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Frequent Diseases, Physicians for Clinical Assessment, Diagnostic Examinations 

 Diseases 
Physicians for 

Clinical 
Assessment 

Diagnostic 
examinations 

Age Men Women 

1 

General Overview of the 
Patient, diseases such as 
bacterial and viral 
infections, 
hemoglobinopathies and 
anemias (hereditary 
hemolytic, iron), bleeding 
or thromboses and 
leukaemias 

Physician 
Full Blood 

Count (Γενική 
Αίματος) 

for 
over 
45 

years 

√ √ 

2 

Pulmonary disease 
(Πνευμονική Νόσος), 
diagnosis of diseases of 
the lungs and the heart 
(διάγνωση νόσων στους 
πνεύμονες και στην 
καρδιά) 

Physician 
chest X-ray 

(ακτινογραφία 
θώρακος) 

for 
over 
35-40 
years 

√ √ 

3 Ηeart diseases 
cardiologist or an 

experienced 
physician 

electrocardiogr
am 

for 
over 
40 

years 

√ √ 

4 
Vascular diseases 
(Αγγειακά νοσήματα) 

experienced 
surgeon or 

vascular surgeon 

Ultrasound, 
Doppler 
Vascular 

Pressures 
(Pulmonary 

Index) 

 √ √ 

5 

Metabolic diseases 
(Diabetes Mellitus, 
Hyperlipidemia, Blood 
sugar, glycosylated 
hemoglobin, cholesterol, 
triglycerides 

Physician 
particularly on 

diabetes 
an experienced 

surgeon or 
vascular surgeon 
for diabetic foot 

Hyperlipidemia
, Blood sugar, 
glycosylated 
hemoglobin, 
cholesterol, 

triglycerides, 
HDL, LDL 

for 
over 
45 

years 

√ √ 

6 Prostate 
urologist or 
experienced 

surgeon 

blood test for 
PSA (specific 

antigen) 
 √  

7 
Large intestine (Παχύ 
έντερο) 

gastroenterologis
t 

blood 
screening test 
in the stool, 
endoscopy 

 √ √ 

8 Breast (Μαστός) surgeon 
possibly 

ultrasound, 
possibly FNA 

  √ 

9 
Uterus, Cervical cancer 
(Μήτρα. Καρκίνος 
Τραχήλου)  

gynecologist PAP test   √ 
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The Diseases to be diagnosed could be: 

Οι παθήσεις που ελέγχονται θα μπορούσαν να είναι: 

1. Heart diseases. Preventive testing consists of clinical assessment by a cardiologist or an 

experienced physician, electrocardiogram 

1. Καρδιολογικά νοσήματα. Ο προληπτικός έλεγχος συνίσταται στην κλινική εκτίμηση 

από καρδιολόγο ή έμπειρο παθολόγο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

2. Vascular diseases. Artery aneurysms, arterial obstruction (mainly carotid artery). Clinical 

evaluation by an experienced surgeon or vascular surgeon, Ultrasound, Doppler Vascular 

Pressures (Pulmonary Index) 

2. Αγγειακά νοσήματα. Ανευρύσματα αρτηριών, αποφράξεις αρτηριών (κυρίως 

καρωτίδα). Κλινική εκτίμηση από έμπειρο χειρουργό ή αγγειοχειρουργό, 

Υπερηχογράφημα, Doppler αγγείων με πιέσεις (Σφυροβραχιόνο δείκτη) 

3. Metabolic diseases. Diabetes Mellitus, Hyperlipidemia, Blood sugar, glycosylated 

hemoglobin, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL. Assessment by physician particularly in 

diabetes clinical evaluation by an experienced surgeon or vascular surgeon for diabetic foot 

(Extremely costly to treat this illness) 

3. Μεταβολικά νοσήματα. Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπερλιπιδαιμία. Σάκχαρο αίματος, 

γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL. Εκτίμηση από 

παθολόγο και κυρίως στον σακχαρώδη διαβήτη κλινική εκτίμηση από έμπειρο 

χειρουργό ή αγγειοχειρουργό για διαβητικό πόδι (εξαιρετικά κοστοβόρος η 

αντιμετώπιση της πάθησης αυτής) 

4. Prostate. Clinical assessment by urologist or experienced surgeon, PSA 

4. Προστάτης. Κλινική εκτίμηση από ουρολόγο ή έμπειρο χειρουργό, PSA 

5. Large intestine. Clinical assessment, blood screening test in the stool, endoscopy, by a 

gastroenterologist 

5. Παχύ έντερο. Κλινική εκτίμηση, test ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα, ενδοσκόπηση 

 

6. Breast. Clinical assessment by a gynecologist  or a surgeon, possibly ultrasound, possibly 

FNA. 

6. Μαστός. κλινική εκτίμηση από χειρουργό, πιθανώς υπερηχογράφημα, πιθανώς FNA 

 

7. Uterus. Cervical cancer, clinical assessment by a gynecologist, PAP test 
 

7. Μήτρα. Καρκίνο τραχήλου μήτρας, κλινική εκτίμηση από γυναικολόγο, PAP test 
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The most common examinations (5) examinations – tests 

Ή  πιο κοινές εξετάσεις, δηλ. (5) Εξετάσεις: 

1 Clinical Examination 

1 Κλινική Εξέταση 

1 Full Blood Count (for over 45 years) General Overview of the Patient, diseases such as 

bacterial and viral infections, hemoglobinopathies and anemias (hereditary hemolytic, iron), 

bleeding or thromboses and leukaemias 

1 Γενική Αίματος (για πάνω από 45 ετών) Γενική Εικόνα Ασθενούς, νοσήματα όπως, 

(μικροβιακές και ιογενείς λοιμώξεις), αιμοσφαιρινοπάθειες και αναιμίες (κληρονομικές, 

αιμολυτικές, σιδηροπενικές), αιμορραγίες ή θρομβώσεις και λευχαιμίες. 

Cholesterol 

Χοληστερίνη 

1 chest X-ray (for over 35-40 years) 

1 Ακτινογραφία Θώρακος (για πάνω από 35-40 ετών) 

1 Sugar test (for over 55 years unless there is heredity) 

1 Ζάχαρο (για πάνω από 55 ετών εκτός αν υπάρχει κληρονομικότητα) 

1 Cardiogram (for over 40 years) 

1 Καρδιογράφημα (για πάνω από 40 ετών) 

1 Assessment Session 

1 Συνεδρία Αξιολόγησης 


