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Ασφάλεια και ποιότητα  

• Διασφάλιση ομαλής ροής εργασιών 
στο τμήμα 

• Μεγιστοποίηση διαγνωστικής αξίας 
εξετάσεων 

• Αποφυγή ανεπιθύμητων επιδράσεων 
σε εξεταζόμενους, συνοδούς, 
προσωπικό 
 



Ιδιαιτερότητες MRI 

• Ισχυρό, μόνιμο στατικό μαγνητικό 
πεδίο 

• Πολύπλοκος μηχανισμός 
διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών 
εικόνας  

• Δυσφορία εξεταζόμενου 
 



Μαγνητικό πεδίο 

• Σχεδιασμός – οργάνωση – εξοπλισμός 
εργαστηρίου 

• Είσοδος εξεταζόμενων, συνοδών, 
προσωπικού 

• Χρήση εξοπλισμού (μεταφορά, 
παρακολούθηση, υποστήριξη): MRI 
safe – MRI compatible) 







Οργάνωση λειτουργιών  

• Μεταφοράς 
• Παρακολούθησης – υποστήριξης 

(εξεταζόμενοι σε καταστολή/αναπνευστική 
υποστήριξη) 

• Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης (π.χ. 
ανάγκη ανάνηψης) 

• Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, 
απολύμανσης 





Rothschild, P (2008) 
 "Preventing Infections in MRI: Best 
Practices for Infection Control in and 
around MRI Suites,"  



Δυσφορία εξεταζόμενου 

• Μεγάλος χρόνος εξέτασης 
• Ακινησία – Άβολη θέση 
• Ακουστικός θόρυβος 
• Κλειστοφοβία 
• Πιθανή ανάγκη ήπιας ή πλήρους 

καταστολής 



Χαρακτηριστικά εικόνας 

• Πυκνότητα πρωτονίων και χρόνοι 
χαλάρωσης T1 και Τ2 (ανάλογα με το είδος 
και τις παραμέτρους της ακολουθίας). 

• Επιλεκτικός κορεσμός ιστών (με βάση τη 
θέση, τη συχνότητά τους ή το T1 τους   

• Φαινόμενα ροής 
• Επιλεκτική τροποποίηση αντίθεσης 

(Βαθμίδες διάχυσης, Μεταφορά 
μαγνήτισης, Αντιστάθμιση ροής) 





Διαγνωστική αξία εξέτασης 

• Επιλογή βασικού πρωτοκόλλου με γνώμονα 
το ιστορικό και το κλινικό ερώτημα και με 
σκοπό τη συλλογή διαφορετικών 
πληροφοριών από κάθε ακολουθία 

• Προσαρμογή ακολουθιών στις 
ιδιαιτερότητες του εξεταζομένου 
(Διαστάσεις – Ιστορικό) 

• Αρχική αξιολόγηση εικόνων – Διόρθωση 
τεχνικών σφαλμάτων 

• Επιλογή πρόσθετων ακολουθιών για ΔΔ 



Ποιότητα εικόνας 

• Ανάλυση  
• SNR 
• Αντίθεση 
• Ψευδενδείξεις 
• Μετεπεξεργασία 



Χρόνος 

SNR Ανάλυση 



Η αναζήτηση της καλύτερης ισοροπίας 

• Για να βρεθεί ο διαγνωστικά πιο 
ωφέλιμος «συμβιβασμός» πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο τι προσπαθούμε να 
αναδείξουμε σε κάθε ακολουθία  

• Ανάλογα με το σκοπό που 
πραγματοποιείται, πιθανόν να χρειάζεται 
να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση σε 
κάποια παράμετρο (π.χ. χρονική 
διακριτική ικανότητα) περιοριζόμενοι σε 
κάποια αποδεκτά επίπεδα στις υπόλοιπες   
 



Χρονική Διακριτική Ικανότητα 

Δυναμική μελέτη μαστών 1 min 



Χρονική Διακριτική Ικανότητα 

Δυναμική μελέτη ήπατος 20 sec 



Χρονική Διακριτική Ικανότητα 

Απεικόνιση αιμάτωσης   <2 sec 



Αντιμετώπιση ψευδενδείξεων 

• Αναγνώριση 
• Κατανόηση προέλευσης και μηχανισμού 

δημιουργίας 
• Αξιολόγηση της επίδρασης στη 

διαγνωστική αξία της εικόνας 
• Διόρθωση ή τροποποίηση της εμφάνισής 

τους 



Ψευδενδείξεις 



Συμπεράσματα 
• Η βασική πρόκληση κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης της ΜΤ είναι η επιλογή από 
τις πολλές διαφορετικές δυνατότητες 
της μεθόδου, όσων θα δώσουν 
διαγνωστικά χρήσιμες πληροφορίες 
μέσα σε ένα εύλογο χρόνο εξέτασης 

• Οι παράμετροι της εξέτασης 
προσαρμόζονται στις διαγνωστικές 
ανάγκες. Είναι συνεπώς απαραίτητη η 
ύπαρξη καλού κλινικού ιστορικού και 
καλής συνεργασίας μεταξύ Ακτινολόγου 
Ιατρού, Ακτινοφυσικού και Τεχνολόγου  



Συμπεράσματα 

• Για την καλή συνεργασία απαιτείται καλή 
γνώση τόσο των τεχνικών όσο και των 
διαγνωστικών προβλημάτων από όλες 
τις πλευρές προκειμένου να υπάρχει 
κοινός τόπος συνεννόησης. 

• Απαραίτητη είναι και η από κοινού 
επανεξέταση των πρακτικών του 
τμήματος ώστε να βελτιώνεται η 
ανταπόκριση στις καθημερινές 
απαιτήσεις των εξετάσεων 



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 


