
 

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες 

θα βρίσκονται στα Ψαρά από 

Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιουνίου 

στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος                  

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δωρεά από το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος. 

 
 

Ιατρικές Ειδικότητες - Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 

 

  Ακτινολόγος 

  Γενικός Ιατρός  

  Γενικός Χειρουργός  

  Γυναικολόγος  

  Καρδιολόγος  

 Νευρολόγος 

  Οδοντίατρος 

  Ορθοπαιδικός  

  Οφθαλμίατρος 

  Παιδίατρος 

 

 

  Πνευμονολόγος 

  Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Διαιτολόγος  

  Ψυχολόγος 

  Επισκέπτης Υγείας 

  Νοσηλευτής  

  Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων 

  Πληροφορική & Βιοϊατρική Τεχνολογία 

  Γραμματεία 

 

 



 

 

 Ψηφιακή τρισδιάστατη μαστογραφία 

 Υπέρηχος άνω & κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς & triplex αγγείων  

 Ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος 

 Μέτρηση οστικής πυκνότητας  

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα - triplex καρδιάς - holter ρυθμού  

 Διαβητολογικός έλεγχος - εξέταση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 

 Πνευμονολογική εξέταση - Σπιρομέτρηση – Οξυμετρία 

 Τεστ ανίχνευσης αιμορραγίας  εντέρου (Πολύποδας) 

 Παιδιατρική εξέταση 

 Τεστ Παπανικολάου (test Pap) - κολπικός υπέρηχος 

 Έλεγχος οπτικής οξύτητας - μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης βυθοσκόπηση 

 Ακοόγραμμα - τυμπανόγραμμα - ενδοσκόπηση 

 Έλεγχος σκελετικών ανωμαλιών σε παιδιά (σκολίωση, κύφωση), 

ορθοπαιδική εξέταση  

 Διάγνωση νευρολογικών παθήσεων (ημικρανίες, άνοιες, ν.Parkinson) 

 Ενδοστοματική εξέταση παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων 

 Χειρουργική εκτίμηση θυρεοειδούς και μαστού, έλεγχος κιρσών 

 Αφαίρεση σμηγματογόνων κύστεων, λιπωμάτων, σπίλων 

 Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών, ψυχικών διαταραχών 

 Διατροφική αξιολόγηση - λιπομέτρηση 

 Μαθήματα Α΄ βοηθειών 

 Ομιλίες για θέματα δημόσιας υγείας 

 Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης 

 

 



 

Καλούνται όλες οι γυναίκες άνω των 40 ετών να προσέλθουν για 

μαστογραφία 
(Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στη συγκεκριμένη εξέταση τον 

προηγούμενο χρόνο) 

 
Καλούνται όλες οι γυναίκες κάτω των 40 ετών να προσέλθουν για 

υπέρηχο μαστών 

 
Καλούνται όλες οι γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας ή υπό 

μακροχρόνια αγωγή κορτιζόνης να προσέλθουν για μέτρηση  

οστικής πυκνότητας 

 
Καλούνται όλες οι γυναίκες να προσέλθουν για 

υπέρηχο μήτρας – ωοθηκών 
 

Καλούνται όλοι οι άνδρες άνω των 45 ετών να προσέλθουν για 

υπέρηχο προστάτη 

 
Καλούνται όλοι οι άνδρες άνω των 45 ετών και όλες οι γυναίκες άνω 

των 50 ετών να προσέλθουν για 

ακτινογραφία θώρακος 
 

Καλούνται όλες οι γυναίκες να προσέλθουν για 

τεστ Παπανικολάου 
 

Καλούνται όλοι οι ινσουλινοεξαρτώμενοι ασθενείς να προσέλθουν για 

εκπαίδευση στην ορθή χρήση χορήγησης ινσουλίνης 
 

Καλούνται όλοι οι άνδρες και γυναίκες άνω των 50 να προσέλθουν για 

προληπτική εξέταση που αφορά την ανίχνευση 
αιμορραγίας εντέρου. 

 



 
 
 

Τα ραντεβού του Μαΐου δεν ισχύουν και 

παρακαλείστε να τα προγραμματίσετε εκ νέου  

 

 

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται  

με προκαθορισμένα ραντεβού 

 
 

Ώρες επικοινωνίας: 
 

Καθημερινές 12:00μ.μ - 15:00μ.μ   
 

από  Δευτέρα 29 Μαΐου έως Τετάρτη 14 Ιουνίου  

 

στο τηλέφωνο:  

 

210.2447694 
 

 
 
 
 
 
 
 


