
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Η μέτρηση του εγκεφαλικού όγκου είναι ένα επιπρόσθετο πολύτιμο εργαλείο 

στην διαχείριση του ασθενούς με απομυελινωτικες νόσους κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Ειδικά για την περίπτωση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, υπάρχουν 
ολοένα και περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα για την προγνωστική αξία αυτής 
της μέτρησης αναφορικά με την εξέλιξη της αναπηρίας αλλά και του γνωστικού 
ελλείματος των ασθενών. Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ εξασφάλισε μια ετήσια άδεια χρήσης για το 
πρόγραμμα ογκομετρίας εγκεφάλου, το «NeuroQuant», αποσκοπώντας στην 
εξοικείωση των ειδικών ιατρών νευρολόγων με την ογκομετρία εγκεφάλου σε 
ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΛΛ.Α.Ν.Α  απευθύνει δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για συμμετοχή εργαστηρίων μαγνητικής τομογραφίας του δημοσίου ή 
του ιδιωτικού φορέα σε  πιλοτικό  πρόγραμμα μέτρησης του εγκεφαλικού όγκου σε  
ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.  

Κατά την έναρξη εκπόνησης  του προγράμματος η ΕΛΛ.Α.Ν.Α θα διοργανώσει 
εκπαιδευτικό σεμινάριο ή σεμινάρια στα πλαίσια των οποίων ένας εκπρόσωπος από 
κάθε ένα από τα συμμετέχοντα εργαστήρια θα ενημερωθεί ως προς την ακολουθητέα 
διαδικασία. 

Στα πλαίσια του προγράμματος τα συμμετέχοντα εργαστήρια θα αποστέλλουν 
δεδομένα (συγκεκριμένες τομές από μαγνητικές τομογραφίες)  προς την ΕΛΛ.Α.Ν.Α, 
η οποία θα διενεργεί το προστάδιο φόρτωσης των δεδομένων και αποστολής τους 
στην υπηρεσία μέτρησης εγκεφαλικού όγκου βάσει του προγράμματος NeuroQuant. 
Στη συνέχεια, η αναφορά με τα αποτελέσματα της μέτρησης θα επιστρέφει στο 
εργαστήριο – αποστολέα των μαγνητικών τομογραφιών. Τα συμμετέχοντα 
εργαστήρια θα μπορούν να κάνουν απεριόριστη και χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση χρήση της ως άνω υπηρεσίας, αποστέλλοντας δεδομένα από 1 μόνο 
μηχάνημα μαγνητικού τομογράφου. 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

Ο μαγνητικός τομογράφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 Τ και να 
προέρχεται από τις εξής  εταιρείες κατασκευής SIEMENS, GE,PHILIPS, 
HITACHI,TOSHIBA. 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο  δημόσια  νοσηλευτικά 
ιδρύματα ή εργαστήρια όσο και  ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια που διαθέτουν 
μαγνητικό τομογράφο . Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 10 εργαστήρια 
και νοσηλευτικά ιδρύματα.  



 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η ΕΛΛ.Α.Ν.Α θα επιλέξει τα συνεργαζόμενα εργαστήρια συνεκτιμώντας την   
χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που θα υποβληθούν αλλά με κύριο κριτήριο το 
στοιχείο της γεωγραφικής κατανομής των συμμετεχόντων προκειμένου η πρόσβαση 
σε ογκομέτρηση εγκεφάλου να καλύπτει κατά το δυνατό ευρύτερη περιοχή της 
ελληνικής επικράτειας και του διαβιούντος σε αυτήν πληθυσμού. Η απόφαση θα 
ληφθεί από το Δ.Σ της ΕΛΛ.Α.ΝΑ 
 
ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΕΛΛ.Α.Ν.Α διατηρεί το δικαίωμα  μονομερούς διακοπής της συνεργασίας και 
αποβολής από το πρόγραμμα, εργαστηρίων που δεν ανταποκρίνονται στις 
προϋποθέσεις του προγράμματος.  
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα στοιχεία που θα αποστέλλονται θα είναι ανώνυμα και η ΕΛΛΑΝΑ δεν θα 
χειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών ή ιατρών. Επιπλέον, τα δεδομένα 
δε θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την ΕΛΛΑΝΑ με κανένα τρόπο αφού δε θα 
γνωστοποιείται ούτε ο παραπέμπων ιατρός, ούτε θα υπάρχουν κλινικά στοιχεία για 
τον ασθενή που παραπέμπεται (μορφή νόσου, βαρύτητα νόσου, θεραπεία κλπ). 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν κανένα άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από 
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
 
Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής δηλώσεων συμμετοχής  ορίζεται η 20/01/2017. 
Αίτηση συμμέτοχής, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
διεύθυνση  brainvolume@helani.gr 
 

 


