
Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994:     «Περί του 

χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») 

 

Περιγραφή περιεχομζνου τησ εκπαίδευςησ  

Στο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ακτινολογία, ο ειδικευόμενοσ κα πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να προβαίνει ςε διαγνωςτικζσ απεικονιςτικζσ πράξεισ 

χρθςιμοποιώντασ τισ Ακτίνεσ-Χ, τουσ Υπεριχουσ, τθν Υπολογιςτικι 

Τομογραφία, τθν Μαγνθτικι Τομογραφία και τθν Ψθφιακι Αγγειογραφία.  

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηει τα ςυχνότερα απεικονιςτικά 

χαρακτθριςτικά των νοςθμάτων όλων των ςυςτθμάτων-οργάνων. Επίςθσ κα 

πρζπει να μπορεί να επεκτείνεται ςε κεραπευτικά πεδία με παρεμβατικζσ 

τεχνικζσ κακοδθγοφμενεσ από τισ παραπάνω μεκόδουσ απεικόνιςθσ. 

Η διάγνωςθ πρζπει να βαςίηεται ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ που κα ζχει 

αποκτιςει ςτθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ: 

 Σαφισ κατανόθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου τθσ τεχνικισ των 
διαγνωςτικών και παρεμβατικών απεικονιςτικών πράξεων. 

 Σαφισ κατανόθςθ τθσ πρακτικισ μεκοδολογίασ των διαγνωςτικών και 
παρεμβατικών απεικονιςτικών πράξεων όπωσ αυτζσ ζχουν κακιερωκεί 
από μακρζσ ςειρζσ κλινικών ερυνθτικών δοκιμαςιών. 

 Πλιρθσ γνώςθ των μζτρων αςφαλείασ για τον εξεταηόμενο και τον 
εξεταςτι (και ιδιαίτερα από τθν χριςθ ιοντιηουςών ακτινοβολιών).  

 Εμπειρογνωμοςφνθ επί των ενδείξεων και περιοριςμών κάκε 
επιλεγόμενθσ διαγνωςτικισ ι παρεμβατικισ απεικονιςτικισ πράξθσ. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ εκπαίδευςθ διακρίνεται ςε: 

 Βαςικι κεωρθτικι εκπαίδευςθ. 

 Κλινικι κεωρθτικι εκπαίδευςθ. 

 Πρακτικι εκπαίδευςθ. 

Βαζική θεωρηηική εκπαίδεσζη:  

Ζχει ωσ ςτόχο τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων γνώςεων από τα πεδία των 

βαςικών επιςτθμών επί των οποίων εδράηεται θ ςφγχρονθ διαγνωςτικι και 

παρεμβατικι απεικόνιςθ, τθν κατανόθςθ του πακολογοανατομικοφ και 

πακοφυςιολογικοφ υποςτρώματοσ των νόςων των ςυςτθμάτων-οργάνων, 

όπωσ αυτό προβάλλεται ςτα απεικονιςτικά ςθμεία κατά τθν διενζργεια των 



ακτινοδιαγνωςτικών και παρεμβατικών  πράξεων και τζλοσ τθν κεωρθτικι 

ανάπτυξθ των απεικονιςτικών μεκόδων κατά ςφςτθμα -όργανο.  

 Αναλυτικότερα, κατά τθν διάρκεια τθσ 5ετοφσ ειδίκευςθσ, τα ανωτζρω 

αναπτφςςονται ωσ εξισ: 

α. Πρώτοσ χρόνοσ ειδικότητοσ: 

 Βασικές Επιστήμες:   Αρχζσ φυςικισ, παραγωγισ εικόνασ ςτθν 
κλαςςικι ακτινολογία, υπερθχοτομογραφία, υπολογιςτικι τομογραφία, 
μαγνθτικι τομογραφία και πυρθνικι ιατρικι. Προδιαγραφζσ και 
ποιοτικοί  ζλεγχοι μθχανθμάτων και εγκαταςτάςεων. Κανόνεσ  
ακτινοπροςταςίασ. Αρχζσ ακτινοφυςικισ. Αρχζσ Ακτινοβιολογίασ. 
Ανατομία, φυςιολογία, βιοχθμεία. Πρωτόκολλα  ειδικών ακτινολογικών 
εξετάςεων. Εφαρμογι και Φαρμακοκινθτικι ςκιαγραφικών μζςων. 
Βαςικζσ γνώςεισ ςτθν χριςθ Η/Υ. 

