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Tο τμήμα Μοριακού Ελέγχου του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ/The Athens Clinic διαθέτει 
τον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα για 

την αξιόπιστη κάλυψη όλου του φάσματος των εργαστηριακών εξετάσεων για τη νέα 

μεταδοτική νόσο COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου αγγίζει το 100% σε υλικά αναφοράς για τον 
νέο κορωνοϊό. Τα δείγματα λαμβάνονται από τον φάρυγγα και τη ρινική κοιλότητα μέσα 

σε ένα λεπτό. Στα δείγματα που παραλαμβάνονται από το ανώτερο (συνηθέστερα) ή το 

κατώτερο αναπνευστικό σύστημα εφαρμόζεται μεθοδολογία Real time PCR (μέθοδος 
αναφοράς) έναντι συγκεκριμένων γονιδιακών στόχων του ιού SARS-CoV-2 αλλά και των 

κυριότερων αναπνευστικών ιών (ιός της γρίπης τύπου Α & Β και Αναπνευστικός 

Συγκυτιακός Ιός – RSV). 
 

Η ανάλυση πραγματοποιείται σε έναν υπερσύγχρονο αναλυτή μοριακής βιολογίας, 

πιστοποιημένο για in vitro διάγνωση (CE-IVD), σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό 

χώρο βιολογικής ασφάλειας ΙΙ. 
 
 

Αποτελέσματα:  Εντός 24 ωρών 
 

Κόστος:   50 ευρώ 
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Η εξειδικευμένη ομάδα Μοριακού Ελέγχου λαμβάνει δείγμα μέσω αιμοληψίας και στη 
συνέχεια με τους υπερσύγχρονους ανοσολογικούς αναλυτές Cobas e411 της Roche 
Diagnostics – πραγματοποιείται η ανίχνευση ολικών αντισωμάτων έναντι του ιού 
SARS-CoV-2 με τη μεθοδολογία της ανοσοηλεκτροχημειοφωταύγειας-ECLIA (CE-IVD). 
 

 Το τεστ ανιχνεύει την ύπαρξη αντισωμάτων του ιού, δεν αποτελεί όμως απόλυτη 
ένδειξη για μελλοντική ανοσία. 

 Συστήνεται η  διεξαγωγή του τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων μόνον όταν ο ασθενής 
δεν παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης από SARS-CoV-2 

 

 

Αποτελέσματα:  Εντός 24 ωρών 
 

Κόστος:   25 ευρώ 
 

 
 

Πληροφορίες & ραντεβού: Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 
 

Τηλέφωνο: 210 7256978 – Fax: 210 7256977 
 

Διεύθυνση: Γ. Σισίνη 1 & Παπαδιαμαντοπούλου 16, 115 28-Αθήνα 
 

W.: www.lefkosstavros.gr 
 

 
Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μεγάλης έξαρσης της πανδημίας και πλέον η απομόνωση 

του πληθυσμού από την έκθεση σε ανθρώπους που έχουν ή πιθανώς έχουν μεταδοτική 
ασθένεια αποτελεί ύστατο μέτρο προστασίας τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο. Η 
απομόνωση διαχωρίζει αυτούς που νοσούν από αυτούς που δεν νοσούν έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η μετάδοση της ασθένειας. Η καραντίνα περιορίζει την μετακίνηση των 
ανθρώπων που τυχόν έχουν έρθει σε επαφή με τη νόσο αλλά δεν έχουν εμφανίσει ακόμα 

συμπτώματα. Η βασική διαφορά μεταξύ καραντίνας και απομόνωσης έγκειται στο κατά πόσο 
το άτομο θα παρουσιάσει συμπτώματα ή όχι. Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε στους 
συναδέλφους μας να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των υπευθύνων και των ειδικών της 
Πολιτείας αλλά και τις αντίστοιχες που έχει εξειδικεύσει η Τράπεζα για το Προσωπικό της.         

Εμείς στην κατεύθυνση της πρόληψης προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα διενέργειας 
από έγκυρο και εγνωσμένης αξίας θεραπευτήριο των σχετικών ελέγχων για την ύπαρξη ή όχι 

του κορωνοϊού σε προσιτές για τους συναδέλφους τιμές. Καλούμε Τράπεζα και εργαζόμενους 
να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, γιατί η υγεία αποτελεί το υπέρτατο 
αγαθό και είναι πάνω από όλα. 

 
 

Η προσφορά ισχύει για τα μέλη του Union και τις οικογένειές τους που θα 

προσκομίζουν κατά την εξέταση την κάρτα μέλους του Σωματείου και την 

αστυνομική τους ταυτότητα 
 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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