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ΣΚΟΠΟΣ
Να διερευνήσουμε τη γνώση των κλινικών ια�

τρών σε θέματα που αφορούν τις δόσεις ακτινο�
βολιών (ιοντίζουσες/���������� από υπερη�οτομο����������� από υπερη�οτομο��� από υπερη�οτομο�
γραφία και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες) στις 
οποίες εκτίθενται οι ασθενείς από τις εξετάσεις που 
ζητούνται.

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ
Ζητήσαμε από 66 ιατρούς�� �ειρουργικών και 

παθολογικών ειδικοτήτων και ποικίλλου βαθμού 
εμπειρίας να συμπληρώσουν ανωνύμως ένα ερωτη�
ματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο εί�ε 2 σκέλη. Στο 
1ο σκέλος περιλαμβάνονταν ερωτήσεις που αφο�
ρούσαν τις μονάδες μέτρησης της ακτινοβολίας�� 
τη δόση ακτινοβολίας από μία απλή ακτινογρα�
φία θώρακα και τη δόση ακτινοβολίας που προέρ�
�εται από το περιβάλλον και που λαμβάνει κάποι�
ος ετησίως. Στο 2ο σκέλος περιλαμβάνονταν ερω�
τήσεις στις οποίες οι κλινικοί ιατροί κλήθηκαν να 
συσ�ετίσουν τη δόση από μία ακτινογραφία θώ�
ρακα (τη �ρησιμοποιήσαμε σαν μονάδα μέτρησης) 
με την ακτινοβολία στην οποία εκτίθενται οι ασθε�
νείς κατά τη διάρκεια 21 συνηθισμένων απεικονι�
στικών εξετάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τις απαντήσεις που συγκεντρώσαμε προ�

έκυψε ότι 42 από τους 66 ερωτηθέντες (63��5 %) 

γνώριζαν τουλά�ιστον μία μονάδα μέτρησης ακτι�
νοβολίας�� αλλά μόνο 6 από τους 66 (9 %) γνώριζαν 
τη σωστή δόση από μια απλή ακτινογραφία θώρα�
κα. Κανένας από τους 66 ιατρούς δεν απάντησε 
σωστά σε όλες τις ερωτήσεις�� ενώ 7 από τους ερω�
τηθέντες δεν απάντησαν σωστά σε καμία ερώτη�
ση. 3 μόνο ιατροί γνώριζαν τη δόση ακτινοβολίας 
από το περιβάλλον ετησίως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι κλινικοί ιατροί δεν έ�ουν ικανοποιητική ενη�

μέρωση σ�ετικά με την ιοντίζουσα ακτινοβολία 
στην οποία εκτίθενται οι ασθενείς κατά τη διάρ�
κεια συνηθισμένων απεικονιστικών εξετάσεων.

Λέξεις Κλειδιά
Απεικονιστικές Εξετάσεις�� Ακτινοβολία�� Μο�

νάδα Μέτρησης�� Ακτινογραφία Θώρακα�� Ακτινο�
βόληση Ασθενών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι απεικονιστικές εξετάσεις αποτελούν ένα βα�

σικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής για 
τη διάγνωση των παθήσεων και τη νοσηλεία των 
ασθενών. Τέτοιες εξετάσεις που γίνονται με ιοντί�
ζουσα ακτινοβολία είναι οι απλές ακτινογραφίες�� 
αξονική τομογραφία�� η μαστογραφία και η μέτρη�
ση οστικής πυκνότητας. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία 
αποτελεί ένα μικρό αλλά βέβαιο κίνδυνο για την 

Έκθεση σε ακτινοβολίες των ασθενών κατά 
τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων. 
Τι γνωρίζουν οι κλινικοί ιατροί;
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υγεία των ασθενών. Ωστόσο η δόση ακτινοβολίας 
στην οποία εκτιθενται οι ασθενείς δεν είναι πάντα 
γνωστή από τους κλινικούς ιατρούς που τους πα�
ραπέμπουν για τέτοιου είδους εξετάσεις.

