ΑΔΑ: 45ΒΜ469ΗΕΡ-Π79

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ

Αγ. Παξαζθεπή, 04.11.2011
Α.Π.: Π/105/354

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
ΑΠΟΦΑΖ
γηα ηελ εθεμήο αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ρνξήγεζεο επάξθεηαο γλώζεωλ ζηελ
αθηηλνπξνζηαζία από ηελ ΔΔΑΔ, ζε εξγαδνκέλνπο ζην ρώξν ηεο πγείαο κε ηαηξνύο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο κε αθηηλνβνιίεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΔΑΔ ιακβάλνληαο ππφςε:
α. Σελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΑΔ κε Α.Π.:Π/199/153 ηεο 28εο Μαΐνπ 2009, «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο επάξθεηαο ζηελ αθηηλνπξνζηαζία ζε εξγαδνκέλνπο
ζην ρψξν ηεο πγείαο κε ηαηξνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο κε αθηηλνβνιίεο».
β. Σε ζρεηηθή δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηεο ΔΔΑΔ ηεο 14.10.2009
γ. Σε ζρεηηθή δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηεο ΔΔΑΔ ηεο 9.12.2009
δ. Σε ζρεηηθή δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηεο ΔΔΑΔ ηεο 09.11.2010
ε. Σελ ππ΄ αξηζκφ 1932/2011 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
ζη. Σα απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ηεο 207εο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο 08.07.2011 θαη ηεο
208εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο 07.10.2011 κε ζέκα «εκηλάξηα Αθηηλνπξνζηαζίαο
Σερλνιφγσλ»
δ. Σελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ Κχθινπ εκηλαξίσλ Αθηηλνπξνζηαζίαο ζε εξγαδνκέλνπο
ζην ρψξν ηεο πγείαο ζηνλ νπνίν εθπαηδεχηεθαλ πεξίπνπ 2500 Χεηξηζηέο Ιαηξηθψλ
Μεραλεκάησλ πζηεκάησλ Απεηθφληζεο ή Αθηηλνζεξαπείαο (ΧΙΜΑ)
ε. Σν γεγνλφο φηη ζηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο ΔΔΑΔ δελ είραλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη εμεηαζηηθή δηαδηθαζία νη θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδψλ
πνπ εθδφζεθαλ απφ Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ πξν ηνπ 2001, ιφγσ ηεο ηφηε
αζάθεηαο ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ
ζ. Σν γεγνλφο φηη ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ ρνξήγεζε επάξθεηαο γλψζεσλ
αθηηλνπξνζηαζίαο απφ ηελ ΔΔΑΔ ζηνπο παξαζθεπαζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ ππξεληθήο
ηαηξηθήο εθθξεκεί.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α. Δθεμήο αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ρνξήγεζεο επάξθεηαο γλώζεωλ
αθηηλνπξνζηαζία από ηελ ΔΔΑΔ ζε εξγαδόκελνπο θαηεγνξίαο ΥΗΜΑ

ζηελ

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο απφ ηελ ΔΔΑΔ, γηα φζνπο είραλ ην
δηθαίσκα θαη δελ παξαθνινχζεζαλ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα ζεκηλάξηα, αθνινπζείηαη
εθεμήο ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
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Η εθπαίδεπζε ησλ δηθαηνχρσλ λα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θαηέρνληνο ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο
ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ ππεπζχλνπ ή ζπκβνχινπ αθηηλνπξνζηαζίαο (Καλνληζκνί
Αθηηλνπξνζηαζίαο άξζξν. 1.5.3.2),
κε βάζε ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔΑΔ
επηζπλαπηφκελν πξφηππν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην αληηθείκελν ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο
(απφθαζε Γ ηεο 28εο Μαΐνπ 2009). Σν πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο γλψζεσλ ζε ζέκαηα
αθηηλνπξνζηαζίαο ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΔΑΔ θαηφπηλ επηηπρνχο γξαπηήο εμέηαζεο, ηελ
νπνία ζα δηεμάγεη ε ΔΔΑΔ. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο ησλ εμεηάζεσλ ζα θαζνξίδεηαη εληφο
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ΔΔΑΔ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ εμέηαζε,
νη δηθαηνχρνη ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ΔΔΑΔ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
•
•

Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ
Βεβαίσζε ηνπ ππεπζχλνπ ή ζπκβνχινπ αθηηλνπξνζηαζίαο, φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη
εθπαηδεπηεί κε βάζε ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔΑΔ πξφηππν πξφγξακκα ζπνπδψλ,
ζην αληηθείκελν ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθή θαη εμεηαζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ θαη
νη θάηνρνη ζρεηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, πνπ εθδφζεθαλ απφ Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ
πξν ηνπ 2001, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή
πξνυπεξεζία, σο ρεηξηζηέο εκθαληζηέο ζε ηαηξηθά εξγαζηήξηα αθηηλνβνιηψλ.
Β. Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ρνξήγεζεο επάξθεηαο γλώζεωλ ζηελ αθηηλνπξνζηαζία
από ηελ ΔΔΑΔ ζηνπο παξαζθεπαζηέο ηωλ εξγαζηεξίωλ ππξεληθήο ηαηξηθήο
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο απφ ηελ ΔΔΑΔ, απφ παξαζθεπαζηέο
εξγαζηεξίσλ ππξεληθήο ηαηξηθήο, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
1. Η εθπαίδεπζε ησλ δηθαηνχρσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θαηέρνληνο ηελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ ππεπζχλνπ ή ζπκβνχινπ αθηηλνπξνζηαζίαο
(Καλνληζκνί Αθηηλνπξνζηαζίαο άξζξν. 1.5.3.2). Η εθπαίδεπζε ζα βαζίδεηαη ζην
ζρεηηθφ πξφηππν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο παξαζθεπαζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ
ππξεληθήο ηαηξηθήο ζην αληηθείκελν ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο, πνπ επηζπλάπηεηαη σο
Παξάξηεκα ζηελ παξνχζα Απφθαζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο γλψζεσλ ζε
ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΔΑΔ, θαηφπηλ επηηπρνχο
γξαπηήο εμέηαζεο ηεο νπνίαο ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο ζα θαζνξίδεηαη εληφο εχινγνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ΔΔΑΔ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ εμέηαζε,
νη δηθαηνχρνη ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ΔΔΑΔ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
• Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ
• Βεβαίσζε ηνπ ππεπζχλνπ ή ζπκβνχινπ αθηηλνπξνζηαζίαο, φηη ν
ελδηαθεξφκελνο έρεη εθπαηδεπηεί, κε βάζε ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔΑΔ
πξφηππν πξφγξακκα ζπνπδψλ, γηα ηνπο παξαζθεπαζηέο ξαδηντζνηφπσλ ησλ
εξγαζηεξίσλ ππξεληθήο ηαηξηθήο ζην αληηθείκελν ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο
(επηζπλάπηεηαη).
2. Η ΔΔΑΔ ζα νξγαλψζεη ηα δχν πξψηα ζεκηλάξηα αθηηλνπξνζηαζίαο γηα ηνπο
παξαζθεπαζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ ππξεληθήο ηαηξηθήο εληφο ηνπ 2012, έλα ζηελ
Αζήλα θαη έλα ζηε Θεζζαινλίθε, θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πινπνηεζέληα ζεκηλάξηα
γηα ηνπο ΧΙΜΑ.
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθή θαη εμεηαζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ φζνη
θαηέρνπλ Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ
Δξγαζηεξίσλ - Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ
Δξγαζηεξίσλ - Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ
Δξγαζηεξίσλ - Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή
Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή
Βνεζψλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ - Βηνινγηθψλ Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη Φαξκαθείσλ ή Βνεζψλ Ραδηντζνηφπσλ ή αληίζηνηρν
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ: Ιλζηηηνχηνπ
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
άιιν ηζφηηκν ηίηιν εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο.

