόκοκκου.  
201. Από ποιο υλικό και µε  ποιες τεχνικές θα αναζητήσουµε το µηνιγγιτιδόκοκκο ; 
202. Μικροβιολογική διάγνωση  σύφιλης.   
203. Εργαστηριακή διάγνωση βρουκέλλωσης.   
204. Μορφολογία ,χρώση ,καλλιέργεια Ε- coli .  
205. Χαρακτηριστικές ιδιότητες E- Coli.  
206. Μορφολογία ,χρώση ,καλλιέργεια πρωτέα.   
207. Πώς µεταδίδονται οι σαλµονέλλες ,πώς θα αναζητήσουµε το αίτιο σε σαλµονέλλωση ;  
208. Μορφολογία ,χρώση και καλλιέργεια  ψευδοµονάδας.  
209. Μορφολογία και χρώση  µυκοβακτηριδίου φυµατίωσης.   
210. Τεχνική της χρώσης Gram   
211. Γενική καλλιέργεια ούρων : διαδικασία και θρεπτικά υλικά που θα επιλέξετε.  
212. Ποιος είναι ο τρόπος της παθογόνου δράσης του ωχρού  τρεπονήµατος;  
213. Μορφολογία ,χρώση και καλλιέργεια σαλµονέλλας.    
214. Περιγραφή τεχνικής χρώσης ZIEHL- NIELSEN.    
215. Περιγράψτε ένα προκαρυωτικό κύτταρο.    
216. Τι είναι αντιγόνο και ποιες ιδιότητες το χαρακτηρίζουν;                                  
217. Τι είναι απτίνες ; 
218. Τι είναι τα αντισώµατα  και σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται;                                         
219. Μετά από αντιγονικό ερεθισµό ποια ανοσφαιρίνη παράγεται πρώτη;   
220. ∆οµή και ιδιότητες της  IgG.    
221. Εκκριτική IgA  και η σηµασία της.    
222. Ρόλος της IgE  στην εκδήλωση αλλεργίας.    
223. Τρόποι τεχνητής  ανοσοποίησης.   
224. Κεντρικά και περιφερειακά λεµφικά όργανα [ονοµαστικά]   
225. Ρόλος του θύµου αδένα.   
226. Ορισµός συγκολλητινοαντιδράσεων ,διαίρεση και εφαρµογή τους.   
227. ∆ιαφορές Β και Τ λεµφοκυττάρων.   
228. Τι είναι οι λεµφοκίνες και τι είναι οι οψωνίνες;   
229. Τι είναι το συµπλήρωµα και ποιες είναι οι πρωτείνες του;   
230. Χαρακτηριστική ιδιότητα  συµπληρώµατος και σηµασία του στην άµυνα  του οργανισµού.  
231. Τι είναι η αλλεργία; Ποιες ουσίες είναι αλλεργιογόνα;  
232. Τεχνική ιζηµατινοαντίδρασης σε υγρό µέσο, δοκιµή δακτυλίου.   
233. Τεχνική απλής διάχυσης προς µια κατεύθυνση.     
234. Τεχνική διπλής διάχυσης προς µια κατεύθυνση.   
235. Τεχνική διπλής διάχυσης προς δυο κατευθύνσεις.   
236. Τεχνική κυκλοτερούς ανοσοδιάχυσης.   
237. Τι είναι οι συγκολλητίνες ;Να αναφέρετε φάσεις συγκολλητινοαντίδρασης.   
238. Τι είναι και πού οφείλεται το φαινόµενο της προζώνης;  
239. Τι είναι ο τίτλος αντισωµάτων και τι τα ατελή αντισώµατα;   
240. Αντισώµατα και  µέθοδοι ανίχνευσης στις ιογενείς ηπατίτιδες και στο AIDS 
241. Αρχή µεθόδου ανοσοηλεκτροφόρησης.    
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242. Τι είναι τα µονοκλωνικά αντισώµατα;     
243. Αρχή µεθόδου ELISA.    
244. ∆ιαφορές εµβολίων -  προφυλακτικών ορών.   
245. Τι γνωρίζετε για τα κύτταρα φονιάδες  , (KILLER CELLS);   
246. ∆ιάκριση των αντιδράσεων  υπερευαισθησίας  [ονοµαστικά] .  
247. Ποιες µονάδες χρησιµοποιούµε στις µετρήσεις των : 

α.  οργανικών ενώσεων.  
β. ενζύµων .  
γ. ηλεκτρολυτών.  

