
Η Ψηφιακή Ιατρική Απεικόνιση 
και οι προοπτικές της 

Δημήτριος Καρναμπατίδης 



Στόχοι Ιατρικής Απεικόνισης 

• Εγκυρότητα διάγνωσης 

• Μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του 
οργανισμού 

• Περιορισμός χρονικής διάρκειας εξέτασης 

• Δυνατότητα επεξεργασίας 

• Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης 





Πληροφοριακά Συστήματα 
Νοσοκομείου (HIS) 

• Συστήματα που υποστηρίζουν τη διαχείριση και τη λειτουργία ενός 
οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας. 

• Τα HIS κυρίως χρησιμοποιούνται για: 

– Διαχείριση Διαδικασιών (π.χ. συλλογή πληροφοριών ασθενών, 
διαχείριση κλινών, οικονομικές διαδικασίες) 

– Διαχείριση Διοικητικής Πληροφορίας (π.χ. στατιστικά για την 
παραμονή ασθενών, οικονομικά, προμήθειες) 

– Διαχείριση Κλινικών Δεδομένων (π.χ. εξετάσεις, διαγνώσεις) 

– Υποβοήθηση Ιατρικών ή Διοικητικών Αποφάσεων με χρήση 
αλγορίθμων βάση της συγκεντρωμένης πληροφορίας. 

• Τα HIS επιτρέπουν την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
Πληροφοριακών Συστημάτων εντός (Τμήματα) και εκτός του οργανισμού 
(Νοσοκομεία, Εργαστήρια). 

Oosterwijk H., ‘Hospital Information Systems, Radiology Information Systems, and Electronic Medical Records’, in Informatics in Medical Imaging,  Taylor & Francis, 2011 



Πληροφοριακά Συστήματα στο 
Νοσοκομείο 



Πληροφοριακά Συστήματα 
Ακτινολογίας (RIS) 

• Συστήματα που υποστηρίζουν τη διαχείριση 
και τη λειτουργία ενός τμήματος 
Ακτινολογίας.  

• Προσφέρουν: 
– Διαχείριση και δρομολόγηση παραπεμπτικών. 

– Προφίλ και παρακολούθηση ασθενή. 

– Διαχείριση διαδικασίας εξέτασης. 

– Διαχείριση συσκευών απεικόνισης. 

• Μερικές φορές είναι μέρος του HIS. 

 



Συστήματα Αρχειοθέτησης Εικόνων 
και Επικοινωνιών (PACS) 

• Τα PACS είναι συστήματα υπολογιστών (αποτελούνται από 
λογισμικό, δίκτυα και υλισμικό) για την καταγραφή, ανάκτηση 
και παρουσίαση ιατρικών εικόνων. 

• Τα PACS συνδέονται με τα απεικονιστικά συστήματα του 
τμήματος από όπου συγκεντρώνουν τις ψηφιακές ιατρικές 
εικόνες. 

• Ένα PACS αποτελείται από: 
– Κεντρικό Εξυπηρετητή αποθήκευσης ιατρικών εικόνων. 
– Σταθμούς Εργασίας για την αναζήτηση και παρουσίαση 

ιατρικών εικόνων 
– Απεικονιστικά συστήματα 

• Τα PACS παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα στον οργανισμό (RIS και HIS) 

Stewart B.K. ‘ Picture Archiving and Communication Systems’, in Informatics in Medical Imaging,  Taylor & Francis, 2011 



Σύστημα Αρχειοθέτησης Εικόνων και 
Επικοινωνιών (PACS) 



Διασύνδεση Συστημάτων 



Συστήματα διάγνωσης υποβοηθούμενα 
από υπολογιστή (CAD) 

• Τα συστήματα CAD χρησιμοποιούν υπολογιστικούς 
αλγορίθμους επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας 
παρέχοντας πληροφορίες για την υποβοήθηση της 
διάγνωσης.  

• Βρίσκονται μετά τα απεικονιστικά συστήματα και πριν το 
PACS 

• Βασικές λειτουργιές των CAD είναι: 
– Εντοπισμός πιθανών ανωμαλιών στην ιατρική εικόνα. 
– Χαρακτηρισμός πληροφορίας για την περιοχή ενδιαφέροντος 

(π.χ. μέγεθος και σχήμα όγκου). 
– Πρόταση διάγνωσης βάση αλγορίθμων ταξινόμησης. 
– Εντοπισμός αλλαγών σε μια σειρά από εικόνες του ίδιου 

ασθενή στην παρακολούθηση. 
 
