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Εισαγωγή 

Τυπική ενεργός δόση στον εξεταζόμενο 
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Εξέταση mSv 

Α/γ θώρακος (PA) 0,02 

Α/γ κρανίου 0,07 

Α/γ ΘΜΣΣ (PA) 0,70 

Α/γ ΟΜΣΣ (AP) 1,30 

Α/γ λεκάνης 0,70 

Α/γ ισχύων 0,30 

Α/γ άκρων < 0,10 

Ακτινογραφικές εξετάσεις* 

Εξέταση mSv 

CT κρανίου 2 

CT τραχήλου 3 

 CT θώρακος 8 

CT άνω κοιλίας 10 

CT κάτω κοιλίας 10 

Αξονική τομογραφία** 

*EC, Referral guidelines for imaging 

(RP 118) 

**ΙΑΕΑ, https://rpop.iaea.org 



  

 

 

 

Εισαγωγή 
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Επιπλέον: ραγδαία εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας, αύξηση  
κλινικών εφαρμογών και συχνότητας πραγματοποίησης εξετάσεων 



  

 

 

 

Εισαγωγή 

5 

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την ανάγκη για βελτιστοποίηση της 
ακτινοπροστασίας στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας 

Επιπλέον: ραγδαία εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας, αύξηση  
κλινικών εφαρμογών και συχνότητας πραγματοποίησης εξετάσεων 

Αξονική τομογραφία: η ακτινολογική εφαρμογή με την μεγαλύτερη 
συνεισφορά στην συλλογική δόση στον πληθυσμό παγκοσμίως (43 
% - United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation – UNSCEAR 2008 Report) 



  

 

 

 

Εισαγωγή 
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“Συνεισφορά των Επαγγελματιών Υγείας…” 

Ποιοι επαγγελματίες υγείας συμμετέχουν σε μία εξέταση αξονικής 
τομογραφίας; 

Παραπομπή ασθενούς (ιατροί διάφορων ειδικοτήτων) 

Πραγματοποίηση εξέτασης (χειριστές, ακτινολόγοι, αλλά και 

τεχνικοί εταιρίας – applicators, ακτινοφυσικοί) 

  Αξιολόγηση εξέτασης (ακτινολόγοι) 

Θα αναζητήσουμε τρόπους μεγιστοποίησης της συνεισφοράς των 
παραπάνω (αλλά και άλλων;) στην ακτινοπροστασία των 
εξεταζομένων  



  

 

 

 

Παραπομπή ασθενούς 

7 

Αρχή της αιτιολόγησης: Για να πραγματοποιηθεί μια εξέταση, πρέπει 
αυτή  να  προσφέρει  καθαρό όφελος στον εξεταζόμενο 

Η εξασφάλιση της αρχής της αιτιολόγησης αποτελεί μείζον ζήτημα 
ακτινοπροστασίας σε διεθνές επίπεδο 

Κριτήρια παραπομπής 



  

 

 

 

Παραπομπή ασθενούς 
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Αρχή της αιτιολόγησης: Για να πραγματοποιηθεί μια εξέταση, πρέπει 
αυτή  να  προσφέρει  καθαρό όφελος στον εξεταζόμενο 

Η εξασφάλιση της αρχής της αιτιολόγησης αποτελεί μείζον ζήτημα 
ακτινοπροστασίας σε διεθνές επίπεδο 

Κριτήρια παραπομπής 



  

 

 

 

Παραπομπή ασθενούς 
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Αρχή της αιτιολόγησης: Για να πραγματοποιηθεί μια εξέταση, πρέπει 
αυτή  να  προσφέρει  καθαρό όφελος στον εξεταζόμενο 

Η εξασφάλιση της αρχής της αιτιολόγησης αποτελεί μείζον ζήτημα 
ακτινοπροστασίας σε διεθνές επίπεδο 

Κριτήρια παραπομπής 



  

 

 

 

Παραπομπή ασθενούς 
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Αρχή της αιτιολόγησης: Για να πραγματοποιηθεί μια εξέταση, πρέπει 
αυτή  να  προσφέρει  καθαρό όφελος στον εξεταζόμενο 

Η εξασφάλιση της αρχής της αιτιολόγησης αποτελεί μείζον ζήτημα 
ακτινοπροστασίας σε διεθνές επίπεδο 

Κριτήρια παραπομπής 

Πολύ σημαντικό: Σαφήνεια των παραπεμπτικών σημειωμάτων 
 

• Σαφώς καταγεγραμμένη η ένδειξη/παθολογία και όχι μόνο το 
είδος της εξέτασης 
• Ευδιάκριτα τα στοιχεία του παραπέμποντας ιατρού 

O ακτινολόγος μπορεί να αρνηθεί την πραγματοποίηση μη 
αιτιολογημένων ή ασαφώς συνταγογραμμένων εξετάσεων 



  

 

 

 