Γηα ην Γ ηεο ΔΔΑΔ
Ο Πξόεδξνο

Γξ. Υξήζηνο Υνπζηάδαο
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Παπάπηημα Α: Ππόηςπο ππόγπαμμα ζποςδών για ηεσνολόγοςρ ζηην Ακηινολογία
Βαζικές αρτές ηης θσζικής ηων ακηινοβολιών

2

Διζαγωγή ζηην αηομική δομή
Πξωηόληα, λεηξόληα θαη ειεθηξόληα, πεξηνδηθόο πίλαθαο, αηνκηθή
κάδα, ηζόηνπα ελόο ζηνηρείνπ, δηέγεξζε, ηνληζκόο, ραξαθηεξηζηηθέο
αθηίλεο X, bremsstrahlung αθηηλνβνιία
Ραδιενέργεια
Ππξεληθή ζηαζεξόηεηα, αζηαζείο ππξήλεο, ξαδηνϊζόηνπα, άιθα,
βήηα, γάκκα, λεηξόληα, ελεξγόηεηα, λόκνο ηεο ξαδηελεξγνύ
απνζύλζεζεο, ρξόλνο εκηδωήο, παξαγωγή αθηίλωλ Χ
Αλληλεπίδραζη ηης ακηινοβολίας με ηην ύλη
Δμαζζέλεζε, Φωηνειεθηξηθό θαηλόκελν, Φαηλόκελν Compton
Πηγές ακηινοβολίας
Ηιεθηνκαγλεηηθό θάζκα, Ινληίδνπζα θαη κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία,
Φπζηθέο θαη ηερλεηέο πεγέο αθηηλνβνιίαο, Σξόπνη έθζεζεο ζηε
ξαδηελέξγεηα.
Αρτές ανίτνεσζης και μέηρηζης ηης ακηινοβολίας
Αληρλεπηέο αεξίνπ: ηνληζκνύ, Geiger-Muller, αλαινγηθνί, αληρλεπηέο
ζπηλζεξηζκνύ, TLDs

1

Γοζιμεηρικές ποζόηηηες & μονάδες
Απνξξνθνύκελε δόζε, ηζνδύλακε δόζε, ελεξγόο δόζε, Γόζε
εηζόδνπ/δέξκαηνο, DAP κνλάδεο : Gray, Sievert
Βιολογικές επιδράζεις
1
Άκεζα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα νιόζωκεο αθηηλνβνιίαο, νμύ
ζύλδξνκν αθηηλνβνιίαο, απνηειέζκαηα κεξηθήο αθηηλνβόιεζεο
(δέξκα, θαθόο νθζαικώλ, θιαζκαηνπνίεζε), δόζε θαηωθιίνπ
δξηκύηεηα, Χξόλνο εκθάληζεο άκεζωλ απνηειεζκάηωλ κεηά ηελ
αθηηλνβόιεζε θαη αλάγθε ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο –follow
up- αζζελώλ).
ηνραζηηθά απνηειέζκαηα (Καξθίλνο, θιεξνλνκηθά απνηειέζκαηα,
πεγέο δεδνκέλωλ (επηδώληεο αηνκηθώλ βνκβώλ, ηαηξηθέο εθζέζεηο,
αλζξαθωξύρνη), ζρέζε δόζεο-απνηειέζκαηνο)
Δηδηθέο νκάδεο αζζελώλ
ύζηημα ακηινοπροζηαζίας
Διιεληθή λνκνζεζία, θνηλνηηθνί θαη δηεζλείο θαλνληζκνί θαη νδεγίεο,
Αξρή ηεο αηηηνιόγεζεο, αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο, αξρή ηωλ
νξίωλ δόζεωλ, ηαμηλόκεζε πεξηνρώλ (ειεγρόκελε, επηβιεπόκελε)
Σξόπνη πξνζηαζίαο: ρξόλνο, απόζηαζε, ζωξάθηζε
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Ακηινοπροζηαζία ζηην Ακηινολογία
Σετνολογία Ακηινολογίας
Γελλήηξηα-Λπρλία παξαγωγήο αθηίλωλ-X, παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο,
θαηεπζπληήξεο, δηαθξάγκαηα
Σερληθέο – Κιαζζηθή αθηηλνδηαγλωζηηθή, αθηηλνζθόπεζε,
καζηνγξαθία, επεκβαηηθή αθηηλνινγία, ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία
Ακηινοπροζηαζία προζωπικού
Καηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο – ζωξάθηζε
Αηνκηθό δνζίκεηξν, νξηνζέηεζε πεξηνρώλ, ζπζηήκαηα αζθαιείαο
Ακηινοπροζηαζία αζθενούς
Έθζεζε αζζελνύο, Αηηηνιόγεζε, Βειηηζηνπνίεζε (Σερληθέο κείωζεο
δόζεο, ΠΔΓ, ΓΔΑ)
Δηδηθέο νκάδεο αζζελώλ (παηδηά, έγθπεο)
Γιαζθάλιζη ποιόηηηας
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Πνηνηηθόο έιεγρνο κεηξεηηθώλ, απεηθνληζηηθώλ ζπζηεκάηωλ
Αηστήμαηα
Παξαδείγκαηα ζεκαληηθώλ θαη ζπρλώλ πεξηζηαηηθώλ. „Μαζήκαηα‟
από ηα αηπρήκαηα. Αλαθνξά αηπρήκαηνο

