
Γ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
• Κλασικές, ψηφιακές μαστογραφίες (2D)
• Ψηφιακή τομοσύνθεση μαστών (3D)
• Τεχνολογία C-View (σύνθεση εικόνων 2D από τα δεδομένα της 3D 
τομοσύνθεσης)
• Συνδυασμοί των ανωτέρω

Δ. DEXA (εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότητας)

ΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ):
• Πληθώρα επεμβατικών πράξεων, όπως:

 ◦ διαγνωστικές αναρροφήσεις με λεπτή βελόνα (FNA) σε βλάβες 
του μαστού, του θυρεοειδούς αδένα, των μαλακών μορίων κλπ, 
υπό καθοδήγηση υπερηχογράφου
◦ Διαγνωστικές βιοψίες μαστού, μαλακών μορίων κλπ 
(corebiopsies), υπό καθοδήγηση υπερηχογράφου
◦ Παρακεντήσεις και παροχετεύσεις αποστημάτων ή άλλων παθο-
λογικών συλλογών, υπό καθοδήγηση υπερηχογράφου, σε σύμπρξη 
με συνεργάτες μας ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων
◦ Έγχυση φαρμακευτικών σκευασμάτων σε αρθρώσεις, υπό καθο-
δήγηση υπερηχογράφου, σε σύμπραξη με συνεργάτες μας Ορθο-
πεδικούς ιατρούς

Παραμένουμε στην ευγενική διάθεση όλων σας για παροχή 
σύγχρονων και ποιοτικών ακτινολογικών υπηρεσιών, με γνώμο-
να τη διασφάλιση ταχείας και ακριβούς διάγνωσης, αλλά και 
υποστήριξη του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου του 
πληθυσμού.

Φιλικά,

Αγαπητοί φίλοι,

Το Ιατρικό μας Κέντρο “Ο Απόστολος Λουκάς” με αίσθημα 
ευθύνης και τιμής επιθυμεί να σας ενημερώσει για την έναρξη 
εργασιών του πλήρως εξοπλισμένου  Ακτινολογικού μας 
Κέντρου με την επωνυμία “Ο Άγιος Πορφύριος”, το οποίο στεγά-
ζεται και παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓΕ.Σ.Υ.) στο μοντέρνο - ανακαινισμένο 
ισόγειο των εγκαταστάσεών μας.  

Παρεχόμενες ακτινολογικές υπηρεσίες:
• Διαγνώσεις
• Προληπτικοί έλεγχοι
• Ακτινολογικώς καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις (λ.χ.  

βιοψίες θυρεοειδούς αδένα και μαστού)

Αμετάθετες Αρχές μας:
• Άρτια εξυπηρέτηση
• Αποτελεσματικότητα
• Ακρίβεια
• Αμεσότητα ανταπόκρισης
• Επαγγελματισμός 
• Ανθρωποκεντρισμός
• Φιλική προσέγγιση

Εξυπηρετούμε:
• Εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν ραντεβού
• Έκτακτα περιστατικά σε επείγουσα βάση
• Ακτινολογικώς καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις (λ.χ. 

βιοψίες) κατόπιν ραντεβού

Οι Ιατροί Ακτινολόγοι μας:

• Δρ Χριστίνα Παναγιωτίδου
MD

 ◦ Απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών 
 ◦ Ειδικευθείσα στην Ακτινοδιαγνω-
στική στο Νοσοκομείο Παίδων Αθη-
νών Π.Α.
Κυριακού και στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Λαϊκό”
 ◦ Απονομή του τίτλου ειδικότητας κατόπιν επιτυχών εξετά-
σεων στην Αθήνα
 ◦ Μέλος του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, της Ακτινολο-
γικής Εταιρίας Κύπρου, της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρί-
ας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ακτινολογίας (European 
Society of Radiology, ESR)
 ◦ Εγγεγραμμένη στο General Medical Council του Ηνωμένου 
Βασιλείου