 Πακολογοανατομία – Πακοφυςιολογία: Βαςικι γνώςθ τθσ 
πακολογικισ ανατομικισ και πακοφυςιολογίασ των πακιςεων θ οποία  
ςχετίηεται με τθν διαγνωςτικι και τθν επεμβατικι προςζγγιςθ αυτών.  

 

β. Δεφτεροσ, τρίτοσ  και τζταρτοσ χρόνοσ ειδικότητοσ: 

Θεωρθτικι εκπαίδευςθ  ςτθν : 

 Ακτινολογία του Μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ. Περιλαμβάνει ειδικζσ 
τεχνικζσ (αρκρογραφία, μυελογραφία, οςτικι πυκνότθσ, διικθςθ 
αποφυςιακών αρκρώςεων, πυρθνόλυςθ) και περιοχζσ ειδικοφ 
ενδιαφζροντοσ (ωμικι ηώνθ και άνω άκρα, πφελοσ και κάτω άκρα, 
κωρακικόσ κλωβόσ, ςπονδυλικι ςτιλθ, μφεσ, ςφνδεςμοι, τζνοντεσ, 
άλλα μαλακά μόρια). 

 Ακτινολογία κώρακα ανά ανατομικι περιοχι. (Θωρακικό τοίχωμα, 
κωρακικι είςοδοσ, διάφραγμα, μεςοκωράκιο, καρδιά, πνεφμονασ, 
μεγάλα αγγεία). 

 Ακτινολογία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ανά ανατομικι περιοχι 
(φάρυγγασ, οιςοφάγοσ, ςτόμαχοσ, δωδεκαδάκτυλο, λεπτό ζντερο, 
παχφ ζντερο, ιπαρ, χολθφόρα, ςπλινασ, πάγκρεασ, περιτοναϊκι 
κοιλότθτα και μεςεντζριο) και ειδικι τεχνικι (κινθματογράφθςθ 
κατάποςθσ βαρίου, διάβαςθ λεπτοφ εντζρου (εντερόκλυςθ), 
αφοδευογράφθμα,    χολαγγειογραφία, ενδοαυλικι, ενδοςκοπικι 
και διεγχειρθτικι υπερθχοτομογραφία, ενδοςκόπθςθ ανώτερου 
πεπτικοφ, ενδοςκόπθςθ κατώτερου πεπτικοφ , ERCP). 

 Νευροακτινολογία ανά ανατομικι περιοχι. (Σπλαχνικό και 
εγκεφαλικό  κρανίο εγκζφαλοσ, ςπονδυλικι ςτιλθ, νωτιαίοσ μυελόσ, 



κρανιακά νεφρα και περιφερικά νεφρα, αγγεία κεφαλισ και 
τραχιλου) και ειδικι τεχνικι (διςκογραφία μυελογραφία). 

 Ακτινολογία Ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ ανά ανατομικι περιοχι 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. (Νεφροί, ουρθτιρεσ,  κφςτθ, ουρικρα, 
ανδρικό γεννθτικό ςφςτθμα (ςτειρότθσ-ανεπάρκεια), γυναικείο 
γεννθτικό ςφςτθμα (ςτειρότθσ-ανεπάρκεια, μαιευτικι), 
οπιςκοπεριτόναιο, επινεφρίδια) και ειδικι τεχνικι 
(υςτεροςαλπιγγογραφία, κυςτεοουρθκογραφία, ανιοφςα 
πυελογραφία). 

 Ακτινολογία καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ ανά ανατομικι περιοχι 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, (καρδιά και μεγάλα αγγεία) και ειδικι 
τεχνικι (υπερθχογράφθμα καρδιάσ, καρδιαγγειακι φαρμακολογία, 
βαςικι γνώςθ παρακολοφκθςθσ των ηωτικών λειτουργιών). 

 Παιδιατρικι Ακτινολογία ανά ανατομικι περιοχι ειδικοφ 
ενδιαφζροντοσ. (κώρακασ, μυοςκελετικό, πεπτικό, ουρογεννθτικό, 
ΚΝΣ (εγκζφαλοσ–Ν.Μ), διάφορα (AIDS, αιματολογικά νοςιματα, 
νόςοι του κολλαγόνου, κακοποιθμζνο παιδί) και ειδικι τεχνικι 
(υπερθχοτομογραφία εγκεφάλου, κυςτεουρθκρογραφία κατά τθν 
οφρθςθ, κεραπευτικόσ  υποκλυςμόσ, υπερθχοτομογραφία εμβρφου), 
χριςθ ςκιαγραφικών μζςων, αναιςκθςία – καταπράυνςθ). 

 Επεμβατικι Ακτινολογία ανά ανατομικι περιοχι ειδικοφ 
ενδιαφζροντοσ και ειδικι τεχνικι. 

