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8.1 Ακτινοπροστασία 
στο νοσοκομείο

Τύποι ακτινικής έκθεσης
Οι Κανόνες Ακτινικής Ασφάλειας (Radiation Safety Standards) της ΙΑΕΑ
έχουν παραχθεί με την ευρεία συμμετοχή και αποδοχή των Κρατών –
μελών της IAEA καθώς και των σχετικών και υπεύθυνων διεθνών Οργα-
νισμών. Οι Κανόνες αυτοί τιτλοφορούνται «International Safety Standards
for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation
Sources», και εν συντομία, Basic Safety Standard (BSS).

Τα BSS καθορίζουν δύο τύπους εκθέσεων:
• Την αναμενόμενη έκθεση (normal exposure), η οποία προκύπτει

από ορισμένες βιομηχανικές και ιατρικές πρακτικές, είναι προβλε-
πόμενης έντασης, παρά την σχετική αβεβαιότητα.

• Την δυνητική έκθεση (potential exposure), η οποία αφορά σε μη-ανα-
μενόμενη αλλά εφικτή έκθεση, η οποία είναι πιθανόν να μετατραπεί
σε πραγματική έκθεση (actual exposure), όταν μία μη-αναμενόμενη
κατάσταση συμβαίνει (π.χ. ως αποτέλεσμα βλάβης του εξοπλισμού,
σχεδιαστικού προβλήματος ή ανθρώπινου λάθους χειρισμού).

Τα BSS προσδιορίζουν και τα μέσα για τον έλεγχο των αναμενόμενων
και δυνητικών εκθέσεων:

• Οι αναμενόμενες εκθέσεις ελέγχονται μέσω του περιορισμού της
αποδιδόμενης δόσης. Για παράδειγμα, η έκθεση των ασθενών

ελέγχεται παρέχοντας μόνο εκείνες τις ποσότητες δόσεων οι οποί-
ες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των διαγνωστικών ή θεραπευ-
τικών στόχων.

• Οι δυνητικές εκθέσεις ελέγχονται βελτιστοποιώντας τον σχεδιασμό
των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των διαδικασιών χειρισμού.

Οι ακτινικές εκθέσεις, οι καλυπτόμενες από τα BSS περιλαμβάνουν
αναμενόμενες και δυνητικές εκθέσεις τριών διακριτών ομάδων και κατα-
τάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

• Εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας τους. Επαγγελματική Έκθεση (Oc-

cupational Exposure) ορίζεται ως «Όλων των τύπων οι εκθέσεις εργα-
ζομένων οι οποίες συμβαίνουν κατά την διάρκεια της εργασίας τους».

• Ασθενείς σε διάγνωση ή θεραπεία. Ιατρική Έκθεση (Medical Expo-

sure) ορίζεται ως η έκθεση:
ä Ασθενών, ως τμήμα της ιατρικής θεραπείας ή διάγνωσής τους.
ä Ατόμων, άλλων από εκείνων των επαγγελματικά εκτιθέμενων, οι

οποίοι εθελοντικά βοηθούν ασθενείς.
ä Εθελοντών, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

• Μέλη του πληθυσμού. Έκθεση Πληθυσμού (Public Exposure), ορί-
ζεται ως η έκθεση μελών του πληθυσμού, από πηγές ακτινοβολίας,
εξαιρουμένης κάθε ιατρικής ή επαγγελματικής έκθεσης.



«Management» Μονάδος Υγείας σε θέματα ακτινοπροστασίας
Συχνά οι ενδιαφερόμενοι ή ακόμη και οι εργαζόμενοι στην Υγεία θεω-
ρούν τα θέματα «Ακτινοπροστασία» και γενικότερα «Ασφάλεια» και «Δια-
σφάλιση Ποιότητος» ως ευθύνη και αρμοδιότητες αποκλειστικά
συγκεκριμένων εξειδικευμένων επιστημόνων. Αυτή η θεώρηση είναι εν
μέρει μόνο, αληθής: οι υπεύθυνοι ακτινοπροστασίας έχουν πολύχρονες
σπουδές και γνώσεις στο επιστημονικό αυτό πεδίο, αλλά σε μεγάλο
αριθμό αντικειμένων του πεδίου (π.χ. «set up» ασθενούς, επεμβατικές
ακτινικές πράξεις, χειρισμό πίνακα ελέγχου μονάδος ακτινοβολίας, χο-
ρήγηση ραδιοφαρμάκων, κ.ά.) εμπλέκονται πολλές άλλες ειδικότητες με
ελάχιστες έως και καλές γνώσεις ακτινοπροστασίας [IAEA www-5, IAEA
www-50, Vano 2011]. 

Διακριτά κατά συνέπεια τα καθήκοντα αλλά σαφής η αλληλεπίδραση
και η αλληλοεξάρτηση υπευθύνου ακτινοπροστασίας και εργαζομένων σε
χώρο ακτινοβολιών. Παράλληλα, για να λειτουργεί αποτελεσματικά η ακτι-
νοπροστασία απαιτείται περιβάλλον κατάλληλο, ενημερωμένο σε θέματα
ακτινοπροστασίας, πρόθυμο για επένδυση (χρόνου και χρημάτων) στον
τομέα ασφάλεια και συνεργάσιμο. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν την διαδικασία
διαδραματίζει η Διοίκηση ενός Ιδρύματος και ιδιαίτερα ενός Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση οφείλει να εγκαθιστά μέτρα ασφάλειας και ακτινοπροστα-
σίας, να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να καταγράφει προγράμματα
ακτινοπροστασίας και να διασφαλίζει την συμμόρφωση των ως άνω με
τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των Επιστημονικών Οδηγιών (Guideli-
nes). Ο κάτοχος της αδείας λειτουργίας ενός Ιδρύματος (ο υπεύθυνος
έναντι του Νόμου) έχει την δυνατότητα να αναθέσει την εκτέλεση πράξε-
ων σχετικών με αυτά τα μέτρα σε άλλα άτομα (και υποχρεωτικά την
υπευθυνότητα ακτινοπροστασίας στον οριζόμενο από τον Νόμο Φυσικό
Ιατρικής – Ακτινοφυσικό) αλλά παραμένει συνυπεύθυνος των πράξεων
και των στόχων [I.A.E.A. 1998a, ICRP 1996b, ICRP 2007a]. 

Οι απαιτήσεις από την Διοίκηση στα ως άνω θέματα κατηγοριοποιούν-
ται αδρά σε: Φιλοσοφία Ασφάλειας, Διασφάλιση Ποιότητος, κατάλληλος
χειρισμός του Ανθρώπινου Παράγοντα και αξιοποίηση Εξειδικευμένων
Επιστημόνων (ιδέ πίνακα «Πεδία ενεργούς συμμετοχής της Διοίκησης
του Νοσοκομείου στην Ακτινοπροστασία του Ιδρύματος»).

Βασικά στοιχεία ενός Προγράμματος Ακτινοπροστασίας (Radiation
Protection Program – RPP) στο Νοσοκομείο 
Το Πρόγραμμα Ακτινοπροστασίας είναι εργαλείο για τον χειρισμό των μέ-
τρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του πληθυσμού, των εργα-
ζομένων και των ασθενών αλλά και της ασφάλειας του περιβάλλοντος ενάν-
τια στους κινδύνους οι οποίοι δημιουργούνται από την χρήση της ιοντίζου-
σας ακτινοβολίας [Schmidt & Wucherer 1997, ICRP 1996b, I.A.E.A. 1998a].
Η χρήση του εργαλείου αυτού συμβαδίζει με την Αρχή «Ο κίνδυνος αποτι-
μάται σε σχέση με τα οφέλη της διαγνωστικής ή θεραπευτικής έκθεσης». 

Πρακτικά, η Αρχή αυτή, υπό το πρίσμα της βελτιστοποίησης της ακτι-
νοπροστασίας, εξειδικεύεται σε τρεις οδηγίες / διαπιστώσεις:

1. Η ελαχιστοποίηση της δόσης στον ασθενή και στο προσωπικό δεν
είναι αυτοσκοπός.

2. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της δόσης στο προσωπικό και η βελ-
τιστοποίηση της δόσης στον ασθενή.

3. Βελτιστοποίηση: απόδοση της ελάχιστης δόσης στον ασθενή παρέ-
χοντας την κατάλληλη ποιότητα εικόνας ή θεραπείας. Εάν η ποιότη-
τα της εικόνας ή της θεραπείας δεν είναι η κατάλληλη, τότε η παρε-
χόμενη δόση ακτινοβολίας καταλήγει να είναι ανώφελη και τελικά
επιβλαβής.

Ακτινοπροστασία στο Νοσοκομείο
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Πεδία ενεργούς συμμετοχής της Διοίκησης του Νοσοκομείου στην Ακτινοπροστασία του Ιδρύματος

Φιλοσοφία Ασφάλειας Σκοπός: Η ενθάρρυνση φιλοσοφίας προβληματισμού και μάθησης σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας και η αποθάρρυνση της αδιαφορίας.

Η κατάλληλη πολιτική και διαδικασία:

• αναγνωρίζει την ακτινοπροστασία και την ασφάλεια ως ζητήματα ύψιστης προτεραιότητος,

• ανιχνεύει και να ταυτοποιεί έγκαιρα τα προβλήματα,

• καθορίζει αρμοδιότητες ατόμων και σαφείς ιεραρχίες,

• δημιουργεί αποτελεσματικές γραμμές επικοινωνίας 

Διασφάλιση Ποιότητος Εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητος ώστε να:

• ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ακτινοπροστασίας και ασφάλειας,

• ελέγχεται περιοδικά η συνολική αποτελεσματικότητα της ακτινοπροστασίας και της ασφάλειας.

Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος απαιτεί σαφή δέσμευση της Διοίκησης (οικονομική στήριξη, προσωπικό, συνεργασία)  

Ανθρώπινος Παράγοντας Η μείωση της συνεισφοράς του ανθρώπινου λάθους στον αριθμό και στην σοβαρότητα των ατυχημάτων επιτυγχάνεται με την:

εκπαίδευση του προσωπικού,

• εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών,

• χρήση εργονομικού σχεδιασμού (ελαχιστοποίηση λαθών χειρισμού),

• χρήση συστημάτων ασφάλειας.  