Η παρούσα μελέτη έγινε για να διερευνήσουμε 
το ποσοστό των κλινικών ιατρών που γνωρίζουν σε 
ποια δόση ακτινοβολίας εκτίθενται οι ασθενείς κα�
τά τη διάρκεια συνηθισμένων ακτινολογικών εξε�
τάσεων�� καθώς επίσης και τι γνωρίζουν σ�ετικά με 
την ακτινοβολία και τις πιθανές αρνητικές επιπτώ�
σεις στην υγεία των ασθενών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Ζητήσαμε από 66 ιατρούς διαφόρων ειδικοτή�

των και κλινικής εμπειρίας να συμπληρώσουν ανω�
νύμως ένα ερωτηματολόγιο και στη συνέ�εια συ�
γκεντρώσαμε σ’ένα πίνακα και επεξεργαστήκαμε 
τις απαντήσεις τους. Οι ερωτήσεις που θέσαμε φαί�
νονται στον πίνακα 2. Από τους 66 ιατρούς που 
απάντησαν�� οι 32 ήταν ειδικοί και οι 34 ήταν ει�
δικευόμενοι�� τόσο �ειρουργικών όσο και παθολο�
γικών ειδικοτήτων�� ενώ η ηλικία τους κυμαινόταν 
από 27 έως 65 έτη με μ.ο. 49έτη.

Οι πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν τη μονάδα 
μέτρησης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας�� τη δόση 
ακτινοβολίας από μια απλή ακτινογραφία θώρα�
κα και τη δόση ακτινοβολίας που προέρ�εται από 
το περιβάλλον και που λαμβάνει κάποιος ετησίως. 
Στις επόμενες ερωτήσεις οι ιατροί κλήθηκαν να συ�
σ�ετήσουν τη δόση ακτινοβολίας από μια ακτινο�
γραφία θώρακα (την �ρησιμοποιήσαμε σαν μονά�
δα μέτρησης) με την ακτινοβολία στην οποία εκτί�
θενται οι ασθενείς κατά τη διάρκεια 21 συνηθισμέ�
νων ακτινολογικών εξετάσεων.

Στη μελέτη και ανάλυση των απαντήσεων που 
συγκεντρώσαμε δε�τήκαμε μία απόκλιση 20 % 
από τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. Για 
τις σωστές απαντήσεις �ρησιμοποιήσαμε ως πηγή 
μας το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Ακτινολο�
γίας (������ ��������� ��� �������������)������ ��������� ��� �������������) ��������� ��� �������������)��������� ��� �������������) ��� �������������)��� �������������) �������������)�������������))1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη μελέτη μας συμμετεί�αν 66 κλινικοί ιατροί 

οι οποίοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας.
Οι 42 από τους 66 ιατρούς (63��5 %) γνώριζαν 

τουλά�ιστον μία μονάδα μέτρησης ακτινοβολίας 
(����� ����� ��������� ���). 6 από τους 66 ιατρούς����� ����� ��������� ���). 6 από τους 66 ιατρούς�� ����� ��������� ���). 6 από τους 66 ιατρούς����� ��������� ���). 6 από τους 66 ιατρούς�� ��������� ���). 6 από τους 66 ιατρούς��������� ���). 6 από τους 66 ιατρούς�� ���). 6 από τους 66 ιατρούς���). 6 από τους 66 ιατρούς). 6 από τους 66 ιατρούς 
(9 %) γνώριζαν την σωστή δόση ακτινοβολίας από 

μια απλή ακτινογραφία θώρακα (0��02 ���). Μό����). Μό�). Μό�
νο 3 από τους ερωτηθέντες γνώριζαν τη δόση ακτι�
νοβολίας που προέρ�εται από το περιβάλλον και 
που λαμβάνει κάποιος ετησίως�� καθώς και σε πόσες 
ακτινογραφίες αντιστοι�εί (η δόση είναι 3 ��� και��� και και 
αντιστοι�εί σε περίπου 150 ακτινογρφίες θώρακα). 
Κανένας από τους ερωτηθέντες ιατρούς δεν απά�
ντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. 7 % ιατροί 
(10��5 %) δεν απάντησαν σωστά σε καμία ερώτη�
ση (βλέπε Πίνακα 1).