4
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Ακηινοπροζηαζία ζηην Πσρηνική Ιαηρική
Σετνολογία Πσρηνικής Ιαηρικής
Πεγέο – ηζόηνπα, ηδηόηεηεο, θαηαιιειόηεηα
Γελλήηξηεο ηζνηόπωλ
Δμνπιηζκόο - γ-θάκεξα, SPECT, PET
Μεηξεηέο ελεξγόηεηαο επηθαλεηαθήο ξύπαλζεο
Ακηινοπροζηαζία προζωπικού
Καηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο – ζωξάθηζε, Απαγωγόο εζηία
Δμνπιηζκόο Αθηηλνπξνζηαζίαο
Θωξαθίζεηο θηαιηδίωλ & ζπξηγγώλ, Πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο,
Λαβίδεο, Θωξαθηζκέλα δνρεία θύιαμεο ξαδηελεξγώλ θαηαινίπωλ,
Μεηξεηήο αθηηλνβνιίαο ρώξνπ, Μεηξεηήο επηθαλεηαθήο ξύπαλζεο,
Kit απνξξύπαλζεο, Δηηθέηεο & ηήξεζε αξρείωλ, Γνζηκέηξεζε
πξνζωπηθνύ
Ακηινοπροζηαζία αζθενούς
Έθζεζε αζζελνύο, Αηηηνιόγεζε, Βειηηζηνπνίεζε (Σερληθέο κείωζεο
δόζεο, Guidance levels of activity, ΠΔΓ)
Δηδηθέο νκάδεο αζζελώλ (παηδηά, έγθπεο, ζειάδνπζεο)
Ννζειεπόκελνο αζζελήο
Ακηινοπροζηαζία κοινού
Έθζεζε επηζθεπηώλ
Ραδηελεξγά θαηάινηπα
Μεηαθνξά ξαδηνθαξκάθωλ
Πξνϋπνζέζεηο απειεπζέξωζεο αζζελώλ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί
ζεξαπεπηηθό ξαδηνϊζόηνπν, πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο (γξαπηέο
νδεγίεο)
Γιαζθάλιζη ποιόηηηας
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Πνηνηηθόο έιεγρνο κεηξεηηθώλ, απεηθνληζηηθώλ ζπζηεκάηωλ &
ξαδηνθαξκάθωλ, βαζκνλόκεζε νξγάλωλ, Αξρείν
Γηαρείξηζε ξαδηελεξγώλ θαηαινίπωλ (ελεξγόηεηα, ζπγθέληξωζε,
ρξόλνο εκηδωήο, ξαδηνηνμηθόηεηα, απνζήθεπζε, απνδέζκεπζε)
Γηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ ρώξνπ - απνξξύπαλζε
Αηστήμαηα
Παξαδείγκαηα
ζεκαληηθώλ
θαη
ζπρλώλ
πεξηζηαηηθώλ:
ξαδηνξύπαλζε, ππεξέθζεζε. Αλάιπζε αηπρεκάηωλ. Μαζήκαηα
από ηα παζήκαηα. Αλαθνξά αηπρήκαηνο

4
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Ακηινοπροζηαζία ζηην Ακηινοθεραπεία
Σετνολογία Ακηινοθεραπείας
Σειεζεξαπεία, Βξαρπζεξαπεία – πεγέο
Δμνπιηζκόο – Co-60, γξακκηθνί επηηαρπληέο, κνλάδεο
κεηαθόξηηζεο
Σερληθέο
– IMRT tomotherapy, gamma knife , HDR, LDR
βξαρπζεξαπεία, είδε εκθπηεπκάηωλ, θαηεπζπληήξεο, εθαξκνγείο,
θνλζόια ειέγρνπ
Δμνκνηωηήο
Ακηινοπροζηαζία προζωπικού
Καηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο – ζωξάθηζε
Αηνκηθό δνζίκεηξν, νξηνζέηεζε πεξηνρώλ, ζπζηήκαηα αζθαιείαο
Φύιαμε, κεηαθνξά πεγώλ, ιαβίδεο, πξνζηαηεπηηθά πεηάζκαηα,
κεηξεηέο αθηηλνβνιίαο ρώξνπ
Ακηινοπροζηαζία αζθενούς
Έθζεζε αζζελνύο, Αηηηνιόγεζε, Βειηηζηνπνίεζε, Ιρλειαζηκόηεηα
ηωλ πεγώλ ζηε βξαρπζεξαπεία
Ακηινοπροζηαζία κοινού
Έθζεζε επηζθεπηώλ
Ραδηελεξγά θαηάινηπα
Μεηαθνξά πεγώλ
Πξνϋπνζέζεηο απειεπζέξωζεο αζζελώλ βξαρπζεξαπείαο,
πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο (γξαπηέο νδεγίεο), ηαπηόηεηα
Γιαζθάλιζη ποιόηηηας
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Πνηνηηθόο έιεγρνο εμνκεηωηή, ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνύ ζεξαπείαο,
κεραλεκάηωλ, ζπζηεκάηωλ αζθαιείαο, πεγώλ βξαρπζεξαπείαο,
αλεμάξηεηνο έιεγρνο, πξωηόθνιια δνζηκεηξίαο, βαζκνλόκεζε
νξγάλωλ, Αξρείν
Γηαρείξηζε ξαδηελεξγώλ θαηαινίπωλ (ελεξγόηεηα, ζπγθέληξωζε,
ρξόλνο εκηδωήο, ξαδηνηνμηθόηεηα, απνζήθεπζε, απνδέζκεπζε)
Αηστήμαηα
Παξαδείγκαηα ζεκαληηθώλ θαη ζπρλώλ πεξηζηαηηθώλ. „Μαζήκαηα‟
από ηα αηπρήκαηα. Αλαθνξά αηπρήκαηνο

4
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Παπάπηημα B: Ππόηςπο ππόγπαμμα ζποςδών για ηοςρ παπαζκεςαζηέρ ηηρ
Πςπηνικήρ Ιαηπικήρ
Θεκαηηθή Δλόηεηα
Βαζικέρ απσέρ ηηρ Φςζικήρ ηων ακηινοβολιών