Εξειδικευμένοι Επιστήμονες Ταυτοποιούν ανάγκες και παρέχουν για παράδειγμα:

• Συμβουλές σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας,

• Χειρισμό και Συντήρηση Μονάδων,

• Βαθμονομήσεις, Κλινική Δοσιμετρία, κ.ά.  
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Οι Οδηγίες αυτές ενσωματώνονται κατάλληλα στο Πρόγραμμα Ακτι-
νοπροστασίας του Νοσοκομείου (Radiation Protection Program – RPP).

Τεχνικά στοιχεία RPP
[Cerqueira et al. 2010, Douglas et al. 2012, Fazer et al. 2014, Halliburton
et al. 2011, Hausleiter et al. 2009, Hendel et 2009, ICRP 2009b, Limacher
et al. 1998, Miller et al. 2012, NCRP 2010, Podgorsak et al. 2006, Smith-
Bindman et al. 2009, Taylor et al. 2010, Voros et al. 2011]

Αρμοδιότητες
Καθορίζονται και ανατίθενται υπευθυνότητες ακτινοπροστασίας και
ασφάλειας σε άτομα, σε επιτροπές και σε τμήματα εντός του Ιδρύματος,
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων, σχετικών, οργανωτικών αρμο-
διοτήτων (ιδέ ένθετο 1 «Υπευθυνότητες επιτροπών & ατόμων σε θέματα
ακτινοπροστασίας»). 

• Διαθεσιμότητα, εκπαίδευση, γνώση και εξειδίκευση κανόνων ακτινο-
προστασίας των υπευθύνων (ιδέ ένθετο 2 «Ευρωπαϊκές οδηγίες εκ-
παίδευσης επαγγελματιών υγείας»). Ενημέρωση φορέων και ατό-
μων για τον ύπαρξη και τον ρόλο του Υπευθύνου Ακτινοπροστασίας.

Σχεδιασμός 
• Κατηγοριοποίηση των επιβλεπομένων και ελεγχομένων περιοχών.
• Καθορισμός μέσων και μέτρων τα οποία απαιτούνται για κάθε διαδι-

κασία και διασφάλιση προμήθειας και εφαρμογής τους αντίστοιχα.
• Σύστημα περιορισμού της έκθεσης συνοδών και μεταφορέων των

ασθενών.
• Σύστημα καταγραφής και αναφοράς όλων των πληροφοριών, δρα-

στηριοτήτων / δεδομένων / συμβάντων σχετικών με α) τον έλεγχο
της έκθεσης (επαγγελματικής και πληθυσμού), β) την ασφάλεια πη-
γών (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποβλήτων), τις απο-
φάσεις σχετικά με τα μέτρα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας και δ)
την αποτίμηση των επαγγελματικά εκτιθέμενων ατόμων.

• Σχέδιο επέμβασης και δράσης σε περίπτωση ατυχήματος και γενικά
σε περίπτωση επειγόντων καταστάσεων.

• Πρόγραμμα επίβλεψης υγείας εργαζομένων.
• Ανάπτυξη προγραμμάτων παρακολούθησης και ελέγχου χώρων για

ακτινική έκθεση.
• Εφαρμογή συστήματος συνεργασίας και συμβουλευτικής μεταξύ

όλων των εμπλεκομένων ατόμων και φορέων.
• Καθορισμός και καταγραφή «τοπικών κανόνων» με βάση τις ιδιαιτε-

ρότητες του συγκεκριμένου Ιδρύματος. Έλεγχος συμβατότητος
«τοπικών κανόνων» και εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και οδη-
γιών ακτινοπροστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι:
Αποδοχή (Acceptance): Μετρήσεις των παραμέτρων της Μονά-

δος και σύγκριση των μετρούμενων τιμών με αυτές οι οποίες ανα-
φέρονται στις προδιαγραφές της από τον κατασκευαστή.

Παραλαβή (Commissioning): Μετρήσεις και ρύθμιση όλων των
μηχανικών παραμέτρων και των παραμέτρων ακτινοβολίας ανα-
γκαίων για την διάγνωση ή θεραπεία των ασθενών με την βοήθεια
της εν λόγω Μονάδος. Περιλαμβάνει π.χ. ρυθμό έκθεσης, προφίλ
δέσμης, % δόση βάθους, παράγοντες κώνων και εύρος πεδίου, κ.ά.

Βαθμονόμηση (Calibration): Ο όρος ρύθμιση συνήθως σημαίνει
μέτρηση μιας παραμέτρου και σύγκριση της με ένα εθνικό ή διε-
θνές πρότυπο. Εξελίχθηκε στο να σημαίνει μέτρηση και προσαρμο-
γή (adjusting) όλων των παραμέτρων οι οποίες έχουν σημαντική
επίδραση στην δόση η οποία αποδίδεται στον ασθενή. Σύστημα
βαθμονόμησης πηγών, κλινική δοσιμετρία ασθενών και χρήση προ-
γραμμάτων διασφάλισης ποιότητος.

Εξοπλισμός
Όλες οι διαδικασίες για την αγορά, εγκατάσταση, παραλαβή, αποδοχή
χρήση, συντήρηση και ποιοτικοί έλεγχοι του εξοπλισμού πραγματοποι-
ούνται με την ενεργό συμμετοχή κατάλληλων πιστοποιημένων ειδικών,
της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου και της Επιτροπή Ραδιολογικής Ασφά-
λειας – ΕΡΑ (Radiological Safety Committee – RSC) του νοσοκομείου.

Μεταξύ της εντολής αγοράς εξοπλισμού – εκπομπού ιοντίζουσας
ακτινοβολίας και της κλινικής του χρήσης υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα
βήματα τα οποία ακολουθούνται επακριβώς: 

1. Εγκατάσταση και προκαταρκτικός έλεγχος ακτινοβολίας στους πε-
ριβάλλοντες την εγκατάσταση χώρους ώστε να διασφαλιστεί ότι
υπό τις χειρότερες πιθανές συνθήκες τα επίπεδα έκθεσης δεν
υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας.

2. Ενδελεχής έλεγχος ακτινοβολίας και έλεγχος αποδοχής (acceptan-
ce testing). Η αποδοχή (acceptance) διενεργείται συνήθως από τε-
χνικό εκπρόσωπο του κατασκευαστή παρουσία του εξειδικευμένου
εκπροσώπου του χρήστη (ακτινοφυσικό) ο οποίος και αποφασίζει
τελικά σχετικά με την αποδοχή ή όχι του εξοπλισμού.

3. Παραλαβή (Commissioning). Κατά την διάρκεια αυτής, οι ακτινοφυ-
σικοί βαθμονομούν την δέσμη ακτινοβολίας. Για τις ακτινοθεραπευτι-
κές μονάδες, μετρούν όλα τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για
την κλινική χρήση συμπεριλαμβανομένων εκείνων τα οποία χρησιμο-
ποιούνται στο Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπείας (Radiotherapy Trea-
tment Planning System – RTPS). Επίσης μετρούν όλα τα απαιτούμε-
να δεδομένα για την εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών τεχνικών.

4. Ανάπτυξη Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητος (QA) και Ποιοτι-
κών Ελέγχων (QC).

5. Οι παράμετροι του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της βαθμο-
νόμησης) ελέγχονται, α) υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας,
περιοδικά, β) μετά από την εγκατάσταση (κατά την παραλαβή) ή την
αντικατάσταση της πηγής ακτινοβολίας, γ) μετά από επισκευή ή
συντήρηση της Μονάδος στις περιπτώσεις εκείνες όπου η επέμβα-
ση δυνητικά μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό έκθεσης. 

6. Καθορισμός διαδικασιών υποστήριξης και συντήρησης του εξο-
πλισμού.

7. Εκκίνηση κλινικής εφαρμογής. Τονίζεται ότι ανεξάρτητος εξωτερι-
κός έλεγχος (independent audit) του ρυθμού έκθεσης / δόσης της
δέσμης ακτινοβολίας, πριν την έναρξη της κλινικής διαδικασίας δια-
σφαλίζει την ορθότητα της κλινικής πράξης και ελαχιστοποιεί τους
κινδύνους ατυχήματος.

Οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες εφαρμόζονται:
• Πηγές ακτινοβόλησης (συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών

υλικών και του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού) προμηθεύονται
μόνο από εξουσιοδοτημένους παρόχους και συνοδεύονται από έγ-
κυρο «wipe test».

• Θεωρείται ότι ο εξοπλισμός ανήκει στον προμηθευτή έως την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας αποδοχής.
ä Οι απαραίτητοι έλεγχοι των πρωτοκόλλων αποδοχής (acceptan-

ce) του εξοπλισμού καθορίζονται επακριβώς εξ αρχής στα συμβό-
λαια αγοράς και καθορίζουν σαφώς τις διαδικασίες επίλυσης των
προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από κάθε μη-συμμόρφωση
του προμηθευτή, όπως αυτή εντοπίζεται κατά ην διάρκεια των
ελέγχων.

• Ο προμηθευόμενος (ακτινοδιαγνωστικός ή ακτινοθεραπευτικός)
εξοπλισμός ανταποκρίνεται επακριβώς στα τεχνικά εγχειρίδια δια-
σφαλίζοντας ικανοποιητική λειτουργία σε οποιεσδήποτε συνθήκες,
ανταποκρινόμενος και στο απαιτούμενο έργο αλλά και στους κανό-
νες ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.

• Βαθμονόμηση. Οι ραδιενεργές πηγές για διαγνωστική ή θεραπευτι-
κή χρήση βαθμονομούνται σε εθνικό ή διεθνές πιστοποιημένο εργα-
στήριο. Ο ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός βαθμονομείται σε όρους
ενέργειας ή απορροφώμενης δόσης κάτω από ειδικά καθορισμένες
συνθήκες. 

Ο υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο (και σε συνεργασία με τους ειδι-

κούς και την προμηθεύτρια εταιρεία) οφείλει να διασφαλίσει ότι:

• O εξοπλισμός ανταποκρίνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή και είναι συμβατός με τις απαιτήσεις της IEC και ISO
ή των ισοδύναμων εθνικών standards.