 Επείγουςα Ακτινολογία ανά περιοχι ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. 
(Επείγουςα ακτινολογία και ακτινολογία Μονάδασ Εντατικισ 
Θεραπείασ ςε όλα τα ςυςτιματα). 

 Ακτινολογία κεφαλισ–τραχιλου, γνακοπροςωπικι και οδοντιατρικι 
ακτινολογία ανά περιοχι ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (λικοειδζσ, βάςθ 
του κρανίου–κόγχοσ, ρινοφάρυγγασ, ςιαλογόνοι αδζνεσ, 
ςτοματοφάρυγγασ, ζδαφοσ γλώςςασ, υποφάρυγγασ, λάρυγγασ, 
τράχθλοσ, κωρακικι είςοδοσ, κυρεοειδισ, παρακυρεοειδείσ) και 
ειδικι τεχνικι (ςιελογραφία, πανοραμικι γνάκου, λαρυγγογραφία – 
φαρυγγογραφία) . 

 Ακτινολογία μαςτοφ. 
 

γ. Πζμπτοσ χρόνοσ ειδικότητασ: 

Ανάλογα τθσ επιλογισ του ειδικευομζνου όπωσ προβλζπεται ςτθν διάρκρωςθ 

τθσ ειδικότθτασ. 

 



Κλινική θεωρηηική εκπαίδεσζη:  

Ζχει ωσ ςτόχο τθν εμβάκυνςθ ςε κζματα κλινικισ εφαρμογισ των διαφόρων 

απεικονιςτικών πράξεων και γίνεται, ωσ επί το πλείςτον, με ανάλυςθ 

ςυγκεκριμζνων περιπτώςεων ωσ εξισ: 

 Κακθμερινζσ διδακτικζσ παρουςιάςεισ από τουσ ειδικευομζνουσ, 
ςυγκεκριμζνων περιπτώςεων που κα επιλζγονται για τθν ανάδειξθ 
τυπικισ απεικονιςτικισ ςθμειολογίασ κατά ςφςτθμα – όργανο - 
μζκοδο.  

 Παρουςίαςθ και ανάλυςθ περιπτώςεων που ζχουν εκπαιδευτικό 
ενδιαφζρον ςε ςυγκροτθμζνεσ εβδομαδιαίεσ κοινζσ κλινικο - 
απεικονιςτικζσ ςυναντιςεισ κατά ςφςτθμα-όργανο ςτισ οποίεσ 
ςυηθτοφνται διαγνωςτικά και κεραπευτικά προβλιματα. 

 Ομιλίεσ κλινικοφ περιεχομζνου. 

Πρακηική εκπαίδεσζη:  

Αποτελεί το ςπουδαιότερο μζροσ τθσ ειδίκευςθσ ςτθν ακτινολογία και κατ΄ 

αυτιν ο ειδικευόμενοσ αςκείται: 

 Στθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνου, κατ’ ελάχιςτον, αρικμοφ διαγνωςτικών 
και παρεμβατικών απεικονίςεων είτε αυτόνομα είτε  ςε ςυνεργαςία με 
τον εκπαιδευτι. 

 Στθν δυνατότθτα να περιγράφει με ςαφινεια τα απεικονιςτικά 
ευριματα από τθν διενζργεια των απεικονιςτικών πράξεων και να 
εκκζτει τα πορίςματα που προκφπτουν από τα απεικονιςτικά ευριματα 
ςε ςυνδυαςμό με τθν κλινικι εικόνα των εξεταηομζνων.   

 Στθν ενεργό ςυμμετοχι του ςτισ εφθμερίεσ του τμιματοσ και ςτθν 
εκτζλεςθ επειγουςών απεικονιςτικών πράξεων που ηθτοφνται από το 
τμιμα επειγόντων περιςτατικών, τισ ΜΕΘ και τισ κλινικζσ του 
νοςοκομείου. 

 Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ ςε κάκε ζνα από τα 

τμιματα και ςυςτιματα-όργανα, ςτα οποία αςκείται ο ειδικευόμενοσ, 

αναλφονται ωσ εξισ: 

α. Πρώτοσ χρόνοσ ειδικότητοσ:  

Κυκλικι εκπαίδευςθ: Κλαςςικι ακτινολογία (18 εβδομάδεσ), 

υπερθχοτομογραφία (8 εβδομάδεσ), υπολογιςτικι τομογραφία (9 

εβδομάδεσ) και μαγνθτικι τομογραφία (9 εβδομάδεσ). 