• Δρ Ελένη Ορφανιδου Βλάχου
MD, PhD
• Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Μπέρμινγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο
• Ειδικευθείσα  στην Ακτινοδιαγνωστική , στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
• Απόκτηση τίτλου ειδικότητας μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης). 
• Κάτοχος  διδακτορικού  τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (υποτροφία από
Samantha Dickson Brain Tumour Trust)- Τμήμα καρκινικών επιστημών,  με τίτλο διατριβής
"Advanced Magnetic Resonance Imaging and Metabolic Studies of Low Grade Gliomas in Childhood”.
• Ειδικός επιστήμονας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου διδάσκει Ακτινολογία σε προπτυχιακούς φοιτητές.  
• Έχει ειδικό ενδιαφέρον στην απεικόνιση μαστού, καθώς και στην ακαδημαϊκή Ακτινολογία- έρευνα και διδασκαλία.     
• Εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Κύπρου και στο General Medical Council  U.K.

Οι Τεχνολόγοι – Ακτινολόγοι μας:

• Χριστίνα Χριστοδούλου
MBA
 ◦ Απόφοιτη του Κλάδου Τεχνολόγων – Ακτινολόγων – Ακτινοθεραπευτών της
 Σχολής ΕπιστημώνΥγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 ◦ Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Μαρία Ευαγγέλου:
 ◦ Απόφοιτη του Κλάδου Τεχνολόγων – Ακτινολόγων – Ακτινοθεραπευτών της Σχολής
 Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Ο Ακτινολογικός εξοπλισμός μας:
• Σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες των ασθενών μας
• Μοντέρνα και εργονομικά μηχανήματα υψηλής απόδοσης, ευκρίνειας εικόνας και διαγνωστικής ακρίβειας
• Υπερσύγχρονος Μαστογράφος Hologic Selenia Dimensions (6000):
     ◦ Διαρκής εξυπηρέτηση του Τμήματος Υγείας Γυναίκας του Ιατρικού μας Κέντρου
     ◦ Δυσδιάστατη εφαρμογή για προσυμπτωματικό έλεγχο (2D Screening mode)
     ◦ Δυσδιάστατη εφαρμογή για διαγνωστικούς σκοπούς (2D Diagnostic mode)
     ◦ Εφαρμογές μεγέθυνσης της εικόνας (1,5 x και 1,8 x)
     ◦ Τρισδιάστατη τομοσύνθεση (3D Tomosynthesis)
     ◦ Τεχνολογίες μείωσης της δόσης ακτινοβόλησης των εξεταζομένων γυναικών, με ταυτόχρο 

    νη επίτευξη εξαίρετης εικόνας
     ◦ Μόνο η 3D Τομοσύνθεση της Hologic έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρ 

    μάκων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FDA) ως ανώτερη εξέταση σε γυναίκες με   
    πυκνούς μαστούς, συγκριτικά με μόνη την (2D) εξέταση

     ◦ Μόνο η 3D Τομοσύνθεση της Hologic έχει αποδειχθεί κλινικώς ότι ανιχνεύει έως και 65%  
    περισσό τερους επιθετικούς καρκίνους του μαστού, συγκριτικά με μόνη την 2D εξέταση, με  
    συνοδό μείωση  των υποτροπών 40% κατά μέσο όρο

     ◦ Η επαναστατική τεχνολογία C-View απαλλάσσει από την ανάγκη λήψης των συμβατικών
     2D εικόνων της μαστογραφίας, καθώς συνθέτει 2D εικόνες από τα δεδομένα της 3D τομο 

    σύνθεσης, μειώνοντας, έτσι, τη δόση ακτινοβόλησης των εξεταζομένων γυναικών και τον  
    χρόνο συμπίεσης των μαστών

     ◦ Η τεχνολογία C-View έχει εγκριθεί από τον FDA ως κατάλληλη για αντικατάσταση των   
    συμβατικών 2D εικόνων της μαστογραφίας

• Δύο υπερηχογράφοι (Ultrasound machines) Siemens Acuson X700
• Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα Siemens Multix Top
• Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (DEXA) Hologic Discovery 
QDR Series 
• Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διακίνησης ακτι- νολογι-
κών εξετάσεων (picture archiving and communication system, PACS):
 ◦ Δυνατότητα εξ αποστάσεως σύνδεσης συνεργατών Ιατρών
 ◦ Ταχύτερη διεκπεραίωση των εξετάσεων
 ◦ Βέλτιστη συνεννόηση – συναξιολόγηση περιστατκών  
 μεταξύ συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων και των επαγγε-  
 λματιών του Κέντρου μας
 

