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Οδηγίες - Κλασικές ακτινογραφικές εξετάσεις 

Για λόγους ομογενοποίησης και ευκολίας, συλλέγονται από τα εργαστήρια 
δοσιμετρικά στοιχεία για το  Air Kerma (free in air) σε απόσταση ενός (1) μέτρου από 
την εστία ακτινολογικής λυχνίας.  Οι τιμές αυτές του Air Kerma υποβάλλονται στην 
ΕΕΑΕ που κατά την αξιολόγηση των μετρήσεων εφαρμόζει κατάλληλους παράγοντες 
οπισθοσκέδασης (Back Scatter Factors) και άλλους παράγοντες διόρθωσης, και 
υπολογίζει το Entrance Surface Air Kerma (ESAK), το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των ΔΕΑ. 

Είδος εξέτασης 

Οι ακτινολογικές εξετάσεις έχουν ομαδοποιηθεί σε «είδη εξέτασης», λαμβάνοντας 
υπόψη τη συχνότητά τους και το μέγεθος της ακτινικής επιβάρυνσης των ασθενών, 
ακολουθώντας επιστημονικά τεκμηριωμένα μεθοδολογίες (π.χ. UNSCEAR Report, EC 
Radiation Protection 154 και EC Radiation Protection 180). 

Το κάθε «είδος εξέτασης» περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που διενεργούνται στην ίδια 
ανατομική περιοχή, με παρόμοιες ακτινολογικές διαδικασίες και παραπλήσιες δόσεις 
έκθεσης και οι οποίες δεν είναι απαραίτητο και πρακτικό να είναι διαχωρισμένες. Για 
παράδειγμα, η ακτινογραφία κρανίου περιλαμβάνει τις α/γ ιγμορείων, α/γ ρινικού 
οστού, α/γ σπλαχνικού κρανίου, κ.α. 

Στοιχεία έκθεσης και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 

α. Χρήση αυτόματου συστήματος έκθεσης (AEC). Για συστήματα ακτινογράφησης, 
όπου οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με χρήση του αυτόματου συστήματος έκθεσης 
(AEC), καταγράφονται τα στοιχεία έκθεσης (kV και mAs) για 30 εξεταζόμενους/ες, 
μεσαίου βάρους και ύψους (δηλαδή να εξαιρούνται λιποβαρή και παχύσαρκα άτομα) 
για κάθε «είδος εξέτασης» στο συγκεκριμένο ακτινολογικό σύστημα. 

Στην περίπτωση αυτή στα πεδία «μέση τιμή βάρους» και «μέση τιμή ύψους» της 
φόρμας ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για τις κλασσικές ακτινογραφικές 
εξετάσεις συμπληρώνονται αντίστοιχα οι μέσες τιμές του βάρους και του ύψους που 
προέρχονται από τον αριθμό εξεταζομένων (καταγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του 
πίνακα ηλεκτρονικής υποβολής) που έχει ληφθεί υπόψη. Επίσης, καταγράφεται η 
ηλικία των εξεταζομένων και στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνεται η ελάχιστη και η 
μέγιστη ηλικία του δείγματος. 

β. Χειροκίνητη επιλογή στοιχείων έκθεσης. Για συστήματα ακτινογράφησης, όπου τα 
στοιχεία πραγματοποίησης των εξετάσεων επιλέγονται χειροκίνητα, καταγράφονται 
τα στοιχεία έκθεσης (kV και mAs) που χρησιμοποιούνται για έναν τυπικό ενήλικα 
εξεταζόμενο (70 ± 5 kg, 1,70 ± 0,05 m), για κάθε «είδος εξέτασης». 
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Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις καταγράφονται οι τιμές του Focus Image 
Distance (FID) και οι διαστάσεις της κασέτας ή οι διαστάσεις του πεδίου του ανιχνευτή 
(στην περίπτωση ψηφιακών συστημάτων), για κάθε εξέταση. 

Δοσιμετρικά δεδομένα 

Για την ομογενοποιημένη καταγραφή των δοσιμετρικών δεδομένων καταχωρούνται 
ηλεκτρονικά  οι τιμές Air Kerma (free in air) στο 1 μέτρο από την εστία της 
λυχνίας.  Εφόσον οι μετρήσεις δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν στο 1 μέτρο από 
την εστία της λυχνίας και πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετική απόσταση, πριν την 
καταχώρησή τους πρέπει να έχουν διορθωθεί κατάλληλα (για απόσταση ενός μέτρου). 

Για συστήματα ακτινογράφησης, όπου κατά τις εξετάσεις χρησιμοποιείται το 
αυτόματο σύστημα έκθεσης (AEC), η μέτρηση του Air Kerma (free in air) 
πραγματοποιείται για την μέση τιμή των kV και mAs που έχουν προκύψει από τα 
στοιχεία έκθεσης του πλήθους των εξεταζομένων που έχουν συμπεριληφθεί στο 
δείγμα. Αντίστοιχα, η μέτρηση του HVL πραγματοποιείται στη μέση τιμή των kV. 

Για συστήματα ακτινογράφησης, όπου η επιλογή των στοιχείων έκθεσης γίνεται 
χειροκίνητα, η μέτρηση του Air Kerma πραγματοποιείται στα στοιχεία έκθεσης (kV και 
mAs) που έχουν καταγραφεί για έναν τυπικό ενήλικα εξεταζόμενο. Αντίστοιχα, η 
μέτρηση του HVL πραγματοποιείται στην τιμή των kV που χρησιμοποιείται για έναν 
τυπικό ενήλικα εξεταζόμενο. 

 