 



Ρόλος των CAD στην ερμηνεία ιατρικών 
εικόνων 

Cheng L.T., Blezek D.J. and Erickson B.J., “Computer-Aided Detection and Diagnosis”, in Informatics in Medical Imaging, Taylor & Francis, 2011 



Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων (ΣΕΔ) 

• Τα ΣΕΔ έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν 
δεδομένα εκτός της ψηφιακής εικόνας από τα 
DICOM αρχεία και να τα επεξεργάζονται για 
στατιστικούς και διαγνωστικούς λόγους. 

• Στην επεμβατική ακτινολογία η χρήση των ΣΕΔ 
έχει μεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα στη συλλογή 
πληροφορίας για τον υπολογισμό της δόσης 
ακτινοβολίας. 

• Σήμερα, ΣΕΔ αναπτύσσονται κυρίως σε 
ερευνητικό επίπεδο σε Πανεπιστημιακές Κλινικές 
και Ερευνητικά Ινστιτούτα. 



Cloud computing 

• Υπολογιστική ισχύς 

• Εξειδικευμένο λογισμικό 

• Αποθηκευτικός χώρος 

• Εξειδικευμένο προσωπικό 

• Μακριά από τη/ις μονάδα/ες υπηρεσιών υγείας στο ‘cloud’ 

• Πρόσβαση μέσω του Internet ανά πάσα στιγμή και για τον ασθενή 

OTHER HOSPITALS / IDNs 
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Cloud computing 

• Προσφορά υπηρεσίας και όχι προϊόντος όπου 
οι διαθέσιμοι πόροι διατίθενται ως χρήσιμα 
εργαλεία μέσω του δικτύου 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Cloud_computing.svg


Πλεονεκτήματα 

• Σωστά δεδομένα, σε σωστή μορφή σε 
πραγματικό χρόνο 

• Δυνατότητα για άμεση και αποτελεσματική 
ανταπόκριση σε πανδημίες, φυσικές 
καταστροφές χωρίς καταστάσεις ‘down’ 

• Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί με 
αποτέλεσμα και τη δυνατότητα ‘data sharing’ 
αλλά και ‘online consultancy’ 

• Θέματα προστασίας δεδομένων 



Χρήση ‘open source’ εργαλείων 

• Η αγορά και συντήρηση εργαλείων 
πληροφοριακών συστημάτων είναι ακριβή 

• Ανάπτυξη και χρήση ‘open source’ 
εφαρμογών 

– PACS 

– ΣΕΔ 



Παραδείγματα εφαρμογών πληροφοριακών 
συστημάτων Ε.Α. στο ΠΓΝΠ 

• ‘open source’ PACS βασισμένο σε τεχνολογίες 
εικονικών συστημάτων (virtualization) 

• Σύστημα CAD για την αξιολόγηση αγγειακών 
δικτύων 

• ΣΕΔ για τον υπολογισμό της 
δόσης στον ασθενή κατά τη 
διάρκεια πράξεων στην 
επεμβατική ακτινολογία  



PACS στο τμήμα επεμβατικής 
ακτινολογίας 

Kagadis GC, Alexakos C, Langer SG, French T., “Using an open-source PACS virtual machine for a digital angiography unit: methods and initial impressions.”, in J Digit 
Imaging. 2012 Feb;25(1):81-90. 



Σύστημα CAD 

Kagadis GC, Spyridonos P, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Athanasiadis E, Daskalakis A, Katsanos K, Cavouras D, Mihailidis D, Siablis D, Nikiforidis GC., “Computerized 
analysis of digital subtraction angiography: a tool for quantitative in-vivo vascular imaging.”, in J Digit Imaging. 2008 Dec;21(4):433-45. 



ΣΕΔ για υπολογισμό δόσης 



Νέες προοπτικές 

• Απουσία εξειδικευμένου προσωπικού 
• Αδυναμία αγοράς και συντήρησης υλισμικού 

και λογισμικού 
• Δυσμενής οικονομική κατάσταση 
• Περιττές επαναλήψεις εξετάσεων  
• Δυνατότητα για real time πρόσβαση στα 

απεικονιστικά δεδομένα ασθενών  
 
 

Χρήση τεχνολογιών ‘cloud computing’ 

‘open source’ εργαλεία 

 

• Οι μεγαλύτερες προοπτικές παρουσιάζονται 
στο κομμάτι των PACS 