Δεν απαντήθηκαν σωστά από κανένα από τους 
ιατρούς 8 ερωτήσεις. Οι περισσοτέροι από τους 
ιατρούς εί�αν 3�� 4�� 5 σωστές απαντήσεις και αφο�
ρούσαν κυρίως την υπερη�οτομογραφία και το μα�
γνητικό συντονισμό�� ενώ μόνο ένας από τους 66 ια�
τρούς απάντησε σωστά σε 12 ερωτήσεις. Δεν υπήρ�
�ε καμία ουσιαστική διαφορά στον αριθμό των σω�
στών απαντήσεων που έδωσαν�� τόσο οι ειδικοί όσο 
και οι ειδικευόμενοι ιατροί.

Ένα ενδιαφέρον στοι�είο είναι ότι κανένας 
από τους ιατρούς που ρωτήθηκαν δεν απάντησε 
σωστά στις ερωτήσεις που αφορούσαν μερικές 
από τις πιο συ�νές ακτινολογικές εξετάσεις όπως 
η ακτινογραφία κοιλίας�� νεφρών�ουρητήρων�κύ�
στεως (ΝΟΚ)�� κρανίου�� αυ�ενικής μοίρας σπον�
δυλικής στήλης (ΑΜΣΣ)�� οσφυικής μοίρας σπον�
δυλικής στήλης (ΟΜΣΣ)�� μαστογραφία και μέτρη�
ση οστικής πυκνότητας.

9 από τους 66 ερωτηθέντες δεν γνώριζαν ότι το 
υπερη�οτομογράφημα κοιλίας (και γενικά η υπε�
ρη�οτομογραφία) στερείται ιοντίζουσας ακτινοβο�
λίας. Όσο αφορά την αξονική τομογραφία (κοιλί�
ας�� θώρακα�� εγκεφάλου) στην οποία υποβάλλονται 
οι ασθενείς όλο και συ�νότερα οι σωστές απαντή�
σεις ήταν σ�ετικά λίγες�� ενώ όσον αφορά τον μα�
γνητικό συντονισμό η πλειοψηφία των ερωτηθέ�
ντων έδειξε να γνωρίζει ότι δεν εκπέμπει ιοντίζου�
σα ακτινοβολία. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η πιο συ�νά �ρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρη�

σης της ακτινοβολίας είναι το �������������� (���).�������������� (���). (���).���).). 
Άλλες μονάδες μέτρησης που �ρησιμοποιούνται εί�
ναι το ����� ����� �������� και το ������������ ����� �������� και το ��������� ����� �������� και το ������������ �������� και το ��������� �������� και το ��������������� και το ������� και το ��������������1�� 2.

Επειδή διαφορετικοί ιστοί και όργανα έ�ουν 
ποικίλλη ευαισθησία στην έκθεσή τους στην ιοντί�
ζουσα ακτινοβολία�� η δραστική δόση ακτινοβολί�
ας των διαφόρων τμημάτων του σώματος από μια 
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Πίνακας. 1 Αριθμός Σωστών απαντήσεων και ποσοστό αυτών επί των ερωτηθέντων ιατρών.

 
 
 

 
 

               ΔΙΓΟ 
     ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΗ  
           ΔΞΔΣΑΗ          

 ΧΣΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 
( Α/Α ΘΧΡΑΚΟ = 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΗΗ ) 

ΑΡΙΘΜΟ      
ΧΣΧΝ 
ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ 

ΠΟΟΣΟ ΔΠΙ 
ΣΧΝ 66 
ΔΡΧΣΗΘΔΝΣΧΝ 
    ( % ) 

Α/Α ΘΧΡΑΚΟ 1 - - 

Α/Α ΚΟΙΛΙΑ 70 0 0 
Α/Α  ΝΟΚ 25 0 0 
Α/Α  ΚΡΑΝΙΟΤ  ( F + P ) 10 0 0 
Α/Α  ΑΜ  ( F + P ) 10 0 0 
Α/Α  ΟΜ  ( F + P ) 110 0 0 
ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ 
ΠΤΔΛΟΓΡΑΦΙΑ 

125 7 10,6 

ΚΤΣΔΟ-ΟΤΡΗΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
 ( 3 ΛΗΦΔΙ ) 