Ώξεο
δηδαζθαιίαο
2

Διζαγωγή ζηην αηομική δομή
Πξωηόληα, λεηξόληα θαη ειεθηξόληα, πεξηνδηθόο πίλαθαο, αηνκηθή
κάδα,
Ιζόηνπα ελόο ζηνηρείνπ, δηέγεξζε, ηνληζκόο, ραξαθηεξηζηηθέο
αθηίλεο Χ, bremsstrahlung αθηηλνβνιία
Ραδιενέπγεια
Ππξεληθή ζηαζεξόηεηα, αζηαζείο ππξήλεο, ξαδηνϊζόηνπα, άιθα,
βήηα, γάκκα, λεηξόληα, ελεξγόηεηα, λόκνο ηεο ξαδηελεξγνύ
απνζύλζεζεο, ρξόλνο εκηδωήο, παξαγωγή αθηίλωλ Χ
Αλληλεπίδπαζη ηηρ ακηινοβολίαρ με ηην ύλη
Δμαζζέλεζε, Φωηνειεθηξηθό θαηλόκελν, Φαηλόκελν Compton
Πηγέρ ακηινοβολίαρ
Ηιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα, Ινληίδνπζα θαη κε ηνληίδνπζα
αθηηλνβνιία, Φπζηθέο θαη ηερλεηέο πεγέο αθηηλνβνιίαο, ηξόπνη
έθζεζεο ζηε ξαδηελέξγεηα
Απσέρ ανίσνεςζηρ και μέηπηζηρ ηηρ ακηινοβολίαρ
1
Αληρλεπηέο αεξίνπ: ηνληζκνύ, Geiger-Muller, αλαινγηθνί, αληρλεπηέο
ζπηλζεξηζκνύ, TLDs
Γοζιμεηπικέρ ποζόηηηερ & μονάδερ
Απνξξνθνύκελε δόζε, ηζνδύλακε δόζε, ελεξγόο δόζε, δόζε
εηζόδνπ/δέξκαηνο, DAP κνλάδεο:Gray, Sievert
Βιολογικέρ επιδπάζειρ
1
Άκεζα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα νιόζωκεο αθηηλνβνιίαο, νμύ
ζύλδξνκν αθηηλνβνιίαο, απνηειέζκαηα κεξηθήο αθηηλνβόιεζεο
(δέξκα, θαθόο νθζαικώλ, θιαζκαηνπνίεζε), δόζε θαηωθιίνπ,
δξηκύηεηα, ρξόλνο εκθάληζεο άκεζωλ απνηειεζκάηωλ κεηά ηελ
αθηηλνβόιεζε θαη αλάγθε ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο-follow upαζζελώλ)
ηνραζηηθά απνηειέζκαηα (θαξθίλνο, θιεξνλνκηθά απνηειέζκαηα,
πεγέο δεδνκέλωλ (επηδώληεο αηνκηθώλ βνκβώλ, ηαηξηθέο εθζέζεηο,
αλζξαθωξύρνη), ζρέζε δόζεο-απνηειέζκαηνο)
Δηδηθέο νκάδεο αζζελώλ
ύζηημα ακηινοπποζηαζίαρ
Διιεληθή λνκνζεζία, θνηλνηηθνί θαη δηεζλείο θαλνληζκνί θαη νδεγίεο,
Αξρή ηεο αηηηνιόγεζεο, αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο, αξρή ηωλ
νξίωλ δόζεωλ, ηαμηλόκεζε πεξηνρώλ (ειεγρόκελε, επηβιεπόκελε)
Σξόπνη πξνζηαζίαο: ρξόλνο, απόζηαζε, ζωξάθηζε
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Ακηινοπποζηαζία ζηην Πςπηνική Ιαηπική

(ζύλνιν 11)

Ραδιοθάπμακα και εξοπλιζμόρ Πςπηνικήρ Ιαηπικήρ
Χξήζε ξαδηνϊζνηόπωλ ζηελ Ππξεληθή Ιαηξηθή
Πξνεηνηκαζία ξαδηνθαξκάθωλ θαη κέηξα αθηηλνπξνζηαζίαο
Μεηξεηηθά θαη απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα
Μεηαθνξά θαη παξαιαβή ξαδηελεξγώλ πιηθώλ

3

Ακηινοπποζηαζία πποζωπικού
Καηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο
Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο αθηηλνπξνζηαζίαο

1

Ακηινοπποζηαζία αζθενούρ
Έθζεζε αζζελνύο
Αηηηνιόγεζε – Βειηηζηνπνίεζε (Σερληθέο κείωζεο δόζεο, Guidance
levels of activity, ΠΔΓ)
Δηδηθέο νκάδεο αζζελώλ (παηδηά, έγθπεο, ζειάδνπζεο)
Ννζειεπόκελνο αζζελήο

2

Ακηινοπποζηαζία κοινού
Έθζεζε επηζθεπηώλ
Πξνϋπνζέζεηο απνρώξεζεο αζζελώλ (Γηάγλωζε – Θεξαπεία)

1

Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Πνηνηηθόο έιεγρνο κεηξεηηθώλ, απεηθνληζηηθώλ ζπζηεκάηωλ &
ξαδηνθαξκάθωλ, βαζκνλόκεζε νξγάλωλ
Γηαρείξηζε ξαδηελεξγώλ θαηαινίπωλ
Γηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ ρώξνπ – απνξξύπαλζε
Σήξεζε αξρείωλ

3

Αηςσήμαηα – ςμβάνηα
Παξαδείγκαηα
ζεκαληηθώλ
(ξαδηνξύπαλζε, ππεξέθζεζε).
Αλάιπζε αηπρεκάηωλ.
“Μαζήκαηα” από ηα αηπρήκαηα.
Αλαθνξά αηπρήκαηνο

1
θαη

ζπρλώλ

πεξηζηαηηθώλ

