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Σεχνολογία, Ιςτορική αναδρομή

• 1895 – W.K. Roentgen – Ανακάλυψη 
ακτίνων-Χ 

• 1913, χειρουργόσ A. Salomon, Βερολίνο, 
Εξζταςη δειγμάτων ιςτϊν από μαςτεκτομζσ

• 1947 – 1970, προςπάθεια ςυςχζτιςησ 
Ακτινολογικϊν ευρημάτων με Κλινικά

• 1980, εμφάνιςη των πρϊτων μαςτογράφων



Σεχνολογία, Η εξζλιξη από το 1980

Οι μαςτογράφοι αποκτοφν ειδικά χαρακτθριςτικά 
ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ακτινολογικά όπωσ: 

• antiscatter grids, 

• Συνδυαςμοφσ target/filter για βελτιςτοποίθςθ 
τθσ ενεργειακισ κατανομισ τθσ δζςμθσ

• Συνδυαςμοφσ  screen-film για καλφτερθ 
αποτφπωςθ τθσ εικόνασ

• Μικρά εςτιακά ςθμεία (focal spots) καλφτερθ 
μεγζκυνςθ



Σεχνολογία, η μείωςη τησ δόςησ

Η ειςαγωγι τθσ μαςτογραφίασ ωσ μζκοδοσ screening
επζβαλε τθν ανάγκθ μείωςθσ δόςθσ
• Η δόςθ μειϊκθκε ζωσ και ςτο 1/20 με τθν ειςαγωγι

AEC devices και γενθτριϊν υψθλϊν ςυχνοτιτων.
• Οι ςυνδυαςμοί screen-film μείωςαν επιπλζον τθ 

δόςθ που λαμβάνει θ εξεταηόμενθ κατά 30%-50%.
• Η ειςαγωγι mAs displays, μικροχπολογιςτϊν και 

AEC devices βοθκοφν πλζον ςτον υπολογιςμό τθσ 
δόςθσ.

Η ακτινοβολία μειώκθκε, αλλά δεν μθδενίςτθκε
(ALARA)



Σεχνολογία, οι εξελίξεισ των 
τελευταίων ετϊν

Ψθφιακά ςυςτιματαΜαςτογραφίασ

• Αποκικευςθ και Διαχείριςθ πλθροφορίασ

• Επεξεργαςία εικόνασ

• Ανάπτυξθ νζων μεκόδων:
– ψθφιακι τομοςφνκεςθ (Αποφυγι superposition ςτθ 

μαςτογραφία)

– Συνδυαςμόσ ψθφιακισ μαςτογραφίασ και τριςδιάςτατθσ 
(3-D) απεικόνιςθσ υπεριχων (Kapur et al. 2004). 

– Συςτιματα CAD (computer-aided detection ) για 
υποςτιριξθ ςτθ λιψθ απόφαςθσ με χριςθ κατάλλθλων 
patterns 



Τεχνολογία, άλλεσ εφαρμογζσ

Για τθν απεικόνιςθ του μαςτοφ, εκτόσ του 
μαςτογράφου, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιοφνται:

• Αξονικι τομογραφία Cone Beam - CBCT 
(τεχνικι που προωκείται εμπορικά)

• γ-camera, με χριςθ technetium TC-99m

• Μαγνθτικι τομογραφία (υπάρχουν ηθτιματα 
κόςτουσ)



Ζθτιματα αποτίμθςθ τεχνολογίασ
• Καταλλθλότθτα τεχνολογίασ
• Οικονομικό κόςτοσ
• Πρόςβαςθ πλθκυςμοφ, screening
• Επάρκεια ανκρϊπινου δυναμικοφ
• Αποτελεςματικότθτα
• Δόςθ ςτο πλθκυςμό
• ….Ανάγκθ για γνϊςθ / καταγραφι / ςφςτθμα

Θερμογραφία
Moskowitz, M.; Milbrath, J.; Gartside, P.; et al., 
“Lack of Efficacy of Thermography as a Screening
Tool for Minimal and Stage I Breast Cancer, ” N. Eng. 
J. Med. 295:249, 1976.



Ποιότθτα – γνϊςθ - αςφάλεια
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Μηχανήματα:
•CE (Αςφάλεια – καταλλθλότθτα)
•ISO 13485
•Ειδικά πρότυπα ποιότθτασ

Νοςοκομειακά τμήματα:
•Πιςτοποίθςθ τμθμάτων παροχισ 
υπθρεςιϊν = Οργάνωςθ (ISO 9001)
•Κανόνεσ λειτουργίασ / εξαςφάλιςθ 
ςυνεργαςιϊν

υςτήματα Τγείασ:
•Στόχοι / Διαδικαςίεσ/ αξιολόγθςθ 
ενεργειϊν = Συςτιματα Ποιότθτασ
•Στο κζντρο ο πολίτθσ



Ποιότητα ςτην υγεία, Παράμετροι
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υςτήματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ

Εφαρμογι, παρακολοφκθςθ, ζλεγχοσ και 
βελτίωςθ διαδικαςιϊν

– Στόχοσ: θ ςτακερι παραγωγι

– Αρχικζσ εφαρμογζσ ςτθ βιομθχανία

Μποροφν να λειτουργιςουν ςτθν Υγεία ?

Μποροφν «βελτιϊςουν» τθν «Ποιότθτα»?
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