• Τα εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή και οποιεσδήποτε άλλες
διαδικασίες προτείνονται είναι αποδεκτά από τις εξειδικευμένες και
εντεταλμένες Διεθνείς και Εθνικές Επιτροπές για αυτές τις Μονά-
δες ακτινοβολίας και συμβατά με τα ισχύοντα Συστήματα Διασφάλι-
σης Ποιότητος.

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδος, οι οδηγίες χρήσης, συντή-
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ρησης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας επεξηγούνται σε γλώσσα
η οποία χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και με κατανοητές
εκφράσεις.

• Όταν είναι εφικτό, η τεχνική ονοματολογία και οι τιμές των παρα-
μέτρων εμφανίζονται στις οθόνες των χειριστηρίων σε διεθνή
γλώσσα.

• Οι ακτινικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ραδιενεργές
πηγές παρέχουν ασφάλεια σε βλάβη (fail-safe) με την έννοια ότι η
πηγή αυτόματα θωρακίζεται με κάλυμμα ακτινοπροστασίας σε περί-
πτωση διακοπής της ισχύος και παραμένει καλυμμένη έως ότου ο
μηχανισμός ελέγχου της δέσμης επανενεργοποιείται από το χειρι-
στήριο (control panel).

Πρακτικές παροχές
Ο αδειοδοτούμενος Οργανισμός (π.χ. Νοσοκομείο) οφείλει να παρέχει
κατάλληλο και επαρκή ατομικό εξοπλισμό ακτινοπροστασίας στο προ-
σωπικό. Αυτός περιλαμβάνει ποδιές και γάντια επενδυμένες με θωράκι-
ση Pb, περιλαίμια προστασίας θυρεοειδούς, γυαλιά από μολυβδύαλο
προστασίας οφθαλμών. Η επιλογή του εξοπλισμού ανάλογα με το καθη-
κοντολόγιο καθορίζεται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας.

Έλεγχοι
• Έλεγχος ακτινικής επιβάρυνσης
ä Εποπτεία και παρακολούθηση ασθενούς.
ä Εποπτεία και παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων στο

εργαστήριο.
ä Σύστημα παρακολούθησης / μείωσης της δόσης σε εθελοντές,

συνοδούς.
ä Διευθετήσεις σχετικά με την παρακολούθηση της ακτινικής επιβά-

ρυνσης των εργαζομένων και των χώρων εργασίας (συμπεριλαμ-
βανομένων της αποδοχής και αποθήκευσης / συντήρησης των
εξαρτημάτων και συσκευών ακτινοπροστασίας).

• Επιθεώρηση και ποιοτικός έλεγχος μέσων και διαδικασιών σε τακτι-
κά χρονικά διαστήματα. Ταυτοποίηση ελλείψεων, αδυναμιών και
προβλημάτων και λήψη μέτρων πρόληψής τους.

• Έλεγχος ιατρικής έκθεσης, κλινικής δοσιμετρίας και εφαρμογής
προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου.

• Περιοδικός εξωτερικός / εσωτερικός έλεγχος της απόδοσης των
προγραμμάτων ακτινοπροστασίας και επανεκτίμηση του RPP.

Τεκμηρίωση RPP – Καταγραφή
• Γνώση της νομοθεσίας η οποία διέπει το καθηκοντολόγιο των εργα-

ζομένων και την επίβλεψη της εργασίας τους.
• Διευθετήσεις για τον έλεγχο της δόσης των εργαζομένων και των

χώρων εργασίας.
• Καταγραφή μετρήσεων για την μείωση της ακτινικής έκθεσης ή λό-

γοι για την απόρριψή τους καθώς και στοιχεία για την καταλληλότη-
τα της διαδικασίας και επεξεργασία και εκτίμηση σε τακτικά διαστή-
ματα.

• Συστηματική και αυτόματη λήψη της έκθεσης του ασθενούς και της
εκτίμησης δόσης και καταγραφή στον φάκελό του.

• Διαθεσιμότητα στοιχείων ακτινικής έκθεσης του Κέντρου σε άλλα
Κέντρα, Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς για επιδημιολογική
επεξεργασία, σύγκριση, συνεργασία με βασικό στόχο τον ποιοτικό
έλεγχο, την βελτιστοποίηση των τεχνικών και την μείωση της δόσης
των ασθενών και της έκθεσης του προσωπικού.

• Διαθεσιμότητα των στοιχείων ακτινικής έκθεσης των εργαζομένων
στους ίδιους τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το
απόρρητο.

• Εγκατάσταση, παραλαβή, βαθμονόμηση και συντήρηση θεραπευτι-
κών και διαγνωστικών μονάδων ακτινοβολιών, συσκευών και οργά-
νων ακτινοπροστασίας.

• Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητος και διαδικασίες βελτίωσης αυτής.
• Καταγραφή συμβάντων και ατυχημάτων.
• Άλλα αρχεία τα οποία διατηρούνται: προσφερόμενη εκπαίδευση

(αρχική και επαναληπτική), πιστοποιητικά εκπαίδευσης, εξωτερικοί
και εσωτερικοί έλεγχοι, κτιριακές μετατροπές και διαρρυθμίσεις.

Εκπαίδευση
Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης για τους πιθανούς
ακτινικούς κινδύνους, την ακτινοπροστασία και την ασφάλεια καθώς
και σε θέματα ωφέλειας της ακτινοβολίας, βελτιστοποίησης τεχνικών
και ενημέρωσης για νέες έρευνες. Για όλα τα ανωτέρω, καταρτίζονται
προγράμματα ενημέρωσης των άλλων ειδικοτήτων, ασθενών και πλη-
θυσμού.

«Τοπικοί Κανονισμοί – Local Rules»
• Έχουν ως στόχο να παράξουν τα κατάλληλα μέτρα ακτινοπροστα-

σίας και ασφάλειας μέσω της εφαρμογής κοινών, μεταξύ όλων των
εργαζομένων, διαδικασιών εργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο (χωρι-
κά και γνωστικά).

• Περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες τις σχετικές με
την εργασία στο πεδίο αυτό και οι οποίες καθίστανται γνωστές σε
όλους τους εργαζόμενους.

• Περιλαμβάνονται εκτός των ανωτέρω και (γραπτά):
ä Τα υπεύθυνα άτομα επίβλεψης της εργασίας.
ä Περιγραφή των επιβλεπόμενων και ελεγχόμενων περιοχών.
ä Γενικά μέτρα ραδιολογικής ασφάλειας.
ä Επίπεδα δόσεων.
ä Πλάνα δράσης σε έκτακτης ανάγκης.

• Οι υπεύθυνοι διασφαλίζουν ότι εκείνοι στους οποίους απευθύνονται
οι κανονισμοί γνωρίζουν περί αυτών αλλά και τις διαδικασίες τις
οποίες αυτοί επιβάλλουν.

Εγχειρίδιο Ραδιολογικής Ασφάλειας (Radiation Safety Manual)
Το Εγχειρίδιο Ραδιολογικής Ασφάλειας περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα
εξής κεφάλαια:

• Βασικά στοιχεία ραδιολογικής ασφάλειας.
• Περιγραφή πηγών, κινδύνων και βιολογικών επιπτώσεων της ακτι-

νοβολίας.
• Οργάνωση τοπικής ραδιολογικής ασφάλειας.
• Διεθνείς & Εθνικοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας
• Παρακολούθηση ακτινικής έκθεσης εργαζομένων.
• Διαδικασίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

(Προστασία ασθενούς από:)

• Μη-αναγκαία διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη (αιτιολόγηση).
• Μη-αναγκαία ακτινική έκθεση (Βελτιστοποίηση).
• Ανεπαρκείς ακτινικές εξετάσεις οι οποίες οδηγούν δυνητικά σε λαν-

θασμένη ή ελλιπή διάγνωση (βελτιστοποίηση).

Επικοινωνία
Η ακτινοπροστασία του ασθενούς, ή κυριολεκτώντας, η μείωση της μη-
απαραίτητης έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, άρχεται από την απο-



τελεσματική επικοινωνία του ιατρικού προσωπικού με τον ασθενή. Η επι-
κοινωνία είναι ολιστική προσέγγιση στο συνολικό άτομο (σώμα + προ-
σωπικότητα) και όχι τοπική προσέγγιση του ιστού ή οργάνου ενδιαφέ-
ροντος. 

Πρωταρχική έγνοια της επικοινωνίας με τον ασθενή είναι η μείωση
του άγχους και η εκπαίδευσή του στην επικείμενη διαδικασία στην οποία
θα υποβληθεί. Με την ουσιαστική και όχι επιφανειακή επικοινωνία, ο
ασθενής:

• Αντιλαμβάνεται ότι οι κίνδυνοι οι προερχόμενοι από την έκθεσή του
σε ακτινοβολία, είναι αντικειμενικά ελάχιστοι (ιδίως στις διαγνωστι-
κές πρακτικές).

• Διακρίνει καλλίτερα το όφελος της διαδικασίας (διάγνωση, θερα-
πεία) σε σχέση με το αναγκαίο ακτινικό κόστος το οποίο θα υποχρε-
ωθεί να καταβάλλει.

• Είναι πολύ περισσότερο συνεργάσιμος, προλαμβάνονται οι αθέλη-
τες ή και ηθελημένες κινήσεις του κατά την έκθεση και αποφεύγεται
ή μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος είτε επανάληψης της διαδικασίας
(π.χ. ακτινογραφίες), είτε κακής θεραπείας.

Στην πράξη, η επικοινωνία υλοποιείται με:

• Σαφείς και συνοπτικές λιτές εντολές, σε γλώσσα απλή την οποία αν-
τιλαμβάνεται εύκολα ο ασθενής. Αποφεύγονται πολύπλοκοι, ξενό-
γλωσσοι, επαγγελματικοί όροι.

• Διαθεσιμότητα και υπομονή του ιατρικού προσωπικού να ακούσει
προσεκτικά οτιδήποτε δηλώσει, εκμυστηρευτεί, παραπονεθεί ή
ερωτήσει ο ασθενής. Οι απαντήσεις, οι νουθεσίες ή οτιδήποτε άλ-
λο, εκφέρονται με κατάλληλο και φιλικό τόνο φωνής, απλή γλώσ-
σα και στα πλαίσια της ιατρικής ηθικής. Η προσέγγιση διαφέρει
σημαντικά μεταξύ παιδιών, εφήβων, νέων, μεσηλίκων και ηλικιω-
μένων.