 

β. Δεφτεροσ, τρίτοσ  και τζταρτοσ χρόνοσ ειδικότητοσ: 



Πρακτικι άςκθςθ κατά ςφςτθμα-όργανο με τθν χριςθ των ανωτζρω 

μθχανών και μεκόδων και ειδικών απεικονιςτικών και παρεμβατικών 

τεχνικών ωσ εξισ: 

 Ακτινολογία του Μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ (17 εβδομάδεσ).  

 Ακτινολογία Θώρακοσ (17 εβδομάδεσ). 

 Ακτινολογία του Πεπτικοφ Συςτιματοσ (17 εβδομάδεσ).  

 Νευροακτινολογία (17 εβδομάδεσ).  

 Ακτινολογία Ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ (14 εβδομάδεσ).  

 Ακτινολογία Καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ (12 εβδομάδεσ).  

 Παιδιατρικι Ακτινολογία  (12 εβδομάδεσ).  

 Επεμβατικι Ακτινολογία (8 εβδομάδεσ). 

 Επείγουςα Ακτινολογία (8 εβδομάδεσ). 
Σημείωση : Η εκπαίδευςθ ςτθν Επείγουςα ακτινολογία μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί και ςτθν εκπαίδευςθ ανά ςφςτθμα. Ο χρόνοσ εκπαίδευςθσ 

τότε κα πρζπει να αφαιρεκεί από τθν Επείγουςα ακτινολογία και να 

προςτεκεί ςτο χρόνο ο οποίοσ είναι αφιερωμζνοσ ςτθν εκπαίδευςθ ανά 

ςφςτθμα. Το χρονικό διάςτθμα των οκτώ (8) εβδομάδων μπορεί επίςθσ να 

καλυφκεί κατά τθ διάρκεια εκπαίδευςθσ του ειδικευόμενου ιατροφ ςτο 

ακτινολογικό εργαςτιριο εφθμερίασ, το οποίο περιλαμβάνει τισ εφθμερίεσ 

πζραν τθσ τακτικισ απαςχόλθςθσ του ειδικευόμενου ςτο τμιμα.  

 Ακτινολογία Κεφαλισ–Τραχιλου, Γνακοπροςωπικι και Οδοντιατρικι 
Ακτινολογία (10 εβδομάδεσ).  

 Ακτινολογία Μαςτοφ (6 εβδομάδεσ). 
 

γ. Πζμπτοσ χρόνοσ ειδικότητοσ: 

Κατά το 5ο ζτοσ τθσ εκπαίδευςθσ οι δυνατότθτεσ επιλογισ του 

ειδικευόμενου κα είναι μία από τισ κάτωκι: 

1) Επιπλζον εκπαίδευςθ του ειδικευόμενου ςτθν Γενικι Ακτινολογία για 
12 μινεσ. Η εκπαίδευςθ κα γίνεται και πάλι ανά ςφςτθμα ωσ εξισ: 
Ακτινολογία Μυοςκελετικοφ  Συςτιματοσ (3 εβδομάδεσ), Ακτινολογία 
Θώρακοσ (7 εβδομάδεσ), Ακτινολογία Πεπτικοφ Συςτιματοσ (7 
εβδομάδεσ), Νευροακτινολογία (3 εβδομάδεσ), Ακτινολογία 
Ουρογεννθτικοφ Συςτιματοσ (4 εβδομάδεσ), Ακτινολογία 
Καρδιαγγειακοφ Συςτιματοσ (4 εβδομάδεσ), Παιδιατρικι Ακτινολογία 
(3 εβδομάδεσ), Ακτινολογία Κεφαλισ-Τραχιλου (4 εβδομάδεσ), 
Επεμβατικι Ακτινολογία (4 εβδομάδεσ),Επείγουςα Ακτινολογία (4 
εβδομάδεσ), Ακτινολογία Μαςτοφ (6 εβδομάδεσ). Μετά τθν 



ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςισ του (διάρκειασ 5 ετών) ο ειδικευόμενοσ 
κα αποκτά (κατόπιν εξετάςεων) τον τίτλο του «Γενικοφ Ακτινολόγου».    

2) Εκπαίδευςθ του ειδικευόμενου ςε ζνα μόνον ςφςτθμα τθσ επιλογισ 
του για 12 μινεσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςισ του 
(διάρκειασ 5 ετών)  ο ειδικευόμενοσ κα αποκτά (κατόπιν εξετάςεων) 
τον τίτλο του «Γενικοφ Ακτινολόγου με ειδικό ενδιαφζρον ςτο επιλεγζν 
ςφςτθμα». 

 

 