40 0 0 

ΓΙΑΒΑΗ ΣΟΜΑΥΟΤ - 
ΒΑΡΙΟΤΥΟ ΓΔΤΜΑ 

230 1 1,5 

ΓΙΑΒΑΗ ΠΑΥΔΟ ΔΝΣΔΡΟΤ 
- ΒΑΡΙΟΤΥΟ ΤΠΟΚΛΤΜΟ 

435 2 3 

ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΚΟΙΛΙΑ 

0 57 86,4 

CT  EΓΚΔΦΑΛΟΤ 100 12 18,2 
CT  ΘΧΡΑΚΟ 415 3 4,5 
CT  ΚΟΙΛΙΑ - ΑΚΟ  500 10 15,2 
MRI EΓΚΔΦΑΛΟΤ 0 52 78,8 
MRI  ΘΧΡΑΚΟ 0 52 78,8 
MRI  ΚΟΙΛΙΑ - ΑΚΟ 0 52 78,8 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 35 0 0 
ΜΔΣΡΗΗ ΟΣΙΚΗ 
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ - OM / 
ΜΔΘΟΓΟ DEXA  

 
0,05 

 
0 

 
0 

ΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΘΤΡΔΟΔΙΓΟΤ 

50 1 1,5 

ΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ  
ΝΔΦΡΧΝ 

50 2 3 

ΑΡΣΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΣΧ 
ΑΚΡΟΤ 

400 2 3 
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απλή ακτινογραφία διαφέρει. Η δόση ακτινοβολίας 
στην οποία εκτίθεται ένας ασθενής από μια απλή 
ακτινογραφία θώρακα είναι περίπου 0��02 ���.���.. 
Καθημερινά και συνε�ώς είμαστε εκτεθημένοι σε 
ακτινοβολία προερ�όμενη από διάφορες πηγές. Η 
δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει κάποιος ετησίως 
είναι κατά μέσο όρο 3 ��� προερ�όμενη από ρα���� προερ�όμενη από ρα� προερ�όμενη από ρα�
διενεργά υλικά και κοσμική ακτινοβολία1�� 2. 

Από την μελέτη μας προκύπτει ότι οι ιατροί�� 
ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την εμπειρία τους 
στη συντρηπτική τους πλειοψηφία δεν έ�ουν επαρ�
κείς γνώσεις για την ακτινοβολία�� στην οποία εκτί�
θενται οι ασθενείς τους κατά τη διάρκεια διαφό�
ρων ακτινολογικών εξετάσεων�� ούτε είναι εξοικει�
ωμένοι με τις μονάδες μέτρησης που �ρησιμοποι�
ούνται.

Ένα από τα στοι�εία που μας εντυπωσίασε�� 
αλλα και μας ξάφνιασε αρνητικά είναι ότι κανέ�
νας από τους ιατρούς που ρωτήθηκαν δεν απά�
ντησε σωστά στις ερωτήσεις σ�ετικά με ακτινο�
λογικές εξετάσεις όπως η ακτινογραφία θώρακα�� 
κοιλίας�� ΝΟΚ�� ΑΜΣΣ�� ΟΜΣΣ οι οποίες ζητού�
νται από τους κλινικούς ιατρούς με πολύ μεγάλη 
συ�νότητα.

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε σω�
στά στις ερωτήσεις σ�ετικά με την υπερη�οτομο�
γραφία και τη μαγνητική τομογραφία�� αν και το 
13��5 % (9 από τους 66) έδειξε να αγνοεί ότι η υπε�
ρη�οτομογραφία και η μαγνητική τομογραφία δεν 
επιβαρύνουν τους ασθενείς με ακτινοβολία.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοι�είο που προέ�
κυψε από τη μελέτη μας είναι η αδιαφορία των ια�
τρών και η απροθυμία τους να ενημερωθούν για 
θέματα σ�ετικά με την ακτινοβολία. Οι περισσό�
τεροι κλινικοί ιατροί ενώ θεωρούν αυτονόητο ότι 
ανάλογα με την ειδικότητά τους πρέπει να γνωρί�
ζουν κάποιες αριθμητικές τιμές (άλλων εργαστηρι�
ακών εξετάσεων) δεν θεωρούν σημαντικό να γνω�
ρίζουν βασικά στοι�εία για την ιοντίζουσα ακτινο�
βολία. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι 31 από τους 
97 ιατρούς που ρωτήσαμε αρνήθηκαν να συμμετά�
σ�ουν στη μελέτη μας. 