• Προσεκτική και μακρόχρονη προετοιμασία και οργάνωση διαδικα-
σιών και τρόπων επικοινωνίας, πριν την τελική άμεση επαφή με τον
ασθενή. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή προχειρότητα γίνεται άμεσα
αντιληπτή από τον ασθενή και καταλήγει σε δυσφορία του τελευταί-
ου και πιθανή άρνηση συνεργασίας. 

• Στήριξη στην περίπτωση κουραστικών ή και οδυνηρών κλινικών δια-
δικασιών και τεχνικών (ενέσιμες θεραπείες, κατάποση σκιαγραφι-
κών ουσιών, ακινητοποίηση, κ.ά.). Η ψύχραιμη ενημέρωση και η ορ-
θή προετοιμασία βοηθά στην αποφυγή απρόβλεπτων αντιδράσεων
από τον ασθενή. Αντίθετα, ο υπερτονισμός ή/και η δραματοποίηση

της διαδικασίας ή του πιθανού πόνου οδηγεί σε άγχος και φόβο του
ασθενούς.

• Αποφυγή σχολιασμών επί της ορθότητος της επιλεγείσας θεραπεί-
ας / τεχνικής από το προσωπικό εφαρμογής της.

Για την οικονομία του χώρου, στο ένθετο 3 («Μέσα ακτινοπροστασίας
στο Νοσοκομείο») παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία ακτινοπροστα-
σίας χώρων, ατόμων, ακινητοποίησης ασθενών και δοσιμετρίας στο νο-
σοκομείο. Η ακτινοπροστασία ιδιαιτέρων κλινικών διαδικασιών ή τεχνικά
χαρακτηριστικά σχετικά με συγκεκριμένες μονάδες ακτινοβολίας αναφέ-
ρονται στα κεφάλαια εκείνα τα οποία περιγράφουν την λειτουργία των
Κλινικών Τμημάτων όπου διενεργούνται αυτές οι κλινικές πρακτικές ή εί-
ναι εγκατεστημένες οι εν λόγω μονάδες.

Φυσικές Βάσεις Ακτινοδιάγνωσης και Ακτινοθεραπείας
Η φυσική επιστήμη προσέφερε τα μέγιστα στην ιατρική διάγνωση και θε-
ραπεία, ανιχνεύοντας κα αξιοποιώντας τα φυσικά φαινόμενα τα οποία
υπεισέρχονται στην αλληλεπίδραση ιστών – ακτινοβολίας: οι φυσικοί
ανακαλύπτουν ιδιότητες των ιστών και αναζητούν τις κατάλληλες ακτινο-
βολίες οι οποίες εκπεμπόμενες και διερχόμενες από τον ανθρώπινο
ιστό, αλληλεπιδρούν με αυτόν, εξασθενούν (απορροφώμενες, διαχεόμε-
νες, διερχόμενες ή ανακλώμενες) και είτε τμήμα αυτών καταλήγει δια-
μορφωμένο στον ανιχνευτή, μεταφέροντας πολύτιμες διαγνωστικές
πληροφορίες, είτε προκαλεί απόπτωση των κυττάρων και ιδιαίτερα των
καρκινικών στην θεραπεία.

Τα φαινόμενα αυτά παραμετροποιούνται μέσω του Συντελεστή Εξα-
σθένησης: πρόκειται για την παράμετρο εκείνη η οποία χαρακτηρίζει πό-
σο εύκολα δέσμη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ήχου, σωματιδίων
και γενικώς οποιασδήποτε μορφής ενέργειας ή ύλης διεισδύει σε υλικό
και γενικά σε μέσον. Υψηλός / Χαμηλός Συντελεστής Εξασθένησης ση-
μαίνει ότι η δέσμη εξασθενεί (απορροφάται, διαχέεται, ανακλάται) με τα-
χύ / βραδύ ρυθμό διασχίζοντας το μέσον.

Η κάθε στοιχειώδης μονάδα ιστού είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί από
τις φυσικές ιδιότητές της, όπως φαίνεται και στον πίνακα
«;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;»

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
Ιδέ πίνακα «Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βασικών τεχνικών απεικό-
νισης, θεραπείας και υπόβαθρο φυσικής εκάστης».
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Τιτλος;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Φυσική Ιδιότητα Ακτινοβολία Μονάδες

Ακουστική Εμπέδηση Ζ Υπέρηχοι kgr/m2.sec ή rayl

(Acoustic Impedance) Ονομάζεται και Ακουστική Αντίσταση. Εκφράζει την δυσκολία διέλευσης των ηχητικών κυμάτων μέσα στους ιστούς. Παλμός υπερήχων ο οποίος διαδίδεται μέσα σε

ιστούς, όταν συναντήσει την επιφάνεια κάποιου οργάνου, στέλνει ηχώ πίσω στην συσκευή εκπομπής και ανίχνευσης των υπερήχων (ακουστική κεφαλή) από την οποία εκπέμφθηκε. Οι

υπέρηχοι εξασθενούν καθώς διαδίδονται μέσα στους ιστούς κυρίως λόγω των φαινομένων ανάκλασης, σκέδασης και απορρόφησης. Η τελική λαμβανόμενη εικόνα χαρτογραφεί τις αλλα-

γές στην ακουστική εμπέδηση των ιστών.

Γραμμικός Συντελεστής Εξασθένησης μ Ακτίνες Χ και γ cm-1

(Linear Attenuation Coefficient) Εκφράζει το ποσοστό της δέσμης ιοντίζουσας ακτινοβολίας (ακτίνων Χ ή γ) το οποίο διαχέεται ή απορροφάται ανά μονάδα πάχους του απορροφητή. Η εξα-

σθένηση αυτή της δέσμης προκαλείται από σειρά μηχανισμών όπως διάχυση Rayleigh και Compton, φωτοηλεκτρική απορρόφηση και παραγωγή ζευγών. Κατ’ουσίαν, η τιμή μ συνδέεται με

τον αριθμό των ατόμων του υλικού ανά μονάδα όγκου και την πιθανότητα ενός φωτονίου να σκεδαστεί ή να απορροφηθεί από τον πυρήνα ή από ένα από τα περιφερικά ηλεκτρόνια των

ατόμων αυτών.

Γραμμική Ισχύς Ανασχέσεως S Φορτισμένα Σωματίδια MeV/mm

(Linear Stopping Power) Ως Γραμμική Ισχύς Ανασχέσεως ορίζεται η δύναμη καθυστέρησης των ατόμων του υλικού η οποία επενεργεί επί της δέσμης των φορτισμένων σωματιδίων με

αποτέλεσμα την απώλεια ενέργειας. Η μείωση της κινητικής ενέργειας ενός φορτισμένου σωματιδίου οφείλεται (κυρίως) σε ανελαστικές σκεδάσεις με α) τα ηλεκτρόνια των ατόμων

προκαλώντας ιονισμούς και β) με τους πυρήνες των ατόμων προκαλώντας ακτινοβολία «πέδησης» (φωτόνια συνεχούς φάσματος). Συνολικά, η παράμετρος S εξαρτάται από τον τύπο και

την ενέργεια της δέσμης ακτινοβολίας και από την πυκνότητα και τον ατομικό αριθμό Ζ του μέσου.

Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR) Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Tesla

(Nuclear Magnetic Resonance) Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται όταν πυρήνες ατόμων με συγκεκριμένα μαγνητικά χαρακτηριστικά τοποθετούνται εντός ομογενούς, στατικού μαγνητικού

πεδίου και διεγείρονται από δεύτερο ταλαντευόμενο μαγνητικό πεδίο. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πυκνότητα των πρωτονίων. Η τελική εικόνα αντιπροσω-

πεύει μια χαρτογράφηση της πυκνότητος πρωτονίων σταθμισμένη με τους πυρηνικούς χρόνους χαλάρωσης σε σχέση με τα διάφορα μοριακά περιβάλλοντα.



Κύριες παράμετροι αποτίμησης της απεικόνισης
Οι κύριες παράμετροι οι οποίες χαρακτηρίζουν την απεικονιστική διαδι-
κασία είναι:

1. Η φύση των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας – ιστών η οποία αποτε-
λεί την βάση της απεικόνισης.

2. Η ακτινική δόση ή άλλες πιθανές βλαπτικές επιπτώσεις στον ασθενή,
3. Η ευαισθησία (sensitivity).
4. Η χωρική διακριτική ικανότητα (spatial resolution).
5. Η αντίθεση εικόνας (contrast resolution).

Σε ότι αφορά την 1η παράμετρο, εκτενής αναφορά έχει γίνει στο 4ο
κεφάλαιο, η δε παράμετρος 2 αποτελεί αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης
στην συνέχεια του παρόντος. Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες τρεις παρα-
μέτρους:

Ευαισθησία (Sensitivity -S)
Ο βασικός στόχος της ακτινογραφίας είναι η παραγωγή εικόνας η οποία
αναδεικνύει την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα λεπτομερειών. Η ικανο-
ποίηση αυτής της συνθήκης απαιτεί τον έλεγχο διαφόρων μεταβλητών
οι οποίες είναι δυνατόν να επιδρούν στην ποιότητα της εικόνας.

Με βάση τα ως άνω, ακτινογραφική ευαισθησία, είναι η μέτρηση της
ποιότητος εικόνας με μέτρο την μικρότερη δυνατή λεπτομέρεια ή ασυ-
νέχεια η οποία είναι δυνατόν να ανιχνευθεί. Η ακτινογραφική ευαισθησία
εξαρτάται από τις συνδυαστικές επιδράσεις δύο ανεξαρτήτων ομάδων
μεταβλητών: η μία ομάδα μεταβλητών επιδρά στην χωρική διακριτική
ικανότητα (spatial resolution) και η άλλη ομάδα επιδρά στην αντίθεση
(contrast) της εικόνας.

Χωρική διακριτική ικανότητα (Spatial Resolution – SR)
Αφορά στην δυνατότητα της εικόνας να συγκρατεί και να αναδεικνύει λε-
πτομέρειες. Ο όρος εφαρμόζεται σε ψηφιακές αλλά και σε αναλογικές
εικόνες (π.χ. φιλμ) και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά τους απεικονι-
στικού συστήματος. Στην αναλογική εικόνα, η SR ποσοτικοποιεί την μι-
κρότερη δυνατή απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών παράλληλων γραμ-

μών οι οποίες παραμένουν εμφανείς και διακριτές από τον παρατηρητή.
Στην ψηφιακή εικόνα, εκφράζει ποσοτικά τον αριθμό των pixels / mm.
Για πρακτικούς λόγους, η σαφήνεια της εικόνας κρίνεται από τον αριθμό
των «ενεργών» pixels ανά μονάδα μήκους, δηλαδή αυτών οι οποίοι συ-
νεισφέρουν στην διαμόρφωση της τελικής εικόνας και όχι από τον αριθ-
μό των υπαρχόντων pixels ανά μονάδα μήκους.

Η SR επηρεάζεται και από τις διαστάσεις των απεικονιστικών voxels
και κατ’επέκταση από την κατεύθυνση στον χώρο. Για παράδειγμα, στην
μαγνητική τομογραφία (και όχι μόνο), καθώς τα voxels είναι τρισδιάστα-
τα παραλληλεπίπεδα στερεά, συχνά η χωρική διακριτική ικανότητα είναι
διαφορετική στις τρεις διαφορετικές ορθογώνιες διευθύνσεις. Ως εκ
τούτου, οι διαστάσεις του voxel και κατ’επέκταση η χωρική διακριτική
ικανότητα εξαρτώνται από τις διαστάσεις της μήτρας υπολογισμού, το
οπτικό πεδίο (field of view - FOV) και το πάχος τομής.

Σε τελική ανάλυση, η SR καθορίζει το πόσο «οξεία» φαίνεται η εικόνα.
Χαμηλή ανάλυση αποδίδει είτε ασαφή και θαμπά όρια και παρυφές ή μία
“πιξελοειδή” όψη της εικόνας.

Αντίθεση εικόνας (Contrast Resolution - CR)
Η παράμετρος αυτή ποσοτικοποιεί την ικανότητα διάκρισης δύο γειτονι-
κών χαρακτηριστικών της εικόνας. Η προς διάκριση παράμετρος (το χα-
ρακτηριστικό) εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αυτή παράγεται:

• Στην ακτινοδιαγνωστική, η αντίθεση οφείλεται στις διαφορές της
οπτικής πυκνότητος (optical density) του φιλμ μετά την επεξεργασία
του.

• Στην αξονική τομογραφία, δημιουργείται από τις διαφορές των
γραμμικών συντελεστών εξασθένησης (linear attenuation coefficient)
του απεικονιζόμενου αντικειμένου, οι οποίες μεταβάλλουν την έντα-
ση των διερχομένων από αυτό και προσπιπτόντων στους ανιχνευ-
τές, ακτίνων Χ.

• Στην πυρηνική ιατρική, οφείλεται στις χωρικές διαφοροποιήσεις κα-
τά την λήψη και κατανομή στο σώμα του ραδιοφαρμάκου. Σε αυτό
το γεγονός οφείλονται οι διαφορές στην καταγραφή των σπινθηρι-
σμών (count-rate) στους ανιχνευτές.

• Στην μαγνητική τομογραφία, οι χωρικές διαφορές της πυκνότητος
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βασικών τεχνικών απεικόνισης, θεραπείας και υπόβαθρο φυσικής εκάστης

Τεχνικές Απεικόνισης Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εμπεριεχόμενη Φυσική

Ακτίνες Χ • Διάκριση διεπιφάνειας μαλακών ιστών - οστών.

• Υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα.

• Ταχείες, χαμηλού κόστους μέθοδοι

• Χαμηλή αντίθεση μεταξύ μαλακών ιστών.

• Δισδιάστατη απεικόνιση πλην αξονικής 

τομογραφίας («μηδενισμός» της τρίτης 

διάστασης)

• Ατομική Φυσική 

• Φυσική των Υλικών Εφαρμογές Ημιαγωγών 

Ακτινοφυσική

Υπέρηχοι

• «Ανεκτή» αντίθεση μεταξύ μαλακών ιστών

• Ταχεία μέθοδος, χαμηλού κόστους

• Κυρίως ανατομικές πληροφορίες.

• Ανεκτή χωρική διακριτική ικανότητα

• Κυματική Μηχανική

• Ιατρική Φυσική

Ακτίνες γ 

(Πυρηνική Ιατρική)

• Πολύ ικανοποιητική απεικόνιση της

λειτουργικότητος

• 3D ανακατασκευή

• PET – πολύ ευαίσθητο μεταβολικό εργαλείο

• Κακή ανατομική απεικόνιση.

• Χαμηλή χωρική διακριτική ικανότητα.

• PET: υψηλού κόστους μέθοδος

• Μεγάλοι Χρόνοι Σάρωσης

• Ραδιενέργεια

• Πυρηνική Φυσική 

• Εφαρμογές Ημιαγωγών

• Ακτινοφυσική

Πυρηνικός Μαγνητικός

Συντονισμός - MRI

• Πολύ καλή αντίθεση μεταξύ μαλακών ιστών

• Δυνατότητες λειτουργικής απεικόνισης και 

φασματοσκοπίας

• 3 (ή 4) διαστάσεις

• Ικανοποιητική χωρική διακριτική ικανότητα.

• Μεγάλοι Χρόνοι Σάρωσης

• Κβαντική και Ατομική Φυσική

• Ηλεκτρομαγνητισμός

• Θερμοδυναμική

• Στατιστική Φυσική

• Φυσική Χαμηλών Θερμοκρασιών

Τεχνικές Θεραπείας Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εμπεριεχόμενη Φυσική

Ακτίνες Χ Διεισδυτικότητα • Σημαντική δόση στους υγιείς ιστούς

• Μόνο εξωτερική ακτινοθεραπεία

• Εφαρμογές Ημιαγωγών

• Ακτινοφυσική

Ακτίνες γ • Δυνατότητες εσωτερικής και εξωτερικής ακτινο-

θεραπείας

• Δυνατότητα αποφυγής έκθεσης υγιών ιστών

• Περιορισμένες επιλογές για εξωτερική 

ακτινοθεραπεία 

• Περιοδική αντικατάσταση πηγών

• Προβλήματα ακτινοπροστασίας 

• Ραδιενέργεια

• Ακτινοφυσική

Φορτισμένα Σωματίδια • Περιορισμένη έκθεση υγιών ιστών

• Στοχευμένη απορρόφηση δόσης

• Περιορισμένες επιλογές για εξωτερική 

ακτινοθεραπεία

• Υψηλό κόστος επένδυσης και συνεδρίας

• Πυρηνική Φυσική

• Ακτινοφυσική

• Φυσική Υψηλών Ενεργειών
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των πρωτονίων ή των χρόνων χαλάρωσης μεταφράζεται σε διαφο-
ρές στην απορρόφηση ενέργειας σε ορισμένη συχνότητα.

Καθώς η αντίθεση εικόνας και η χωρική διακριτική ικανότητα δεν
εξαρτώνται από το ίδιο σύνολο παραγόντων, είναι δυνατόν να παραχ-
θούν εικόνες με διαφορετική «μείξη» των ως άνω δύο παραμέτρων:

• Χαμηλή αντίθεση & χαμηλή χωρική διακριτική ικανότητα.
• Υψηλή αντίθεση & χαμηλή χωρική διακριτική ικανότητα.
• Χαμηλή αντίθεση & υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα.
• Υψηλή αντίθεση & υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δίδονται στην συνέχεια με την βοήθεια
ζωγραφικών πινάκων κλασσικών ζωγράφων.

Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα προέρχονται από εργασία των Dr. P.
Zanzonico και M Stabin [Zanzonico & Stabin www] όπου εξηγείται με σα-
φήνεια και ποσοτικοποιείται το δίλημμα «τα διαγνωστικά και θεραπευτικά
οφέλη τα οποία προσδοκώ από μία πράξη η οποία εμπλέκει ακτινοβο-
λία, είναι περισσότερα από τα αναπόφευκτα μειονεκτήματα της έκθεσής
μου σε ένα βλαπτικό παράγοντα για την υγεία;»

Τα υποκεφάλαια τα οποία ακολουθούν στην συνέχεια του κεφαλαίου
αυτού, εξειδικεύουν τα ανωτέρω στοιχεία στην Ακτινοδιαγνωστική, στην
Πυρηνική Ιατρική και στην Ακτινοθεραπεία.

η φιλοσοφία του διδύμου «Πλεονεκτήματα vs Κίνδυνοι» της
ιατρικής έκθεσης σε ακτινοβολία
Οι πληροφορίες οι οποίες δίδονται εκτός του θεράποντος ιατρού (π.χ.
ιστοσελίδες, αμφιθέατρα, φυλλάδια, κ.ά.), σχετικά με την επικινδυνότητα
της ακτινικής πράξης προέρχεται πάντα από δημοσιευμένα “πρότυπα”
δεδομένα και αναφέρονται σε «ονομαστικές» ακτινικές εκθέσεις. Τα
«πρότυπα» αυτά δεδομένα (π.χ. άνδρας 70 kg, ύψους 1,75 m) και οι
«ονομαστικές» δόσεις (π.χ. ακτινογραφία διαστάσεων 15 x 15 cm2) συ-
χνά απέχουν από την πραγματικότητα, καθώς εκφράζουν μέσες τιμές.
Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες, για την αρχική επιλογή της
ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής μεθόδου η οποία θα ακολου-
θηθεί και για τα πρώτα ερωτήματα ως προς την επικινδυνότητα. 

Ουσιαστικά τα ως άνω αποτελούν την χονδροειδή ή «ποιοτική» εκτίμη-
ση της επιλεγείσας μεθόδου. Η «ποσοτικοποίηση» ή με άλλα λόγια η
εξειδικευμένη πληροφορία ως προς την δόση η οποία θα απορροφηθεί,
εξαρτάται από τα ιδιαίτερα φυσιολογικά στοιχεία του ασθενούς, την επι-
λεγείσα τεχνική και τεχνολογία και παρέχεται αποκλειστικά από την ια-
τρική ομάδα του ακτινικού εργαστηρίου το οποίο θα εκτελέσει την πρά-
ξη και ιδιαίτερα από τον ακτινοφυσικό.

Συχνά η όποια γνωμάτευση συνοδεύεται από δήλωση όπως «οποιοσ-
δήποτε θεωρητικός κίνδυνος λόγω της έκθεσης σας σε ιοντίζουσα ακτι-
νοβολία είναι πολύ χαμηλότερος από τα άμεσα οφέλη της μελέτης στην

Συνδυασμοί χωρικής διακριτικής ικανότητος (Spatial Resolution) και αντίθεσης εικόνας (Contrast Resolution)

Παράδειγμα υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητος (High Spatial Resolution) με υψηλής

αντίθεσης εικόνα (High Contrast Resolution) [Pieter Bruegel].

Παράδειγμα υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητος (High Spatial Resolution) με χαμηλής

αντίθεσης εικόνα (Low Contrast Resolution) [Vincent van Gogh].

Παράδειγμα χαμηλής χωρικής διακριτικής ικανότητος (Low Spatial Resolution) με υψηλής

αντίθεσης εικόνα (High Contrast Resolution) [Paul Cézanne].

Παράδειγμα χαμηλής χωρικής διακριτικής ικανότητος (Low Spatial Resolution) με χαμη-

λής αντίθεσης εικόνα (Low Contrast Resolution) [Claude Monet].

ΠΑΡΑΤηΡηΣη: Η αποτύπωση της λεπτομέρειας εκφράζεται μέσω της χωρικής διακριτικής ικανότητος (Spatial Resolution), π.χ. με την λεπτή χάραξη. Η ένταση της δια-
φοράς μεταξύ δύο γειτονικών δομών εκφράζεται με την αντίθεσης εικόνας (Contrast Resolution), π.χ. μέσω των έντονα διαφορετικών χρωμάτων.



οποία υποβληθήκατε». Χρησιμοποιείται η έκφραση «θεωρητικός» διότι
όλες οι πληροφορίες περί κινδύνου βασίζονται στο αποκαλούμενο «Line-
ar No-Threshold – LNT» μοντέλο. Το μοντέλο αυτό θέτει ως υπόθεση ερ-
γασίας ότι η πρόκληση νεοπλασίας (θεωρούμενη ως κύριος μελετώμε-
νος κίνδυνος) η οποία παρατηρείται σε ομάδες οι οποίες εκτίθενται σε
υψηλές δόσεις ακτινοβολίας μπορεί να επεκταθεί (extrapolated) στις πο-
λύ χαμηλότερες δόσεις οι οποίες αφορούν στις διαγνωστικές διαδικα-
σίες ή άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Με τον όρο «επέκταση - extrapola-
tion» στο διάγραμμα «κίνδυνος vs. δόση» εννοείται ευθεία γραμμή μέσω
των διαθέσιμων δεδομένων σε υψηλές δόσεις (τυπικά, το λιγότερο 10
φορές υψηλότερα από ότι οι διαγνωστικές και επαγγελματικές δόσεις)
και επέκτασή της έως την τιμή «μηδέν» της δόσης.

Είναι αβέβαιο εάν το μοντέλο LNT είναι ορθό, αλλά χρησιμοποιείται
ευρέως για τον καθορισμό των επαγγελματικών ορίων δόσης, την παρα-
γωγή οδηγιών και την εκτίμηση του λόγου όφελος/κίνδυνος της ιατρικής
έκθεσης αλλά και του κινδύνου στις μη-ιατρικές εφαρμογές. Τα σχόλια
για το μοντέλο LNT είναι αντικρουόμενα. Ορισμένοι επιστήμονες παρέ-
θεσαν τις πολλές επιπλέον νεοπλασίες οι οποίες ανιχνεύονται σε πληθυ-
σμούς οι οποίοι εκτίθενται σε χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας (ανεπτυγμέ-
νες χώρες με οργανωμένα συστήματα πρόληψης, διάγνωσης και θερα-
πείας). Είναι προφανές ότι η Επιστήμη δεν στηρίζει αυτήν την άποψη ή
τουλάχιστον δεν θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνη την αφθονία των ακτινο-
διαγνωστικών μέσων καθώς υπάρχουν δεκάδες άλλοι παράγοντες οι
οποίοι συνυπάρχουν με την ακτινοβολία στον τρόπο ζωής αυτών των
χωρών. Άλλοι επιστήμονες θεωρούν ότι το εν λόγω μοντέλο υπερεκτιμά
τους πιθανούς κινδύνους των πολύ χαμηλών εκθέσεων σε ακτινοβολία.

Ακτινοπροκλητός κίνδυνος εμφάνισης νεοπλασίας
Σύμφωνα με το ακτινοβιολογικό μοντέλο LNT, ο ακτινοπροκλητός κίνδυ-
νος νεοπλασίας είναι καθορισμένος και μετρήσιμος. Ο επιπλέον αριθ-
μός νεοπλασιών σε έναν πληθυσμό είναι ίσος με: 

Η παράμετρος ERR εκφράζει τον αριθμό των επιπλέον (πέραν των
αναμενόμενων φυσιολογικών) θανατηφόρων καρκίνων οι οποίοι προβλέ-
πονται από το μοντέλο σε μεγάλο πληθυσμό ο οποίος εκτίθεται σε ακτι-
νοβολία. Τιμή η οποία χρησιμοποιείται ευρέως είναι 5 x 10-5 ανά άτομο
και mSv [NCRP 1993c]. 

Επεξήγηση: Εάν π.χ., κάθε άτομο ενός πληθυσμού ενός εκατομμυρίου ανθρώπων
απορροφά δόση ακτινοβολίας 1 mSv, οι αναμενόμενες επιπλέον θανατηφόρες νεο-
πλασίες θα είναι: [5 x 10-5 per person.mSv] x [1 x 106 person.mSv] (συλλογική δόση
- collective dose) = 50. Τονίζεται ότι δεν έχει έννοια και οδηγεί σε λανθασμένα συμ-
περάσματα η εφαρμογή του μοντέλου LNT ατομικά. Εφαρμόζεται μόνο σε μεγά-
λους πληθυσμούς.

Οφέλη από τις ακτινικές διαδικασίες
Το όφελος το οποίο προκύπτει από τις διαδικασίες οι οποίες ενέχουν
χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας ποσοτικοποιείται από τους Zanzonico &
Stabin ως η διαφορά μεταξύ της επίπτωσης (επιπλοκές ή θάνατοι) σε
διαγνωστικές ή θεραπευτικές κλινικές πράξεις, όταν δεν εφαρμόζονται
ακτινολογικές διαδικασίες και της ίδιας επίπτωσης όταν εφαρμόζονται.
Οι συγγραφείς παραθέτουν τα κάτωθι παραδείγματα (περιληπτικά):

1. 18FDG PET για προχειρουργική αξιολόγηση πιθανού μη-μικροκυτταρικού
καρκίνου του πνεύμονος (Non-Small-Cell Lung Cancer – NSCLC)
Με την βοήθεια συμβατικής προ-εγχειρητικής εκτίμησης της ασθένειας
αποφασίστηκε θωρακοτομία στο 81% (78/97) των περιπτώσεων και απο-
δείχθηκε στην συνέχεια ανώφελη ιατρικά για το 41% (39/78) εξ αυτών
[van Tinteren et al. 2002]. 

Επιλέγοντας την χρήση PET τομογραφίας με 18FDG επιλέγεται θω-
ρακοτομία στο 65% (60/92) των περιπτώσεων με 21% (19/60) ανώφελων
επεμβάσεων. Η θνησιμότητα των χειρουργικών αυτών επεμβάσεων

ανέρχεται στο 6,5%. Με την χρήση της PET, αποφεύγεται περίπου 20%
των ανώφελων επεμβάσεων. Εμφανίζονται 174.470 νέα περιστατικά
καρκίνου του πνεύμονος ετησίως στις ΗΠΑ (δεδομένα 2006). Τα αναμε-
νόμενα περιστατικά θανάτου κατά την διάρκεια ανώφελης χειρουργικής
πράξης χωρίς την συνδρομή PET, ανέρχονται σε 3.766 (αλγοριθμική
εκτίμηση), ενώ με την βοήθεια της εξέτασης PET, σε 1574, σώζοντας
2192 ασθενείς ετησίως.

Θεωρώντας απορροφώμενη δόση 7 mSv (συνήθη χορήγηση 370
MBq), για την πραγματοποίηση της εξέτασης, το μοντέλο LNT προβλέ-
πει (υπογραμμίζεται, εντελώς θεωρητικά) 61 επιπλέον θανατηφόρους
καρκίνους ετησίως. Το καθαρό όφελος είναι 2.192 – 61 = 2131 ζωές
ετησίως. 

2. Πολυτομική Αξονική Τομογραφία (Multislice Computed Tomography -
MSCT) vs Συμβατική Στεφανιογραφία (Conventional Coronary Angiography
- CCA)
Ο πίνακας «Σύγκριση θανατηφόρων συμβάντων των μεθόδων MSCT και
CCA» συγκρίνει τα θανατηφόρα συμβάντα των μεθόδων MSCT και CCA.

Το 2016 στις ΗΠΑ, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 50 - 55 ετών είναι
18,8 εκατομμύρια. Εάν θεωρητικά όλα τα άτομα αυτά υποβληθούν σε
έλεγχο στεφανιαίων αγγείων με MSCT, ο αριθμός των επιπλέον θανατη-
φόρων νεοπλασιών (0,07%) λόγω της ακτινοβολίας θα είναι 13.160. Εάν
η εξέταση αυτή πραγματοποιείται ανά 5ετία έως τα 70 έτη, οι θάνατοι
ανέρχονται σε 39.480 ή 2.627 ανά έτος.

Σε πραγματικές καταστάσεις, σύμφωνα με την American Heart Asso-
ciation [AHA 2005], 33.500 ασθενείς ετησίως (ή 10% των 335.000 σημει-
ούμενων ξαφνικών καρδιακών προσβολών οι οποίες καταλήγουν σε θά-
νατο) σώζονται χάρις στην εξέταση MSCT. Σύμφωνα πάντα με την AHA,
για το 90% των ατόμων τα οποία θα διαγνωστούν με πρώτο έμφραγμα
μυοκαρδίου στην ηλικία των 68 ετών, οι στενώσεις είναι υψηλότερες του
75% σε περισσότερα από ένα αγγεία [AHA 2005, Liberthson et al. 1974],
ανιχνεύσιμες με MSCT. Με απλή αφαίρεση και συντηρητικές υποθέσεις,
το ελάχιστο όφελος της MSCT είναι 30.873 ζωές ετησίως.

3. Σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου για την πρόβλεψη καρδιακών
επεισοδίων στην περικαρδιακή χειρουργική
Η πλέον σημαντική αιτία περιεγχειρητικής καρδιογενούς νοσηρότητος
και θνησιμότητος είναι το μυοκαρδιακό έμφραγμα το οφειλόμενο σε νό-
σο της στεφανιαίας αρτηρίας. Η επίπτωση του συμβάντος αυτού κατά
την διάρκεια της αγγειοχειρουργικής πράξης είναι 13% και η προκύ-
πτουσα θνησιμότητα 40-70%. Σύμφωνα με την επισκόπηση των Gojer και
Williams [Gojer & Williams 1995, 3.600 ασθενείς, 26 μελέτες], εντάσσον-
τας στην διαδικασία απεικονιστικό σπινθηρογράφημα 201Tl μειώθηκαν οι
θάνατοι ετησίως κατά 109. Η ενεργός δόση από την χορήγηση Θαλλίου
ήταν περίπου 24 mSv.

Σύμφωνα με το μοντέλο LNT προβλέπονται 11 επιπλέον θάνατοι από
την ραδιενεργό έγχυση, αλλά το καθαρό κέρδος σε ανθρώπινες ζωές
από την χρήση του σπινθηρογραφήματος αιματώσεως μυοκαρδίου είναι
109 - 11 = 98 ζωές ασθενών ανά έτος.

Συμπεράσματα των Zanzonico & Stabin
Παρουσιάζονται 3 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της διεθνούς βι-
βλιογραφίας αλλά η ανάλυση μπορεί να επεκταθεί σε παρά πολλές με-
λέτες χρήσης ραδιενεργών ουσιών ή συσκευών ακτίνων-Χ. Το συμπέ-
ρασμα όμως είναι άμεσα κατανοητό και προφανές: η χρήση της ακτι-
νοβολίας στην Ιατρική, σώζει εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον κό-

Ακτινοπροστασία στο Νοσοκομείο

8.1

813

 

Σύγκριση θανατηφόρων συμβάντων των μεθόδων MSCT και CCA

Μέθοδος Ενεργός δόση Επιπλέον θανατηφόρες νεοπλασίες

(ακτινοπροκλητές, μοντέλο LNT)

Πηγή

MSCT 14 mSv 0,07%
Coles et al. 2006

CCA 6 mSv 0,03% (+0,11%*)

* 0,11%: θάνατοι κατά την επέμβαση μη-οφειλόμενοι στην ακτινοβολία ή στην σκιαγραφι-

κή εγχεόμενη ουσία [Noto et al. 1991] 



σμο ετησίως, ενώ αντίθετα οι (στο σύνολό τους) θεωρητικοί κίνδυνοι
όπως προβλέπονται από το μοντέλο LNT είναι πολλές τάξεις μεγέθους
χαμηλότεροι.

Αυτό οδηγεί στο ορθό ερώτημα το οποίο διακατέχει τον ιατρό (παρα-

πέμποντα ή θεράποντα): «ενδείκνυται η συγκεκριμένη ακτινική πράξη για
την συγκεκριμένη πάθηση του ασθενούς μου ώστε είτε η πληροφορία η
οποία θα ληφθεί ή η θεραπεία η οποία θα εκτελεστεί να είναι καθοριστεί
για την ζωή του.

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

8.1

814

AF Atrial Fibrillation
ALARA Αρχή «as Low as Reasonably Achievable»
AP Anterior - Posterior
ASD Atrial Septal Defect
AT Atrial Tachycardia
AUC Appropriate Use Criteria
AVNRT Atrioventricular Nodal Reentry Tachycardia
AVRT Atrio-Ventricular Reciprocal Tachycardia
BEIR Biological Effects of Ionizing Radiation
CAD Coronary Artery Disease
CCA Conventional Coronary Angiography 
CCTA Cardiac CT Angiography
CLL Chronic Lymphocytic Leukemia
CRT Cardiac Resynchronization erapy
CT Computer Tomography
CTA Coronary Computed Tomography Angiogram, 

ή Multi-Slice Computed Tomography (MSCT), 
cardiac CT ή cardiac CAT

CTDI CT Dose Index
CVD CardioVascular Disease
CXRs Chest X-Rays
DAP Dose Area Monitor
DICOM Digital Imaging & Communications in Medicine
DLP Dose-Length Product
DRLs Diagnostic Reference Levels
DSA Digital Subtraction Angiography
EC European Commission
ECTCM Electrocardiographically Controlled Tube Current 

Modulation
EEII Entrance Exposure to the Image Intensifier
EP Electrophysiology
EPA Environmental Protection Agency
ERNA Equilibrium Radionuclide Angiocardiography
ERR Excess Relative Risk
ETAAAR Endovascular oraco-Abdominal Aortic Aneurysm Repair
FDG Fluoro-Deoxy-Glucose
ICD Implantable Cardioverter Defibrillator
IEC International Electrotechnical Commission
LAO Le Anterior Oblique View
LNT model Linear No-reshold model
LSS Life Span Study
MAA MacroAggregated Albumin
MI Myocardial Infarction
MPA Myocardial Perfusion Agent 

(99mTc-Sestamibi, 99mTc-Tetrofosmin)
MPI (Radionuclide) Myocardial Perfusion Imaging
MSCT See «CTA»
MUGA MUltiGated Acquisition studies ή Radionuclide 

Angiography, Radionuclide Ventriculography, ή 
Gated Blood Pool Imaging ή SYMA (SYnchronized 
Multigated Acquisition) scan

NASCI North American Society for Cardiovascular Imaging
NST Nuclear Stress Test
PA Posterior - Anterior
PCI Percutaneous Coronary Intervention
PET Positron Emission Tomography
PM Pace-Maker
PTCA Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty
QAP Quality assurance programme
RAO Right Anterior Oblique View
RF Radiofrequency
RP Radiation Protection
SPECT Single-Photon Emission Computed Tomography
VT Ventricular tachycardia

Οργανισμοί
AAPM American Association of Physicists in Medicine
AATS American Association for oracic Surgery
ACC American College of Cardiology
ACCF American College of Cardiology Foundation
ACC-NCDR American College of Cardiology-National Cardiovascular

Data Registry
ACR American College of Radiology
AHA American Heart Association
ASE American Society of Echocardiography
ASNC American Society of Nuclear Cardiology
EANM European Association of Nuclear Medicine
ECNC European Council on Nuclear Cardiology
ESC European Society of Cardiology
FDA Food and Drug Administration
HFSA Heart Failure Society of America
HRS Heart Rhythm Society
IAEA International Atomic Energy Agency
ICRP International Commission for Radiological Protection
NCRP National Council on Radiation Protection and 

Measurement, USA
NRC Nuclear Regulatory Commission, USA
SCAI Society for Cardiovascular Angiography and Interventions
SCCM Society of Critical Care Medicine
SCCT Society of Cardiovascular Computed Tomography
SCMR Society for Cardiovascular Magnetic Resonance
SNM Society of Nuclear Medicine
STS Society of oracic Surgeons
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of

Atomic Radiation
WHO World Health Organization

Χρhσιμεσ συντμhσεισ για την συνeΧεια...



Ο ι προτάσεις οι οποίες παρατίθενται στην
συνέχεια αφορούν σε μεγάλο Ίδρυμα

(π.χ. Πανεπιστημιακό ή μεγάλο Κρατικό Νοσο-
κομείο) αλλά με κατάλληλες συμπτύξεις ή δια-
συνδέσεις είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και
σε μικρότερα νομαρχιακά ή περιφερειακά νο-
σοκομεία (π.χ. Τμήμα Υγείας της Νομαρχίας –
Νοσοκομείο) [West Virginia University, www.h-
sc.wvu.edu].

Σημείωση: Κατά την παράθεση των μελών των δια-
φόρων Συμβουλίων ή Επιτροπών, παραλείπεται αλλά
υπονοείται «ή ο αντιπρόσωπός του». Επίσης αναφέ-
ρεται ως ΥΑ-ΤΙΦ, το Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής και ως ΥΑ-ΦΙΑ, ο Υπεύθυ-
νος Ακτινοπροστασίας Φυσικός Ιατρικής – Ακτινο-
φυσικός (ή με τον διεθνή όρο RSO - Radiation Safety
Officer).

Επιτροπή Ραδιολογικής Ασφάλειας – ΕΡΑ 
(Radiological Safety Committee - RSC)
Η ΕΡΑ μπορεί να έχει την εξής σύνθεση:

• Πρόεδρος του Πανεπιστημίου (για Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο) ή Υπεύθυνος της
Υγειονομικής Περιφέρειας (για Κρατικό
Νοσοκομείο).

• Διοικητής Νοσοκομείου.

• ΥΑ-ΦΙΑ.

• Διευθυντές των εμπλεκομένων με θέματα
ακτινοβολίας Τμημάτων, Κλινικών ή Εργα-
στηρίων (Πυρηνική Ιατρική, Ιατρική Φυσική,
Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική Ογ-
κολογία και Χειρουργικός Τομέας).

• Επικεφαλής της Επιτροπής Διαχείρισης
Εκτάκτων Καταστάσεων του Νοσοκομείου.

• Επικεφαλής όλων των Επιμέρους Επιτρο-
πών Ακτινοπροστασίας (για συγκεκριμένα
αντικείμενα, π.χ. ραδιενεργά υλικά, πειρα-
ματόζωα).

• Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά (π.χ. ανά τε-
τράμηνο) με θέματα:

• Υιοθέτηση κανόνων και στρατηγικών χρή-
σης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο Νο-
σοκομείο.

• Επιθεώρηση πλάνων όλων των νέων κτι-
ρίων και των μεταβολών στις υπάρχουσες
δομές όταν πρόκειται να εγκατασταθεί
νέα μονάδα ακτινοβολίας.

