
ΘΕΜΑ: « ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ DATSCAN» 

 

Η εξέταση DATSCAN είναι σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με χορήγηση 

ραδϊοφαρμάκου DATSCAN (ιοφλουπάνιο I
123

). 

Το DΑTSCAN ενδείκνυται για να ανιχνεύει την απώλεια των λειτουργικών 

δοπαμινεργικών νευρικών απολήξεων  στο ραβδωτό  σώμα ασθενών: 
 

 Σε ενήλικες ασθενείς με κλινικώς αμφίβολα Παρκινσονικά Σύνδρομα, για να 

βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση  του Ιδιοπαθούς Τρόμου από τα Παρκινσονικά 

Σύνδρομα που σχετίζονται με την ιδιοπαθή Νόσο του  Parkinson, την 
Πολυσυστηματική Ατροφία και την Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση. 

 Το DΑTSCAN δεν μπορεί να  προκαλέσει διάκριση μεταξύ Νόσου του Parkinson, 

Πολυσυστηματικής Ατροφίας και Προϊούσας Υπερπυρηνικής Παράλυσης. 

 Για να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση πιθανής άνοιας με σώματα Lewy από την 

νόσο του Alzheimer.  DaTSCAN δεν νπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε άνοια με 
σώματα Lewy και άνοια λόγω του νόσου του Parkinson. 

 

 

 

 

 

   Αναρτητέο στο διαδίκτυο  

 

            Αθήνα, 09/07/2012 

 

          Αρ. Πρωτ. : οικ. 31039 

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης               

                         Υπηρεσιών Υγείας 

Προς:  

1. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες 

Υγείας (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

2. Υποκαταστήματα & Παραρτήματα 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες 

υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν 

λειτουργούν με αυτοτέλεια) 

3. ΥΠΑΔ 

4. ΙΚΑ- Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών – Δ/νση Παροχών 

5. ΟΑΕΕ –  Δ/νση Οργάνωσης και 

Εκπαίδευσης - Τμήμα Οργάνωσης  

Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα 

6. ΟΠΑΔ –Δ/νση Υγειον. Περίθαλψης 

7. ΟΓΑ – Τμήμα Παροχών 

8. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

9. ΝΑΤ – Τμήμα Παροχών 

10. ΤΑΥΤΕΚΩ 

 

Κοινοποίηση : 

1. Γραφείο Προέδρου κ. Βουδούρη 

2. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Νικόλη 

3. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Σουλιώτη 

4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη κ. Καρβουνά  

                               

 

Δ/νση: Σχεδιασμού 

Πληροφορίες: Ν. Κικίλιας 

Τηλ.: 2106871784 Fax: 2106871795 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Αθήνα 

E-mail: d7.t1@eopyy.gov.gr 

  

  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   
Ε θνικός   
Ο ργανισμός   
Π αροχής   
Υ πηρεσιών   

  

  
Υ γείας   

  www.eopyy.gov.gr   

  

ΑΔΑ: Β41ΡΟΞ7Μ-ΛΤΓ



Το σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με ραδιοφάρμακο (DATSCAN) ήταν 
κοστολογημένη ιατρική πράξη σύμφωνα με την αρ. αποφ. 10 της 198

ης
 Ολομ./25-8-05 του 

ΚΕΣΥ στην τιμή των 80,78  ευρώ, η οποία τιμή εμφανίζεται και στην ηλεκτρονική εφαρμογή 

του e-diagnosis.  

 
Με το ΦΕΚ 3100-Τεύχος Β, επανακοστολογήθηκε ως «Σπινθηρογράφημα μελέτης 

βασικών γαγγλίων εγκεφάλου. Τομογραφική λήψη (SPECT)» (Κ517379,1), με κόστος της 

εξέτασης (80,00 ευρώ) και επιπλέον το κόστος του ραδϊοφαρμάκου (με βάση το τιμολόγιο 
αγοράς). 

 

Ως εκ τούτου, οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ 

για την συγκεκριμένη εξέταση και το ραδιοφάρμακο, μέσω της εκκαθάρισης δαπανών, ενώ 
υπενθυμίζουμε ότι δεν αποδίδονται δαπάνες σε μη συμβεβλημένα εργαστήρια. 

 

Σε περίπτωση όπου, πριν την έκδοση της παρούσας, ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ έχουν 
καταβάλλει ιδία δαπάνη το κόστος της εξέτασης, θα πρέπει να απευθύνονται στα Τμήματα 

Παροχών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση απόδοσης δαπάνης και προσκομίζοντας βιβλιάριο 

ασθενείας με  ασφαλιστική ικανότητα, παραπομπή θεράποντας ιατρού για την 

εκτέλεση της εξέτασης DATSCAN, καθώς και τιμολόγιο – αποδείξεις πληρωμής και 

είσπραξης για την εξέταση και το ραδϊοφάρμακο.  
 

 
 

 Ο Γενικός Διευθυντής   Σχεδιασμού & 

Ανάπτυξης  Υπηρεσιών Υγείας 

 

 

 Νικόλαος Καρβουνάς 
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