248. Περιεχόµενο και ρόλος εξεταστέου ,standard και τυφλού στις βιοχηµικές εξετάσεις.    
249. Τι είναι η γραµµικότητα και ποια σηµασία έχει στις βιοχηµικές εξετάσεις;  
250. Με ποιους µηχανισµούς διατηρείται  σταθερό το επίπεδο γλυκόζης στο αίµα;  
251. ∆ώστε τους ορισµούς: γλυκογονογένεσης, γλυκογονόλυσης, νεογλυκογένεσης.    
252. Ποια άτοµα χαρακτηρίζουµε διαβητικά;  
253. Σύντοµη περιγραφή λειτουργίας του παγκρέατος   
254. Πώς  παράγονται τα ούρα;   
255. Βιοχηµικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας.          
256. Πότε έχουµε ουραιµία;  
257. Πότε έχουµε αύξηση κρεατινίνης  στο αίµα;  
258. Με ποιους µηχανισµούς προκαλείται  ίκτερος ;  
259. Τι είναι ουραιµία , αιµατουρία ,γλυκοζουρία ;  
260. Σύντοµη περιγραφή  λειτουργιών του  ήπατος .    
261. Βιοχηµικές εξετάσεις αίµατος για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας.   
262. Ένζυµα : ορισµός , δοµή και δράση τους.   
263. Τι είναι οι ηλεκτρολύτες του αίµατος;  
264. Ποια η σηµασία του Κ +και Να+ και µε ποιο µηχανισµό διατηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα; 
265. Με ποιο µηχανισµό διατηρείται σταθερό το ποσό του Cα++ στο αίµα;  
266. Πού οφείλεται το χρώµα και το ειδικό βάρος των ούρων;  
267. Τι είναι ο ουδός απέκκρισης της γλυκόζης;  
268. Τι είναι η κάθαρση κρεατινίνης και πώς µετράται;  
269. Ποια οργανωµένα στοιχεία είναι δυνατόν να παρατηρήσουµε στο ίζηµα των  ούρων;   
270. Τι είναι οξεοβασική ισορροπία του πλάσµατος  και πώς  ελέγχεται εργαστηριακά;   
271. Αρχή  ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού.   
272. ∆οµή  των πρωτεϊνών του οργανισµού.   
273. Τι είναι οι τρανσαµινάσες και πότε έχουµε αύξηση της τιµής τους στο  αίµα; 
274. Λειτουργία  του θυρεοειδούς [περιληπτικά]   
275. Ορµόνες του θυρεοειδούς [ονοµαστικά]   
276. Μέθοδοι  προσδιορισµού  ορµονών  και βιταµινών . Σε ποιες αρχές στηρίζονται; 
277. Τι είναι τα  κετονοσώµατα και τι σηµαίνει  η παρουσία τους στα ούρα ;  
278. Βασικές λειτουργίες των λευκωµάτων.   
279. Ποιες είναι οι  χολοχρωστικές και πότε εµφανίζονται στα ούρα; 
280. Ποιες µετρήσεις περιλαµβάνει  η γενική ούρων;   
281. Πότε έχουµε αύξηση του ουρικού  οξέος στο αίµα;  
282. Με ποιο µηχανισµό  διατηρείται φυσιολογικό το επίπεδο Nα+  και Cl- στο αίµα; 
283. Ποιος είναι ο ρόλος του Cl στον οργανισµό;  
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284. ∆ιαφορές συνδεδεµένης και ασύνδετης  χολερυθρίνης.   
285. Πότε έχουµε αύξηση  της χοληστερόλης  στο αίµα ;  
286. Αρχή µεθόδου  ηλεκτροφόρησης  αιµοσφαιρίνης.   
287. Είδη πρωτεϊνών ορού ,φυσιολογικές τιµές και σειρά εµφάνισης στην ταινία  οξικής κυτταρίνης 

κατά την ηλεκτροφόρηση. 
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