Οι ακτινολογικές μας υπηρεσίες:
Ι. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Α. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (ULTRASOUNDS):
• Όλες οι κλασικές υπερηχογραφικές εξετάσεις, όπως:
 ◦ άνω κοιλίας ◦ κάτω κοιλίας (πυέλου)
 ◦ ουροποιητικού συστήματος, περιλαμβανομένης της μέτρη-  
 σης των διαστάσεων του προστάτη αδένα και της μετά ού- 
 ρηση κατακράτησης ούρων
 ◦ τραχήλου ◦ θυρεοειδούς ◦ μαστών ◦ οσχέου
 ◦ μαλακών μορίων
• Εξειδικευμένες υπερηχογραφικές εξετάσεις, όπως:
 ◦ ισχίων (για έλεγχο αναπτυξιακής δυσπλασίας των ισχίων σε 
 βρέφη)
 ◦ TRIPLEX αγγείων (λ.χ. καρωτίδων και σπονδυλικών αρτη 
 ριών, αρτηριών και φλεβών των άνω και κάτω άκρων, σπλη 
 νοπυλαίου φλεβικού άξονα και ηπατικών φλεβών, νεφρικών  
 αρτηριών, σπερματικών φλεβών προς διερεύνηση κιρσοκή 
 λης)

Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:
• Όλες οι κλασικές, ψηφιακές ακτινογραφίες
• Εξειδικευμένες ψηφιακές ακτινογραφίες, όπως:
 ◦ ακτινογραφίες ολόκληρης σπονδυλικής στήλης για σκολίω 
 ση ή κύφωση
 ◦ ακτινογραφίες κάτω άκρων για διερεύνηση ανισοσκελίας
 ◦ ακτινογραφίες άκρας χειρός για υπολογισμό της οστικής  
 ηλικίας σε παιδιά
 ◦ ακτινογραφίες κροταφογναθικών αρθρώσεων

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ”

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”

Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης

Facebook Twitter Instagram

22100444
www.apostolosloukas.org

Ηλία Παπακυριακού 24, Τ. Κ. 2415,Έγκωμη,
Λευκωσία, Κύπρος



Ώρες λειτουργίας:
• Δευτέρα μέχρι και Παρα-
σκευή 07:30 – 19:30
• Σάββατo 08:00 – 13:00.

Γ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
• Κλασικές, ψηφιακές μαστογραφίες (2D)
• Ψηφιακή τομοσύνθεση μαστών (3D)
• Τεχνολογία C-View (σύνθεση εικόνων 2D από τα δεδομένα της 3D 
τομοσύνθεσης)
• Συνδυασμοί των ανωτέρω

Δ. DEXA (εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότητας)

ΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ):
• Πληθώρα επεμβατικών πράξεων, όπως:

 ◦ διαγνωστικές αναρροφήσεις με λεπτή βελόνα (FNA) σε βλάβες 
του μαστού, του θυρεοειδούς αδένα, των μαλακών μορίων κλπ, 
υπό καθοδήγηση υπερηχογράφου
◦ Διαγνωστικές βιοψίες μαστού, μαλακών μορίων κλπ 
(corebiopsies), υπό καθοδήγηση υπερηχογράφου
◦ Παρακεντήσεις και παροχετεύσεις αποστημάτων ή άλλων παθο-
λογικών συλλογών, υπό καθοδήγηση υπερηχογράφου, σε σύμπρξη 
με συνεργάτες μας ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων
◦ Έγχυση φαρμακευτικών σκευασμάτων σε αρθρώσεις, υπό καθο-
δήγηση υπερηχογράφου, σε σύμπραξη με συνεργάτες μας Ορθο-
πεδικούς ιατρούς

Παραμένουμε στην ευγενική διάθεση όλων σας για παροχή 
σύγχρονων και ποιοτικών ακτινολογικών υπηρεσιών, με γνώμο-
να τη διασφάλιση ταχείας και ακριβούς διάγνωσης, αλλά και 
υποστήριξη του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου του 
πληθυσμού.

