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«Σχετικώς με τις επεμβατικές πράξεις που δύνανται να εκτελούν οι 
ειδικευμένοι Ακτινολόγοι -  Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ'Αρ. 20 

Απόφασης της 227ης/25.10.2010 Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ»

Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στην 239α Συνεδρίασή 
της στις 25.2.2013, σφού έλαβε υπόψη;
• την υπ’ αριθμ. 20 απόφαση της 227^/25.10.2010 Ολομέλειας του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας «καθορισμός της εξειδίκευσης στην Επεμβατική 
Ακτινολογία» βάσει της οποΐας καθορίζεται η Επεμβατική Ακτινολογία ως 
εξειδίκευση της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής με αντικείμενο την 
εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων υπό την 
καθοδήγηση των απεικονισπκών μηχανημάτων και με ελάχιστο επεμβατικό 
τρόπο.
•  το υπ' οριθμ.πρωτ. Υ7α/οικ.48970/10.5.ΐ2 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιος του Υπουργείου Υγείας με τα οποίο 
γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ 1020/τ.Β 73.4.2012 δημοσιεύθηκε η υπ'αριθμ. 
Υ7α/Γ.Π. οικ. 28799/21.3.2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός 
Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία»
♦ το υπ’ αριθμ.πρωτ. 23/12.2.2013 έγγραφο της Ελληνικής Ακτινολογικής 
Εταιρείας προς το Κε.Σ.Υ γνωστοποιώντας ότι μετά την δημοσίευση της Υ.Α. 
«Καθορισμός Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία» έχει τεθεί 
εσφαλμένως το ερώτημα για το εάν οι Ακτινολόγοι χωρίς εξειδίκευση μπορούν 
να εκτελούν επεμβατικές πράξεις.
Με το παρόν έγγραφο, ζητείται οπό το Κε.Σ.Υ να προβεί στις ανάλογες 
ενέργειες ώστε να εκδοθει σχετική διευκρινιστική απόφαση που να διευθετεί 
το θέμα, δηλώνοντας ότι όλοι οι Ακτινοδιαγνώστες δύνανται να εφαρμόζουν 
απρόσκοπτα επεμβατικές τεχνικές και ιδιαίτερα αυτές που οφορούν 
διαγνωστικές πράξεις όπως οι βιοψίες, παρακεντήσεις - παροχετεύσεις, 
αγγειογραφίες κ.λ.π. και
♦ το υπ αριθμ.πρωτ. 27/21.2.2013 έγγραφο της Ελληνικής Ακτινολογικής 
Εταιρείας προς το Κε,Σ.Υ το οποίο αποτελεί διευκρινιστικό έγγραφο προς το 
ανωτέρω, γνωστοποιώντας τις επεμβατικές πράξεις που δύνανται να εκτελούν 
οι ειδικευμένοι Ακτινολόγοι
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μετά από διεξοδική ανάλυση του θέματος από την Εκτελεστική Επιτροπή, 
ανταλλαγή απόψεων και διευκρινίσεων μεταξύ των μελών, η Ολομέλεια του 
Κε.Σ.Υ ομόφωνα αποφάσισε το ακόλουθο:

Θεωρείται δεδομένο ότι οι απλές διαγνωστικές επεμβατικές πράξεις 
όπως οι βιοψίες, παρακεντήσεις -  παροχετεύσεις, αγγειογραφίες κλπ, 
αποτελούν αντικείμενο της Ακτινοδιαγνωστικής, το οποίο δΰνονται να 
εφαρμόζουν απρόσκοπτα οι γενικοί Ακπνοδιαγνωστές.
Σύμφωνα με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τόσο της Ελληνικής Ακτινολογικής 
Εταιρείας όσο κοι της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας (ESR), αλλά και 
άλλων Εθνικών Εταιρειών, π.χ. της Βρετανικής (BSR) κλπ, ή Επεμβατική 
Ακτινολογία αποτελεί μέρος του Εκπαιδευτικού τους προγράμματος 
(corriculum), ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαγνωστικές πράξεις -  βιοψίες, 
παροχετεύσεις, κλπ -  αλλά πιθανόν και άλλες βαρύτερες επεμβατικές πράξεις 
ιδιαίτερο αυτές επείγοντος χαρακτήρα, όπως νεφροστομίες, εμβολισμούς, κλπ. 
Επομένως π εφαρμογή της Επεμβατικής Ακτινολογίας εϊνοι δικαίωμα κάθε 
Ακτινοδιαγνωστού. Η αναγνώριση και θέσπιση της εξειδίκευσης της 
Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι ένα βήμα εμπρός, που σκοπό έχει να παράξει 
εξειδικευμένους Ειδικούς Ακτινολόγους που θα δύναται να ανταποκριθούν 
ευχερώς στις νέες απαιτήσεις των καιρών και της εξειδικευμένης τριτοβάθμιας 
περίθαλψης, χωρίς όμως να υποσκάπτει τα· θεμέλιο της μητρικής κύριος 
ειδικότητας και νο στερεί από τον γενικό Ακτινοδιαγνωατή την δυνατότητα 
εφαρμογής μέρους του γνωστικού του αντικειμένου.

Σε ό,τι αφορά την ως άνω αναφερόμενη οπόφαση διευκρινίζετοι ότι 
επεμβατικές τεχνικές, ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν πς διαγνωστικές πράξεις;

1. Βιοψίες και παροχετεύσεις οργάνων τραχήλου, θώρακος κοι κοιλίας με 
τη χρήση μηχανημάτων κλασσικής ακτινολογίας, υπερήχων και 
αξονικού τομογράφου.

2. Ι̂ Β ι̂οκές αγγειογραφίες που αφορούν αγγεία σώματος τραχήλου -  
, •̂ κεφαλ'ή χ̂ιε γρήση ψηφιακού αγγειογράφου, εφόσον υπάρχει

αποδεδειγμένη πιστοποίηση της εκπαίδευσης στις αντίστοιχες εξετάσεις 
λύνονται να εφαρμόζονται απρόσκοπτο από ιατρούς ειδικευμένους οτην 
Ακτινοδιαγνωστική.

ΕσωτΕΡίκή Διονοιιή
1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο κ. Ανοπλ. Υπουργού Υγείας
3. Γ ραφείο κας Υφυπουργού Υγείας
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υγείας
5. Δ/νση Γραμματείας Κε.Σ.Υ 

τμήμα Α' (2)
Αποδέκτης nooc ενέργεια 
Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας

Για το Κε.Σ.Υ 
Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδαλάκης


