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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
 ***ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ*** 

 
 Αγ. Παραςκευι, 13 Οκτωβρίου 2009 
 Α.Π.: Π/199/153 (28 Μαΐου 2009) 
  
 

ΑΠΟΦΑΗ 

 για τον κακοριςμό κριτθρίων χοριγθςθσ επάρκειασ ςτθν ακτινοπροςταςία ςε εργαηόμενουσ ςτο 

χώρο τθσ υγείασ μθ ιατροφσ, που ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ με ακτινοβολίεσ. 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΕΕΑΕ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 α. τθν υπ’ αρικμόν 17176 κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίασ του Δ.Σ. 

τησ ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 832Β/15.11.1988) 

 β. τθν υπ’ αρικμόν ΕΕΑΕ/1/829 Τπουργικι Απόφαςθ «περί μεταβίβαςησ ςτον Πρόεδρο του Δ.Σ. τησ 

ΕΕΑΕ ςτο Δ/ντή και Προϊςταμζνουσ Τμημάτων τησ Δ/νςησ Διοικητικοφ τησ ΕΕΑΕ του δικαιώματοσ να 

υπογράφει «Με γενική εξουςιοδότηςη Υπουργοφ»» (ΦΕΚ 924/Β/28.12.1988) 

 γ. τα άρκρα 1.1.4.6.(α) και 1.1.7.(ε) των Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ (Κ.Τ.Α υπ’ αρικμ. 1014 

(ΦΟΡ) 94 / ΦΕΚ 216Β / 06.03.2001) 

 δ. τθν με Α.Π.: Π/204/178/02.06.2005 απόφαςη του Προζδρου τησ ΕΕΑΕ «περί ςυςτάςεωσ 9μελοφσ 

επιτροπισ», δυνάμει τθσ οποίασ ςυνεςτικθ επιτροπι, με ζργο τθ ςφνταξθ και υποβολι ειςιγθςθσ 

ςτον Πρόεδρο τθσ ΕΕΑΕ, ςχετικισ με τθν εφαρμογι των άρκρων 1.1.4.6.(α) και 1.1.7.(ε) των 

Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ, ςε ό,τι αφορά τθ χοριγθςθ, από τθν ΕΕΑΕ, πιςτοποιθτικϊν 

επάρκειασ γνϊςεων και κατάρτιςθσ ςε κζματα ακτινοπροςταςίασ, ςε εργαηομζνουσ, μθ ιατροφσ, 

ςτα ιατρικά εργαςτιρια ακτινοβολιϊν του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα, των οποίων οι τίτλοι 

δεν ζχουν αναγνωριςτεί από τθν ΕΕΑΕ, ωσ προσ το αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ 

 ε. το πόριςμα τθσ ανωτζρω 9μελοφσ επιτροπισ με Α.Π.: Ε.β/204/09/13.03.09.  

 ςτ. τα πρακτικά τθσ 195θσ υνεδρίαςθσ τθσ 13θσ Μαρτίου 2009 του Δ.. τθσ ΕΕΑΕ  



 η. ότι απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν εφαρμογι του εκνικοφ ςυςτιματοσ ακτινοπροςταςίασ, είναι θ 

εκπαίδευςθ, θ κατάρτιςθ και θ δια βίου εκπαίδευςθ των εργαηομζνων με ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ, 

ςε κζματα ακτινοπροςταςίασ και αςφαλοφσ χριςθσ των πθγϊν παραγωγισ ακτινοβολιϊν. 

 θ.  ότι ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να παραςχεκεί θ γνϊςθ και να αποκτθκοφν οι κατάλλθλεσ 

δεξιότθτεσ, ϊςτε οι εργαηόμενοι να ανταπεξζλκουν με αςφάλεια ςτα εργαςιακά τουσ κακικοντα, 

αποκομίηοντασ το όφελοσ και ελαχιςτοποιϊντασ τον κίνδυνο, που ενζχει θ χριςθ των ιοντιηουςϊν 

ακτινοβολιϊν.  

 κ.  ότι ςτο χϊρο τθσ υγείασ θ ςωςτι επαγγελματικι κατάρτιςθ είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθν 

βελτιςτοποίθςθ τθσ ακτινοπροςταςίασ, τόςο των εργαηομζνων και του πλθκυςμοφ, όςο και των 

αςκενϊν, που υποβάλλονται ςε εξετάςεισ ι κεραπεία με ακτινοβολίεσ. 

 ι.  ότι θ ΕΕΑΕ, με βάςθ το εν γζνει νομικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ, παρζχει εκπαίδευςθ, 

μετεκπαίδευςθ και ςυνεχι επιμόρφωςθ των εργαηομζνων με ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ, ςτο 

αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ και αναγνωρίηει τίτλουσ ςπουδϊν, κακϊσ και τθν επάρκεια των 

εργαηομζνων με ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ, ςτο αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ. 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι 

 Άρκρο 1 
 

κοπόσ 

1. Ο κακοριςμόσ των απαιτοφμενων κριτθρίων, για τθ χοριγθςθ από τθν ΕΕΑΕ πιςτοποιθτικϊν 

επάρκειασ γνϊςεων και κατάρτιςθσ ςε κζματα ακτινοπροςταςίασ, ςε εργαηομζνουσ, μθ ιατροφσ, 

ςτα ιατρικά εργαςτιρια ακτινοβολιϊν του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα, των οποίων οι τίτλοι 

δεν ζχουν αναγνωριςτεί από τθν ΕΕΑΕ, ωσ προσ το αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ. 

 2. Ο κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων, με ςκοπό τθ χοριγθςθ 

των προαναφερκζντων πιςτοποιθτικϊν επάρκειασ, από τθν ΕΕΑΕ.  

Άρκρο 2 

Για τουσ μθ κατζχοντεσ τίτλουσ ςπουδών, πιςτοποιθμζνων από τον ΟΕΕΚ χολϊν: 

1.      Με βάςθ τθν παράγραφο 1.1.7(ε) των Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ, δεν προβλζπεται θ 

αναγνϊριςθ από τθν ΕΕΑΕ τθσ επάρκειασ, από άποψθ ακτινοπροςταςίασ, ςε εργαηόμενουσ, οι 

οποίοι δεν κατζχουν τίτλουσ ςπουδϊν, ςχετικοφσ με επαγγελματικζσ εξειδικεφςεισ, που 

αναφζρονται ςε δραςτθριότθτεσ με ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ απαςχόλθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ εργαηομζνων ςτα ιατρικά εργαςτιρια ακτινοβολιϊν δεν είναι ςυμβατι 

με τουσ  Κανονιςμοφσ Ακτινοπροςταςίασ. 

2.      Κακορίηεται μεταβατικι περίοδοσ επτά ετϊν, από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ, ϊςτε να δοκεί 

θ δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ αυτισ τθσ κατθγορίασ των εργαηομζνων, να προςκομίςουν 

τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν, για τθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ επάρκειασ από τθν ΕΕΑΕ. Μετά 



τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αυτισ, θ απαςχόλθςθ των εργαηομζνων  τθσ κατθγορίασ αυτισ ςε 

ιατρικά εργαςτιρια ακτινοβολιϊν απαγορεφεται. 

3.      Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ, απαγορεφεται θ πρόςλθψθ νζων εργαηομζνων ι οι 

ανακζςεισ κακθκόντων ςε ιδθ υπθρετοφντεσ ςε ιατρικά εργαςτιρια ακτινοβολιϊν, οι οποίοι δε 

διακζτουν ςυναφι βαςικό τίτλο ςπουδϊν. 

Άρκρο 3 

 Για τουσ ιδθ κατζχοντεσ τίτλουσ ςπουδών όπωσ: Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, επιπζδου 

μεταδευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ πιςτοποιθμζνο από τον Ο.Ε.Ε.Κ, (Χειριςτζσ 

Ιατρικϊν υςκευϊν Απεικονίςεων και Χειριςτζσ Ιατρικϊν υςκευϊν Ακτινοκεραπείασ), ι ςφμφωνα 

με το Προεδρικό Διάταγμα 50, (αρ. φφλλου 39/Α/5 Μαρ. 2001) αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι 

απολυτιριο τίτλο των παρακάτω μονάδων Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου ι Ενιαίου 

Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι χολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλου ιςότιμου 

τίτλου ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, το πρόγραμμα 

ςπουδϊν των οποίων δεν περιελάμβανε, εγκεκριμζνα από τθν ΕΕΑΕ, μακιματα ςχετικά με  το 

αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ, προβλζπονται τα κάτωκι: 

1.      H πιςτοποίθςθ, από τθν ΕΕΑΕ, τθσ επάρκειασ ςε κζματα ακτινοπροςταςίασ, ςε υποψθφίουσ 

τθσ κατθγορίασ αυτισ, κα πραγματοποιείται μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν 

ςεμιναρίων ακτινοπροςταςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εξεταςτικι διαδικαςία που κα κακοριςτεί από 

τθν ΕΕΑΕ. 

2.      Σα εκπαιδευτικά ςεμινάρια ςτο αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ οργανϊνονται δε και 

πραγματοποιοφνται  από τθν ΕΕΑΕ ςε ςυνεργαςία με πιςτοποιθμζνουσ και εγκεκριμζνουσ από τθν 

ΕΕΑΕ, παρόχουσ εκπαίδευςθσ.   

3.      Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εκάςτοτε ςεμιναρίου, κακϊσ και οι διδάςκοντεσ τα επιμζρουσ 

αντικείμενα, κα εγκρίνονται από τθν ΕΕΑΕ.  

Άρκρο 4 

Οργάνωςθ ςεμιναρίων 

 1. τθν οργάνωςθ των ςεμιναρίων μποροφν να ςυμμετζχουν φορείσ, ςυναφείσ με το αντικείμενο 

τθσ Ιατρικισ Ακτινοπροςταςίασ (Ιατρικζσ χολζσ και Ιατρικά Σμιματα ΑΕΙ, Σμιμα Σεχνολόγων – 

Ακτινολόγων ΣΕΙ, Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και Νοςοκομεία μζςω των 

Σμθμάτων/Εργαςτθρίων Ιατρικισ Φυςικισ), ςε ςυνεργαςία με επιςτθμονικοφσ και επαγγελματικοφσ 

φορείσ, όπωσ ενδεικτικά θ Ακτινολογικι Εταιρεία, θ Εταιρεία Πυρθνικισ Ιατρικισ και Βιολογίασ, θ 

Eταιρεία Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ, θ Ζνωςθ Φυςικϊν Ιατρικισ Ελλάδασ, ο φλλογοσ 



Ραδιολόγων – Σεχνολόγων Πτυχιοφχων ΣΕΙ, ο Πανελλινιοσ φλλογοσ Σεχνολόγων – Ακτινολόγων και 

θ Επιςτθμονικι Εταιρεία Σεχνολόγων – Ακτινολόγων Ελλάδοσ. 

2. Οι διδάςκοντεσ υποχρεοφνται να είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με αποδεδειγμζνθ 

εκπαιδευτικι εμπειρία και κατάρτιςθ ςτο αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ, να προζρχονται δε 

από ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ειδικοτιτων, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφζρονται: Ακτινολόγοι 

Ιατροί, Πυρθνικοί Ιατροί, Ακτινοκεραπευτζσ, Φυςικοί Ιατρικισ και Σεχνολόγοι-Ακτινολόγοι ΣΕΙ, 

ανάλογα με το αντικείμενο του ςεμιναρίου. Επίςθσ, ωσ διδάςκοντεσ, δυνατόν να ςυμμετζχουν και οι 

κατζχοντεσ δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, πιςτοποιθμζνο από τον ΟΕΕΚ (ΧΙΜΑ), οι οποίοι 

κα πρζπει να διακζτουν απαραιτιτωσ και πιςτοποιθμζνθ επάρκεια ςτο αντικείμενο τθσ 

ακτινοπροςταςίασ, από τθν ΕΕΑΕ. 

 Όςοι εκ των ανωτζρω φορζων επικυμοφν να οργανϊςουν ςχετικά ςεμινάρια υποχρεοφνται να 

υποβάλουν ςτθν ΕΕΑΕ αναλυτικά  τα ακόλουκα ςτοιχεία, προσ ζγκριςθ:  

              - Πρόγραμμα ςπουδϊν (ςυμβατό με το προτεινόμενο από τθν ΕΕΑΕ ςχζδιο  

   του Παραρτιματοσ Α),  

- Κατάλογο ομιλθτϊν και εκπαιδευτϊν,  

- Τλικοτεχνικι υποδομι,  

3.   Η Διεφκυνςθ Ζρευνασ, Ανάπτυξθσ και Εκπαίδευςθσ τθσ ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τον ςυντονιςμό 

τθσ υλοποίθςθσ των ωσ άνω ςεμιναρίων. Η Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τθσ ΕΕΑΕ είναι  επίςθσ αρμόδια 

για τθ ςφνταξθ ςχετικϊν ερμθνευτικϊν εγκυκλίων, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Αδειϊν και 

Ελζγχων τθσ ΕΕΑΕ. 

Άρκρο 5 

 Από τοφδε και εφεξισ θ ΕΕΑΕ μεριμνά για τον κακοριςμό των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ επάρκειασ, 

ςτουσ αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ και μεταδευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του 

Τπουργείο Παιδείασ και του Ο.Ε.Ε.Κ., το πρόγραμμα ςπουδϊν των οποίων κα περιλαμβάνει και το 

αντικείμενο τθσ ακτινοπροςταςίασ. 

       Ακινα 28 Μαΐου 2009   

 

 

 Για το  Δ τθσ ΕΕΑΕ 

        Ο Πρόεδροσ  

Δρ. Χριςτοσ Χουςιάδασ 

 



 

            Παράρτθμα A: Πρότυπο πρόγραμμα ςπουδών 

  

Θεματικι Ενότθτα Διάρκεια (hrs) 

Βαςικζσ αρχζσ τησ φυςικήσ των ακτινοβολιών 
 
Ειςαγωγή ςτην ατομική δομή  
Πρωτόνια, νετρόνια και θλεκτρόνια, περιοδικόσ πίνακασ, ατομικι μάηα, 
ιςότοπα ενόσ ςτοιχείου, διζγερςθ, ιονιςμόσ,  χαρακτθριςτικζσ ακτίνεσ X, 
bremsstrahlung ακτινοβολία  
 
Ραδιενζργεια 
Πυρθνικι ςτακερότθτα, αςτακείσ πυρινεσ, ραδιοϊςότοπα, άλφα, βιτα, 
γάμμα, νετρόνια, ενεργότθτα, νόμοσ τθσ ραδιενεργοφ αποςφνκεςθσ, 
χρόνοσ θμιηωισ, παραγωγι ακτίνων Χ 
 
Αλληλεπίδραςη τησ ακτινοβολίασ με την φλη 
Εξαςκζνθςθ, Φωτοθλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton 
 
Πηγζσ ακτινοβολίασ 
Ηλεκτομαγνθτικό φάςμα, Ιοντίηουςα και μθ ιοντίηουςα ακτινοβολία, 
Φυςικζσ και τεχνθτζσ πθγζσ ακτινοβολίασ, Σρόποι ζκκεςθσ ςτθ 
ραδιενζργεια 
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Αρχζσ ανίχνευςησ και μζτρηςησ τησ ακτινοβολίασ 
Ανιχνευτζσ αερίου: ιονιςμοφ, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτζσ 
ςπινκθριςμοφ, TLDs 
 
Δοςιμετρικζσ ποςότητεσ & μονάδεσ 
Απορροφοφμενθ δόςθ, ιςοδφναμθ δόςθ, ενεργόσ δόςθ, Δόςθ 
ειςόδου/δζρματοσ, DAP μονάδεσ : Gray, Sievert 
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Βιολογικζσ επιδράςεισ 
Άμεςα αποτελζςματα (αποτελζςματα ολόςωμθσ ακτινοβολίασ, οξφ 
ςφνδρομο ακτινοβολίασ, αποτελζςματα μερικισ ακτινοβόλθςθσ (δζρμα, 
φακόσ οφκαλμϊν, κλαςματοποίθςθ), δόςθ κατωφλίου δριμφτθτα, 
Χρόνοσ εμφάνιςθσ άμεςων αποτελεςμάτων μετά τθν ακτινοβόλθςθ και 
ανάγκθ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ –follow up- αςκενϊν) 
τοχαςτικά αποτελζςματα (Καρκίνοσ, κλθρονομικά αποτελζςματα, 
πθγζσ δεδομζνων (επιηϊντεσ ατομικϊν βομβϊν, ιατρικζσ εκκζςεισ, 
ανκρακωρφχοι), ςχζςθ δόςθσ-αποτελζςματοσ) 
Ειδικζσ ομάδεσ αςκενϊν 
 
φςτημα ακτινοπροςταςίασ 
Ελλθνικι νομοκεςία, κοινοτικοί και διεκνείσ κανονιςμοί και οδθγίεσ, 
Αρχι τθσ αιτιολόγθςθσ, αρχι τθσ βελτιςτοποίθςθσ, αρχι των ορίων 
δόςεων, ταξινόμθςθ περιοχϊν (ελεγχόμενθ, επιβλεπόμενθ) 
Σρόποι προςταςίασ: χρόνοσ, απόςταςθ, κωράκιςθ 
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Ακτινοπροςταςία ςτην Ακτινολογία 
 
Σεχνολογία Ακτινολογίασ 
Γεννιτρια-Λυχνία παραγωγισ ακτίνων-X, παράμετροι λειτουργίασ, 
κατευκυντιρεσ, διαφράγματα 
Σεχνικζσ – Κλαςςικι ακτινοδιαγνωςτικι, ακτινοςκόπθςθ, μαςτογραφία, 
επεμβατικι ακτινολογία, υπολογιςτικι τομογραφία 
 
Ακτινοπροςταςία προςωπικοφ 
Καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ – κωράκιςθ 
Ατομικό δοςίμετρο, οριοκζτθςθ περιοχϊν, ςυςτιματα αςφαλείασ 
 
Ακτινοπροςταςία αςθενοφσ 
Ζκκεςθ αςκενοφσ, Αιτιολόγθςθ, Βελτιςτοποίθςθ (Σεχνικζσ μείωςθσ 
δόςθσ, ΠΕΔ, ΔΕΑ) 
Ειδικζσ ομάδεσ αςκενϊν (παιδιά, ζγκυεσ) 
 
Διαςφάλιςη ποιότητασ 
τόχοσ του προγράμματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  
Ποιοτικόσ ζλεγχοσ μετρθτικϊν, απεικονιςτικϊν ςυςτθμάτων 
 
Ατυχήματα 
Παραδείγματα ςθμαντικϊν και ςυχνϊν περιςτατικϊν. «Μακιματα» από 
τα ατυχιματα. Αναφορά ατυχιματοσ 
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Ακτινοπροςταςία ςτην Πυρηνική Ιατρική 
 
Σεχνολογία Πυρηνικήσ Ιατρικήσ 
Πθγζσ – ιςότοπα, ιδιότθτεσ, καταλλθλότθτα 
Γεννιτριεσ ιςοτόπων 
Εξοπλιςμόσ - γ-κάμερα, SPECT, PET 
Μετρθτζσ ενεργότθτασ, επιφανειακισ ρφπανςθσ 
 
Ακτινοπροςταςία προςωπικοφ 
Καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ – κωράκιςθ, Απαγωγόσ εςτία 
Εξοπλιςμόσ Ακτινοπροςταςίασ 
Θωρακίςεισ φιαλιδίων & ςυριγγϊν,  Προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ,  
Λαβίδεσ, Θωρακιςμζνα δοχεία φφλαξθσ ραδιενεργϊν καταλοίπων, 
Μετρθτισ ακτινοβολίασ χϊρου, Μετρθτισ επιφανειακισ ρφπανςθσ, Kit 
απορρφπανςθσ,  Ετικζτεσ & τιρθςθ αρχείων, Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ 
 
Ακτινοπροςταςία αςθενοφσ 
Ζκκεςθ αςκενοφσ, Αιτιολόγθςθ, Βελτιςτοποίθςθ (Σεχνικζσ μείωςθσ 
δόςθσ, Guidance levels of activity, ΠΕΔ) 
Ειδικζσ ομάδεσ αςκενϊν (παιδιά, ζγκυεσ, κθλάηουςεσ) 
Νοςθλευόμενοσ αςκενισ  
 
Ακτινοπροςταςία κοινοφ 
Ζκκεςθ επιςκεπτϊν 
Ραδιενεργά κατάλοιπα 
Μεταφορά ραδιοφαρμάκων  
Προχποκζςεισ απελευκζρωςθσ αςκενϊν που τουσ ζχει χορθγθκεί 
κεραπευτικό ραδιοϊςότοπο, πλθροφορίεσ ςτουσ αςκενείσ (γραπτζσ 
οδθγίεσ) 
 
Διαςφάλιςη ποιότητασ 
τόχοσ του προγράμματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
Ποιοτικόσ ζλεγχοσ μετρθτικϊν, απεικονιςτικϊν ςυςτθμάτων & 
ραδιοφαρμάκων, βακμονόμθςθ οργάνων, Αρχείο  
Διαχείριςθ ραδιενεργϊν καταλοίπων (ενεργότθτα, ςυγκζντρωςθ, χρόνοσ 
θμιηωισ, ραδιοτοξικότθτα, αποκικευςθ, αποδζςμευςθ) 
Διαδικαςίεσ κακαριςμοφ χϊρου – απορρφπανςθ 
 
Ατυχήματα 
Παραδείγματα ςθμαντικϊν και ςυχνϊν περιςτατικϊν: ραδιορφπανςθ, 
υπερζκκεςθ. Ανάλυςθ ατυχθμάτων. «Μακιματα» από τα ατυχιματα. 
Αναφορά ατυχιματοσ 
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Ακτινοπροςταςία ςτην Ακτινοθεραπεία 
 
Σεχνολογία Ακτινοθεραπείασ 
Σθλεκεραπεία, Βραχυκεραπεία – πθγζσ 
Εξοπλιςμόσ – Co-60, γραμμικοί επιταχυντζσ, μονάδεσ μεταφόρτιςθσ 
Σεχνικζσ  – IMRT tomotherapy, gamma knife , HDR, LDR βραχυκεραπεία, 
είδθ εμφυτευμάτων, κατευκυντιρεσ, εφαρμογείσ, κονςόλα ελζγχου 
Εξομοιωτισ 
  
Ακτινοπροςταςία προςωπικοφ 
Καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ – κωράκιςθ 
Ατομικό δοςίμετρο, οριοκζτθςθ περιοχϊν, ςυςτιματα αςφαλείασ 
Φφλαξθ, μεταφορά πθγϊν, λαβίδεσ, προςτατευτικά πετάςματα, 
μετρθτζσ ακτινοβολίασ χϊρου 
 
Ακτινοπροςταςία αςθενοφσ 
Ζκκεςθ αςκενοφσ, Αιτιολόγθςθ, Βελτιςτοποίθςθ, Ιχνθλαςιμότθτα των 
πθγϊν ςτθν βραχυκεραπεία 
 
Ακτινοπροςταςία κοινοφ 
Ζκκεςθ επιςκεπτϊν 
Ραδιενεργά κατάλοιπα 
Μεταφορά πθγϊν  
Προχποκζςεισ απελευκζρωςθσ αςκενϊν βραχυκεραπείασ, 
πλθροφορίεσ ςτουσ αςκενείσ (γραπτζσ οδθγίεσ), ταυτότθτα 
 
Διαςφάλιςη ποιότητασ 
τόχοσ του προγράμματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  
Ποιοτικόσ ζλεγχοσ εξομοιωτι, ςυςτιματοσ ςχεδιαςμοφ κεραπείασ, 
μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων αςφαλείασ, πθγϊν βραχυκεραπείασ, 
ανεξάρτθτοσ ζλεγχοσ, πρωτόκολλα δοςιμετρίασ, βακμονόμθςθ 
οργάνων, Αρχείο 
Διαχείριςθ ραδιενεργϊν καταλοίπων (ενεργότθτα, ςυγκζντρωςθ, χρόνοσ 
θμιηωισ, ραδιοτοξικότθτα, αποκικευςθ, αποδζςμευςθ) 
 
Ατυχήματα 
Παραδείγματα ςθμαντικϊν και ςυχνϊν περιςτατικϊν. «Μακιματα» από 
τα ατυχιματα. Αναφορά ατυχιματοσ 
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