Φιλικά,

Αγαπητοί φίλοι,

Το Ιατρικό μας Κέντρο “Ο Απόστολος Λουκάς” με αίσθημα 
ευθύνης και τιμής επιθυμεί να σας ενημερώσει για την έναρξη 
εργασιών του πλήρως εξοπλισμένου  Ακτινολογικού μας 
Κέντρου με την επωνυμία “Ο Άγιος Πορφύριος”, το οποίο στεγά-
ζεται και παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓΕ.Σ.Υ.) στο μοντέρνο - ανακαινισμένο 
ισόγειο των εγκαταστάσεών μας.  

Παρεχόμενες ακτινολογικές υπηρεσίες:
• Διαγνώσεις
• Προληπτικοί έλεγχοι
• Ακτινολογικώς καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις (λ.χ.  

βιοψίες θυρεοειδούς αδένα και μαστού)

Αμετάθετες Αρχές μας:
• Άρτια εξυπηρέτηση
• Αποτελεσματικότητα
• Ακρίβεια
• Αμεσότητα ανταπόκρισης
• Επαγγελματισμός 
• Ανθρωποκεντρισμός
• Φιλική προσέγγιση

Εξυπηρετούμε:
• Εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν ραντεβού
• Έκτακτα περιστατικά σε επείγουσα βάση
• Ακτινολογικώς καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις (λ.χ. 

βιοψίες) κατόπιν ραντεβού

Οι Ιατροί Ακτινολόγοι μας:

• Δρ Χριστίνα Παναγιωτίδου
MD

 ◦ Απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών 
 ◦ Ειδικευθείσα στην Ακτινοδιαγνω-
στική στο Νοσοκομείο Παίδων Αθη-
νών Π.Α.
Κυριακού και στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Λαϊκό”
 ◦ Απονομή του τίτλου ειδικότητας κατόπιν επιτυχών εξετά-
σεων στην Αθήνα
 ◦ Μέλος του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, της Ακτινολο-
γικής Εταιρίας Κύπρου, της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρί-
ας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ακτινολογίας (European 
Society of Radiology, ESR)
 ◦ Εγγεγραμμένη στο General Medical Council του Ηνωμένου 
Βασιλείου

• Δρ Ελένη Ορφανιδου Βλάχου
MD, PhD
• Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Μπέρμινγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο
• Ειδικευθείσα  στην Ακτινοδιαγνωστική , στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
• Απόκτηση τίτλου ειδικότητας μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης). 
• Κάτοχος  διδακτορικού  τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (υποτροφία από
Samantha Dickson Brain Tumour Trust)- Τμήμα καρκινικών επιστημών,  με τίτλο διατριβής
"Advanced Magnetic Resonance Imaging and Metabolic Studies of Low Grade Gliomas in Childhood”.
• Ειδικός επιστήμονας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου διδάσκει Ακτινολογία σε προπτυχιακούς φοιτητές.  
• Έχει ειδικό ενδιαφέρον στην απεικόνιση μαστού, καθώς και στην ακαδημαϊκή Ακτινολογία- έρευνα και διδασκαλία.     
• Εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Κύπρου και στο General Medical Council  U.K.

Οι Τεχνολόγοι – Ακτινολόγοι μας:

• Χριστίνα Χριστοδούλου
MBA
 ◦ Απόφοιτη του Κλάδου Τεχνολόγων – Ακτινολόγων – Ακτινοθεραπευτών της
 Σχολής ΕπιστημώνΥγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 ◦ Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Μαρία Ευαγγέλου:
 ◦ Απόφοιτη του Κλάδου Τεχνολόγων – Ακτινολόγων – Ακτινοθεραπευτών της Σχολής
 Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Ο Ακτινολογικός εξοπλισμός μας:
• Σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες των ασθενών μας
• Μοντέρνα και εργονομικά μηχανήματα υψηλής απόδοσης, ευκρίνειας εικόνας και διαγνωστικής ακρίβειας
• Υπερσύγχρονος Μαστογράφος Hologic Selenia Dimensions (6000):
     ◦ Διαρκής εξυπηρέτηση του Τμήματος Υγείας Γυναίκας του Ιατρικού μας Κέντρου
     ◦ Δυσδιάστατη εφαρμογή για προσυμπτωματικό έλεγχο (2D Screening mode)
     ◦ Δυσδιάστατη εφαρμογή για διαγνωστικούς σκοπούς (2D Diagnostic mode)
     ◦ Εφαρμογές μεγέθυνσης της εικόνας (1,5 x και 1,8 x)
     ◦ Τρισδιάστατη τομοσύνθεση (3D Tomosynthesis)
     ◦ Τεχνολογίες μείωσης της δόσης ακτινοβόλησης των εξεταζομένων γυναικών, με ταυτόχρο 

