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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας                                                                                                                                                              

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Τα οριζόμενα στο π.δ. κριτήρια ποιότητας για τις μεθόδους της αξονικής και 

μαγνητικής τομογραφίας έχουν  οριζόντιο χαρακτήρα και ατελή διαμόρφωση και  

θεωρούμε ότι η εφαρμογή τους  δεν θα οδηγήση στην αναμενόμενη ποιοτική 

αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ προς τους Ελληνες πολίτες .  

 Οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις των μηχανημάτων 

αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας αποσκοπούν στην βελτίωση της εικόνας και 

κατ’επέκταση στην διευκόλυνση του Ιατρού ακτινολόγου, χωρίς ωστόσο να 

καθορίζουν απαραίτητα ή αποκλειστικά την ποιότητά της εξέτασης. Υπάρχουν  

ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως η  Αξονική στεφανιογραφία  για την οποία απαιτείται 

Αξονικός Τομογράφος τουλάχιστον 64 τομών με εξειδικευμένο software 

επεξεργασίας των εικόνων.   

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ  

Η ποιότητα μίας  εξέτασης αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας δεν καθορίζεται 

μόνο από τον αριθμό των τομών ενός Αξονικού Τομογράφου ή από την ένταση  του 

μαγνητικού πεδίου ενός μαγνητικού τομογράφου και Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

πλειονότητα των εξετάσεων Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, που 

αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ,   πραγματοποιούνται  επαρκώς σε Πολυτομικούς 

Αξονικούς Τομογράφους τουλάχιστον 16 τομών ή σε Μαγνητικούς Τομογράφους με 

πεδίο ισχύος 1.5 Τesla, εφόσον εφαρμόζεται ορθά και άρτια τεχνικά το 

ενδεδειγμένο διαγνωστικό  πρωτόκολλο. 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ  Π.Δ.  

Α. Τα χαρακτηριστικά και η σύνθεση του software και του  hardware ενός 

μηχανήματος καθώς και οι δυνατότητες του λογισμικού  του μηχανήματος 

αποτελούν  κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας ενος συστήματας αξονικού ή 

μαγνητικού τομογράφου με βαρύτητα αντίστοιχη με αυτήν του αριθμού των τομών 

ή της ισχύος  του μαγνητικού πεδίου.   

Β. Το εύρος και η επάρκεια του πρωτοκόλλο που χρησιμοποιείται για την διενέργεια 

των εξέτασεων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας,  καθορίζει κατά κύριο λόγο 

την ποιότητά των εξετάσεων.  Το  πρωτόκόλλο της εξέτασης συνδέεται άμεσα με 

την κλινική ένδειξη του εξεταζόμενου και η ορθή εφαρμογή του διασφαλίζεται με 

την άμεση επίβλεψη της εξέτασης από ειδικευμένο ιατρό  Ακτινολόγο.                          
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 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

Οι εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας στο πδ διαχωρίζονται σε απλές  

και σύνθετες  με διαφορετική την τιμολόγηση της κάθε κατηγορίας. Η ταξινόμηση 

αυτή έχει γίνει  χωρίς ιατρικά ή επιστημονικά  κριτήρια, αλλά με μοναδικό κριτήριο 

την ανατομική περιοχή του σώματος που εξετάζεται.  

Η Ελληνική Ακτινολογική εταιρεία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό  οι εξέτάσεις 

αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας  να έχουν ενιαία τιμολόγηση διότι : διακριση 

δεν είναι δυνατο διαχωρίζονται σε εξετάσεις μείζονος ή ελάσσονος  βαρύτητας. 

1)  Σε όλες οι εξετάσειςπρέπει  να χρησιμοποιείται  το βέλτιστο διαγνωστικό 

πρωτόκολλο, ανεξάρτητα από το ανατομικό πεδίο που εξετάζεται,  χωρίς 

διαχωρισμούς χωρίς περιορισμούς και χωρίς  απλοποιήσεις .                                                                                     

2)  Στο ίδιο ανατομικό πεδίο, διενεργούνται  εξετάσεις  τόσο απλές όσο και 

σύνθετες , ανάλογα με την κλινική ένδειξη του ασθενούς.  π.χ. εξετάσεις με ή χωρίς 

την χορήγηση σκιαγραφικού, εξετάσεις με απλή χορήγηση σκιαγραφικού ή με 

πολλαπλές λήψεις  σε διαφορετικές φάσεις  κ.λ.π..  

 

 Η διάκριση των εξετάσεων σε απλές και σύνθετες, θα έχει σαν αποτέλεσμα  

εξετάσεις  με παρόμοιες   τεχνικές απαιτήσεις,  και ίδιας χρονικής διάρκειας  να  

τιμολογούνται διαφορετικά  με μόνο κριτήριο το όργανο που εξετάζεται και ακόμη 

σύνθετες εξετάσεις να τιμολογούνται  ως απλές, όταν πραγματοποιούνται σε 

όργανα  που έχουν ταξινομηθεί  στην κατηγορία των απλών εξετάσεων. 

   