Παράδειγμα παραπομπής ασθενούς (από το μέλλον;)  
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Παράδειγμα παραπομπής ασθενούς (από το μέλλον;)  
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Παράδειγμα παραπομπής ασθενούς (από το μέλλον;)  
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Παράδειγμα παραπομπής ασθενούς (από το μέλλον;)  
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Πραγματοποίηση εξέτασης  
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Εφόσον εξασφαλισθεί ότι μια εξέταση είναι αιτιολογημένη, πρέπει 
να πραγματοποιηθεί με τον βέλτιστο συνδυασμό κλινικού οφέλους 
και ακτινικής επιβάρυνσης – εφαρμογή της αρχής ALARA 

Πριν συζητήσουμε για τις μεθόδους βελτιστοποίησης της 
ακτινοπροστασίας του εξεταζομένου θα υπενθυμίσουμε τα βασικά 
δοσιμετρικά μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται στην αξονική 
τομογραφία 



  

 

 

 

Δοσιμετρικά μεγέθη στην αξονική τομογραφία  

• Ογκομετρικός δείκτης δόσης αξονικής τομογραφίας (CTDIvol) 

Αποτελεί εκτίμηση της μέσης δόσης στην ακτινοβολούμενη περιοχή από μια 
σειρά διαδοχικών axial σαρώσεων ή μια ελικοειδή σάρωση. Αναφέρεται σε 
ομοίωμα κεφαλής (16 cm) ή σώματος (32 cm), ανάλογα με την εξέταση και 

εξαρτάται από τα στοιχεία έκθεσης (kV, mAs/τομή & Pitch ή noise index κλπ) 

• Γινόμενο δόσης-μήκους (Dose-Length product – DLP) 

Είναι το γινόμενο του CTDIvol και του μήκους της περιοχής σάρωσης. Συνδέεται 
με τη συνολική ενέργεια από την ακτινοβολία που απορροφάται από τον 

εξεταζόμενο και την ενεργό δόση που αποδίδεται σε αυτόν. Μπορεί να αθροιστεί 
για το σύνολο των σαρώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την εξέταση 



  

 

 

 

Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων  

Κατά τη φάση δημιουργίας των κλινικών πρωτοκόλλων, πρέπει να 
επιλέγονται οι βέλτιστες συνθήκες δημιουργίας εικόνας 
(αλγόριθμοι ανακατασκευής, παράθυρο απεικόνισης, πάχος τομής 
κλπ) ανάλογα με την εξέταση και το κλινικό ερώτημα 

Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα, βελτίωση της απεικονιστικής 
(μείωση του θορύβου εικόνας) μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της 
αύξησης της δόσης στον ασθενή (του CTDIvol και κατ’ επέκταση του 
DLP) 

Τα τελικά στοιχεία έκθεσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συνδυασμός δόσης - απεικονιστικής 

Απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και ενδεχομένως 
σε βάθος χρόνου 



  

 

 

 

Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων  

Οποιαδήποτε αλλαγή στα πρωτόκολλα εξέτασης θα πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα αντίστοιχης συνεργασίας 

Οι τεχνικές λεπτομέρειες κάθε συστήματος παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην επίδραση κάποιας αλλαγής και είναι διαφορετικές από 
κατασκευαστή σε κατασκευαστή 

Παράδειγμα: Μείωση του απεικονιζόμενου πάχους τομής… 

Επομένως η πλήρης εξοικείωση του τεχνολόγου με το σύστημα που 
διαχειρίζεται και τις ιδιότητές του μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά στην ακτινοπροστασία του εξεταζομένου 



  

 

 

 

Επιλογή κατάλληλου πρωτοκόλλου εξέτασης  

Απολύτως απαραίτητο για την σωστή πραγματοποίηση μια 
εξέτασης αξονικής τομογραφίας, είναι το να πραγματοποιηθεί με το 
αντίστοιχο πρωτόκολλο το οποίο δημιουργήθηκε για  αυτήν 
ακριβώς την εξέταση 

Παραδείγματα:  
• Χρήση του πρωτοκόλλου θώρακος ή κοιλίας σε εξέταση 

Θώρακος & κοιλίας 
• Χρήση του πρωτοκόλλου εγκεφάλου σε εξέταση σπλαχνικού 

κρανίου/ιγμορίων 



  

 

 

 

Επιλογή κατάλληλου πρωτοκόλλου εξέτασης  

Απολύτως απαραίτητο για την σωστή πραγματοποίηση μια 
εξέτασης αξονικής τομογραφίας, είναι το να πραγματοποιηθεί με το 
αντίστοιχο πρωτόκολλο το οποίο δημιουργήθηκε για  αυτήν 
ακριβώς την εξέταση 

Παραδείγματα:  
• Χρήση του πρωτοκόλλου θώρακος ή κοιλίας σε εξέταση 

Θώρακος & κοιλίας 
• Χρήση του πρωτοκόλλου εγκεφάλου σε εξέταση σπλαχνικού 

κρανίου/ιγμορίων 



  

 

 

 