    νη επίτευξη εξαίρετης εικόνας
     ◦ Μόνο η 3D Τομοσύνθεση της Hologic έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρ 

    μάκων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FDA) ως ανώτερη εξέταση σε γυναίκες με   
    πυκνούς μαστούς, συγκριτικά με μόνη την (2D) εξέταση

     ◦ Μόνο η 3D Τομοσύνθεση της Hologic έχει αποδειχθεί κλινικώς ότι ανιχνεύει έως και 65%  
    περισσό τερους επιθετικούς καρκίνους του μαστού, συγκριτικά με μόνη την 2D εξέταση, με  
    συνοδό μείωση  των υποτροπών 40% κατά μέσο όρο

     ◦ Η επαναστατική τεχνολογία C-View απαλλάσσει από την ανάγκη λήψης των συμβατικών
     2D εικόνων της μαστογραφίας, καθώς συνθέτει 2D εικόνες από τα δεδομένα της 3D τομο 

    σύνθεσης, μειώνοντας, έτσι, τη δόση ακτινοβόλησης των εξεταζομένων γυναικών και τον  
    χρόνο συμπίεσης των μαστών

     ◦ Η τεχνολογία C-View έχει εγκριθεί από τον FDA ως κατάλληλη για αντικατάσταση των   
    συμβατικών 2D εικόνων της μαστογραφίας

• Δύο υπερηχογράφοι (Ultrasound machines) Siemens Acuson X700
• Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα Siemens Multix Top
• Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (DEXA) Hologic Discovery 
QDR Series 
• Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διακίνησης ακτι- νολογι-
κών εξετάσεων (picture archiving and communication system, PACS):
 ◦ Δυνατότητα εξ αποστάσεως σύνδεσης συνεργατών Ιατρών
 ◦ Ταχύτερη διεκπεραίωση των εξετάσεων
 ◦ Βέλτιστη συνεννόηση – συναξιολόγηση περιστατκών  
 μεταξύ συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων και των επαγγε-  
 λματιών του Κέντρου μας
 

Οι ακτινολογικές μας υπηρεσίες:
Ι. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Α. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (ULTRASOUNDS):
• Όλες οι κλασικές υπερηχογραφικές εξετάσεις, όπως:
 ◦ άνω κοιλίας ◦ κάτω κοιλίας (πυέλου)
 ◦ ουροποιητικού συστήματος, περιλαμβανομένης της μέτρη-  
 σης των διαστάσεων του προστάτη αδένα και της μετά ού- 
 ρηση κατακράτησης ούρων
 ◦ τραχήλου ◦ θυρεοειδούς ◦ μαστών ◦ οσχέου
 ◦ μαλακών μορίων
• Εξειδικευμένες υπερηχογραφικές εξετάσεις, όπως:
 ◦ ισχίων (για έλεγχο αναπτυξιακής δυσπλασίας των ισχίων σε 
 βρέφη)
 ◦ TRIPLEX αγγείων (λ.χ. καρωτίδων και σπονδυλικών αρτη 
 ριών, αρτηριών και φλεβών των άνω και κάτω άκρων, σπλη 
 νοπυλαίου φλεβικού άξονα και ηπατικών φλεβών, νεφρικών  
 αρτηριών, σπερματικών φλεβών προς διερεύνηση κιρσοκή 
 λης)

Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:
• Όλες οι κλασικές, ψηφιακές ακτινογραφίες
• Εξειδικευμένες ψηφιακές ακτινογραφίες, όπως:
 ◦ ακτινογραφίες ολόκληρης σπονδυλικής στήλης για σκολίω 
 ση ή κύφωση
 ◦ ακτινογραφίες κάτω άκρων για διερεύνηση ανισοσκελίας
 ◦ ακτινογραφίες άκρας χειρός για υπολογισμό της οστικής  
 ηλικίας σε παιδιά
 ◦ ακτινογραφίες κροταφογναθικών αρθρώσεων