Το φαινόμενο βέβαια της αδιαφορίας για ενη�
μέρωση των κλινικών ιατρών για θέματα σ�ετικά 
με την ακτινοβολία δεν αφορά μόνο τη �ώρα μας�� 
καθώς μια ανάλογη μελέτη πραγματοποιήθηκε και 
στη Μεγάλη Βρετανία καταλήγοντας σε παρόμοια 
αποτελέσματα και συμπεράσματα2.

Όσον αφορά την αξονική τομογραφία (κοιλίας�� 
θώρακα�� εγκεφάλου) στην οποία υποβάλλονται οι 
ασθενείς όλο και συ�νότερα�� οι σωστές απαντήσεις 
ήταν σ�ετικά λίγες. Σε ορισμένες �ώρες�� όπως και 
στην Ελλάδα�� ο αριθμός των εξετάσεων με αξονικό 
τομογράφο που γίνονται αυξάνεται τα τελευταία 
�ρόνια και όπως φαίνεται θα συνε�ίσει να αυξάνε�
ται. Εκτός αυτού�� στη �ώρα μας θεωρείται ότι γίνε�
ται κατά�ρηση ακτινολογικών εξετάσεων3�� 4�� 5.

Θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανό οι κλινικοί ια�
τροί να ήταν πιο προσεκτικοί και φειδωλοί στις 
ακτινολογικές εξετάσεις που ζητούν αν γνώρι�
ζαν τη δόση ακτινοβολίας στην οποία εκτίθενται 
οι ασθενείς τους. Έτσι είναι σημαντικό να γνωρί�
ζουν την επιβάρυνση των ασθενών�� ώστε να τους 
υποβάλλουν στην ελά�ιστη απαιτούμενη δόση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Οι ιατροί γνωρίζουν ελά�ιστα σ�ετικά με την 

ιοντίζουσα ακτινοβολία στην οποία εκτίθε�
νται οι ασθενείς τους κατά την διάρκεια συ�
νηθισμένων ακτινολογικών εξετάσεων.

2. Η πλειοψηφία των κλινικών ιατρών ό�ι μόνο 
έ�ουν περιορισμένες γνώσεις αλλά και αδια�
φορούν για θέματα σ�ετικά με την ακτινοβο�
λίες από ακτινολογικές εξετάσεις.

SUMMARY

Tsiamis C, Gouvis P, Fotakis M, Gounaras E.

“ Radiation Exposure “ of the patients during various 
radiological procedures – Doctors Knowledge.

Aim: T� ������ �h� k��w������ ��� ��c���� c���
c������ �h� ��������� �xp��u�� ��� �h� p������� �u��
��� �����u� ����������c��� p��c��u���.

Materials and Methods: W� ��k�� 66 ��c���� 
��� ����������� �p�c�������� ��� ������� ������� ��� �xp��
����c� �� ������� α �u����������� �������u����. Th�α �u����������� �������u����. Th� �u����������� �������u����. Th� 
�u������� w��� �b�u� �h� ��������� ���� ����� � 
p����� ch��� X���� �h� ��������� ���� c����� ����� 
�h� ����������� ��� �h� u���� ���� ����u���� �h� 
��������� ����. Th�� w� ��k�� ����� �h� p����c�p���
��� ��c���� �� c��������� �h� ��������� ���� ����� � 
ch��� x���� �� �h� ��������� ���� ����� 21 ��u���� 
����������c��� �x����������.

Results: ���� ��� �h� p���c�p����� c�����c���� 
���� ��c����c� ���w���. O���� 6 ����� 66 ��c���� 
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k��w �h� c����c� ��������� ���� ����� � ch��� x�
���. Th� �c��� ��� c����c� ���w��� c��c������ �h� 
���� ��� �h� ������� p��c��u��� w�� b��w��� 3 ��� 
5 ���� ���� ��� �h� ��c����.

Conclusion: Th� ��c���� h��� p��� k��w������ 
���� �h� ��������� �xp��u�� ��� �h��� p������� �u���� 
�����u� ����������c��� p��c��u���.
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