Επιλογή κατάλληλου πρωτοκόλλου εξέτασης  

Απολύτως απαραίτητο για την σωστή πραγματοποίηση μια 
εξέτασης αξονικής τομογραφίας, είναι το να πραγματοποιηθεί με το 
αντίστοιχο πρωτόκολλο το οποίο δημιουργήθηκε για  αυτήν 
ακριβώς την εξέταση 

Παραδείγματα:  
• Χρήση του πρωτοκόλλου θώρακος ή κοιλίας σε εξέταση 

Θώρακος & κοιλίας 
• Χρήση του πρωτοκόλλου εγκεφάλου σε εξέταση σπλαχνικού 

κρανίου/ιγμορίων 



  

 

 

 

Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων  

Πρόγραμμα «ΠΡΙΣΜΑ» - Εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού 

Σύγκριση μέσης ενεργού δόσης με Ευρωπαϊκές χώρες 
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Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων  

Δοσιμετρική αναφορά εξέτασης πλήρους κοιλίας 



  

 

 

 

Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων  

Δοσιμετρική αναφορά εξέτασης πλήρους κοιλίας 



  

 

 

 

Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων –  
εξετάσεις πολλαπλών φάσεων  

Σε πολλά εργαστήρια, εξετάσεις κορμού 3 ή και παραπάνω φάσεων 
πραγματοποιούνται σε όλους τους εξεταζόμενους, ανεξάρτητα από 
την κλινική τους ένδειξη 

Κάτι τέτοιο συμβαίνει συχνότερα σε κέντρα με μεγάλο φόρτο 
εργασίας και σε συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας 

Ωστόσο, πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών καταδεικνύει ότι 
εξετάσεις πολλαπλών φάσεων είναι ωφέλιμες μόνο σε περιπτώσεις 
συγκεκριμένων κλινικών ενδείξεων 

Επομένως, η επιπλέον ακτινική επιβάρυνση θα μπορούσε, για τους 
περισσότερους εξεταζόμενους, να χαρακτηριστεί ως μη 
αιτιολογημένη 



  

 

 

 

Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων –  
εξετάσεις πολλαπλών φάσεων  

«Κατάχρηση» των φάσεων μιας εξέτασης μπορεί να οφείλεται σε: 

• Απαίτηση του ακτινολόγου για την ανιχνευσιμότητα βλαβών 
άσχετων με την κλινική ένδειξη (τυχαία ευρήματα) 

• Αδυναμία παρουσίας ακτινολόγου/επικοινωνίας με τον 
τεχνολόγο 

• Ασαφή παραπεμπτικά εξέτασης/ιστορικά ασθενών 

• Λανθασμένη αντίληψη της ακτινικής επιβάρυνσης που 
προκαλούν οι επιπλέον φάσεις 

• ….??? 



  

 

 

 

Βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων –  
εξετάσεις πολλαπλών φάσεων  

Προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας 
του ασθενούς είναι πολύ σημαντικά τα εξής: 

• Η δημιουργία περισσοτέρων του ενός πρωτοκόλλων εξέτασης 
για κάθε ανατομική περιοχή. Κάθε πρωτόκολλο πρέπει να 
συνδέεται και με την κλινική ένδειξη 

• Τα επιμέρους πρωτόκολλα μπορούν να διαφέρουν όχι μόνο 
στο είδος και τον αριθμό των φάσεων, αλλά και στα στοιχεία 
έκθεσης και τη δόση κάθε φάσης 

• ….??? 

• Στενή συνεργασία μεταξύ τεχνολόγου και ακτινολόγου, ώστε 
σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ευρήματος το οποίο δεν 
αναδεικνύεται επαρκώς, να πραγματοποιούνται οι 
απαραίτητες  επιπλέον σαρώσεις (στην συγκεκριμένη περιοχή) 



  

 

 

 

Συμπεράσματα 

Με ποιο τρόπο οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να 
συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της 
ακτινοπροστασίας του εξεταζομένου στην αξονική τομογραφία; 

• Παραπέμποντες ιατροί: Ενημέρωση περί κριτηρίων 
παραπομπής και ακτινικής επιβάρυνσης, σαφήνεια και 
πληρότητα παραπεμπτικών 

• Ακτινολόγοι: Μετάβαση από εξέταση «ανατομικής περιοχής» 
σε «εξέταση για ένδειξη», καθημερινή συνεργασία με τους 
τεχνολόγους 

•  Ακτινοφυσικοί: Συνεργασία με εταιρία, τεχνολόγους και 
ακτινολόγους κατά την εγκατάσταση και μετά από 
παρεμβάσεις, παρακολούθηση συστήματος και δόσεων και 
επιμόρφωση/ενημέρωση 

• Τεχνολόγοι: Ο συνδετικός κρίκος όλων… 



  

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

Τ. Θ. 60092 

Αγία Παρασκευή 15310, Αθήνα  

T: 210 650 6700 

F: 210 650 6748 

 

E: info@eeae.gr 

www.eeae.gr 

twitter.com/#eeaegr facebook.com/eeaegr 
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