• Επιθεώρησητων εκθέσεων του Υπευθύνου
Ακτινοπροστασίας και των Επικεφαλής των
Επιμέρους Επιτροπών Ακτινοπροστασίας.

• Αποδοχή, τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις
αδειών μονάδων ή εφαρμογών ακτινοβο-
λιών.

• Ετήσια αξιολόγηση του περιεχομένου και
της εφαρμογής του προγράμματος ακτι-
νοπροστασίας του Νοσοκομείου (Radia-
t ion Safety Program) λαμβάνοντας
υπ’όψιν την Αρχή ALARA. Συμπεριλαμβά-
νεται ο έλεγχος των κάτωθι απαιτήσεων:
α) όλες οι υποχρεώσεις οι οποίες απορ-
ρέουν από την αδειοδοτήσεις και τους
κανονισμούς ακτινοπροστασίας εκπλη-
ρώνονταικαι β) όλες οι πηγές ιοντίζου-
σας ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται με
ασφάλεια.

• Αποδοχή αλλαγών στον Οδηγό Ραδιολο-
γικής Ασφάλειας του Ιδρύματος και σύ-
σταση αλλαγών όταν καθίστανται ανα-
γκαίες.

και έκτακτα,

μετά από σοβαρή αναδιαμόρφωση χώρου η
συνθηκών λειτουργίας μονάδος ακτινοβολίας
ή μετά από ραδιολογικό συμβάν.

Επιτροπή in vivo χρήση της ακτινοβολίας
Η Επιτροπή μπορεί να έχει την εξής σύνθεση: 

• ΥΑ-ΦΙΑ.

• Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

• Διευθυντές των εμπλεκομένων με θέματα
ακτινοβολίας Τμημάτων, Κλινικών ή Εργα-

στηρίων (Πυρηνική Ιατρική, Ιατρική Φυσική,
Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική Ογ-
κολογία και Χειρουργικός Τομέας).

• Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

• Παρατηρητές κατά περίπτωση (π.χ. εκ-
προσώπους Τμημάτων Καρδιολογίας ή Αι-
ματολογίας).

Η Επιτροπή συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον ανά
τετράμηνο με θέματα:

• Υιοθέτηση κανόνων και στρατηγικών χρή-
σης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε αν-
θρώπους.

• Αξιολόγηση και είτε αποδοχή είτε επιστρο-
φή για διορθώσεις των προτάσεων για την
χρήση εξωτερικής ακτινοβολίας ή ραδιοϊ-
σοτόπων σε ανθρώπους.

• Αξιολόγηση της καταλληλότητος των γνώ-
σεων και των δεξιοτήτων όλων των υπο-
ψηφίων χρηστών εξωτερικής ακτινοβολίας
ή/και ραδιοϊσοτόπων για εφαρμογές σε
ανθρώπους.

• Επιθεώρηση πλάνων όλων των νέων κτι-
ρίων και των μεταβολών στις υπάρχουσες
δομές για χρήσηιοντίζουσας ακτινοβο-
λίαςσε ανθρώπους και αποστολή των συ-
στάσεων στην Επιτροπή Ραδιολογικής
Ασφάλειας – ΕΡΑ.

• Αξιολόγηση των προτεινομένων διαδικασιών
και θωρακίσεων όλων των μονάδων παρα-
γωγής διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτι-
νοβολίας.
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• Αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων πιθα-
νών παραβιάσεων των κανονισμών και μη-
ασφαλών πρακτικών χρήσης ιοντίζουσας
ακτινοβολίας invivo, σύσταση / λήψη των
κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και ενημέ-
ρωση για το συμβάν του Υπευθύνου Ακτι-
νοπροστασίας και της Επιτροπής Ραδιο-
λογικής Ασφάλειας.

• Επισκόπηση όλων των εκθέσεων του ΥΑ-
ΤΙΦ για την εφαρμογή της ιοντίζουσας
ακτινοβολίαςσε ανθρώπους, συμπεριλαμ-
βανομένων των αλλαγών ή επικείμενων
αλλαγών της νομοθεσίας και των κανονι-
σμών ακτινοπροστασίας.

• Διασφάλιση ότι ικανοποιούνται όλες οι
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από
την άδεια λειτουργίας ακτινοδιαγνωστι-
κών και ακτινοθεραπευτικών εγκαταστά-

σεων και οι εθνικοί και διεθνείς κανονι-
σμοί οι οποίοι την διέπουν, καθώς και
του γεγονότος ότι οι εφαρμοζόμενες
ακτινικές πρακτικές επί ανθρώπων είναι
ασφαλείς.

Επιτροπή in vitro χρήση της ακτινοβολίας
Η Επιτροπή μπορεί να έχει την εξής σύνθεση: 

• ΥΑ-ΦΙΑ.

• Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

• Εκπροσώπους των Εργαστηρίων εκείνων
τα οποία χρησιμοποιούν ραδιοϊσότοπα (in
vitro).

• Παρατηρητές κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον ανά
τετράμηνο με θέματα:

• Υιοθέτηση κανόνων και στρατηγικών για
την invitroχρήση πηγών ιοντίζουσας ακτι-
νοβολίας.

• Αξιολόγηση και είτε αποδοχή είτε επιστρο-
φή για διορθώσεις των προτάσεων για την
invitro χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας
σε ανθρώπους.

• Αξιολόγηση της καταλληλότητος των γνώ-
σεων και των δεξιοτήτων όλων των υπο-
ψηφίων χρηστών της ιοντίζουσας ακτινο-
βολίας για εφαρμογές invitro.

• Επιθεώρηση πλάνων όλων των νέων κτι-
ρίων και των μεταβολών στις υπάρχουσες
δομές όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ιοντίζουσα ακτινοβολία invitroκαι αποστολή
των συστάσεων στην Επιτροπή Ραδιολογι-
κής Ασφάλειας – ΕΡΑ.

• Αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων πιθα-
νών παραβιάσεων των κανονισμών και μη-
ασφαλών πρακτικών χρήσης ιοντίζουσας
ακτινοβολίας invitro, σύσταση / λήψη των
κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και ενημέ-
ρωση για το συμβάν της Επιτροπής Ρα-
διολογικής Ασφάλειας.

• Επισκόπηση όλων των εκθέσεων του ΥΑ-
ΤΙΦ για την in vitro χρήση της ιοντίζουσας
ακτινοβολίαςσυμπεριλαμβανομένων των
αλλαγών ή επικείμενων αλλαγών της νο-
μοθεσίας και των κανονισμώνακτινοπρο-
στασίας.

• Διασφάλιση ότι ικανοποιούνται όλες οι
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από
την άδεια λειτουργίας ραδιολογικών εγκα-
ταστάσεων και οι εθνικοί και διεθνείς κα-
νονισμοί οι οποίοι την διέπουν, καθώς και
του γεγονότος ότι οι εφαρμοζόμενες ακτι-
νικές πρακτικές in vitro είναι ασφαλείς.

Επιτροπή χρήσης της ακτινοβολίας και των
ραδιοϊσοτόπων επί πειραματόζωων
Η Επιτροπή μπορεί να έχει την εξής σύνθεση: 

• ΥΑ-ΦΙΑ.

• Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

• Διευθυντή Τμήματος Πειραματόζωων.

• Παρατηρητές κατά περίπτωση (επιστή-
μονες ή υπεύθυνοι τμημάτων οι οποίοι
ενδιαφέροντα να συμμετάσχουν σε έρευ-
να ή πρωτόκολλο τα οποία περιλαμβά-
νουν ακτινικές πράξεις επί πειραματό-
ζωων).

Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν είναι αναγκαίο
με θέματα:
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• Υιοθέτηση κανόνων και στρατηγικών χρή-
σης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε πει-
ραματόζωα.

• Αξιολόγηση και είτε αποδοχή είτε επιστρο-
φή για διορθώσεις των προτάσεων για την
χρήση εξωτερικής ακτινοβολίας ή ραδιοϊ-
σοτόπων σε πειραματόζωα.

• Αξιολόγηση της καταλληλότητος των γνώ-
σεων και των δεξιοτήτων όλων των υπο-
ψηφίων χρηστών εξωτερικής ακτινοβολίας
ή/και ραδιοϊσοτόπων για εφαρμογές σε
πειραματόζωα.

• Επιθεώρηση πλάνων όλων των νέων κτι-
ρίων και των μεταβολών στις υπάρχουσες
δομές όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ιοντίζουσα ακτινοβολία σε πειραματόζωα
και αποστολή των συστάσεων στην Επι-
τροπή Ραδιολογικής Ασφάλειας – ΕΡΑ.

• Αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων πιθα-
νών παραβιάσεων των κανονισμών και μη-
ασφαλών πρακτικών χρήσης ιοντίζουσας
ακτινοβολίας σε πειραματόζωα, σύσταση /
λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας
και ενημέρωση για το συμβάν της Επιτρο-
πής Ραδιολογικής Ασφάλειας.

• Επισκόπηση όλων των εκθέσεων του ΥΑ-
ΤΙΦ για την χρήση της ιοντίζουσας ακτινο-
βολίαςσε πειραματόζωα, συμπεριλαμβα-
νομένων των αλλαγών ή επικείμενων αλ-
λαγών της νομοθεσίας και των κανονι-
σμών ακτινοπροστασίας.

• Διασφάλιση ότι ικανοποιούνται όλες οι υπο-
χρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την
άδεια λειτουργίας ραδιολογικών εγκαταστά-
σεων και οι εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί οι

οποίοι την διέπουν, καθώς και του γεγονό-
τος ότι οι εφαρμοζόμενες ακτινικές πρακτι-
κές επί πειραματόζωων είναι ασφαλείς.

ΥΑ-ΦΙΑ & ΥΑ-ΤΙΦ
Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
κάθε πιθανό χρήστηιοντίζουσας ακτινοβο-
λίαςγια τις διαδικασίες ακτινοπροστασίας.

• Παροχή κλινικών υπηρεσιών στα Τμήματα
παροχής ακτινοδιαγνωστικών και ακτινο-
θεραπευτικών κλινικών υπηρεσιών.

• Διασφάλιση ότι ικανοποιούνται όλες οι
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από
την άδεια λειτουργίας ραδιολογικών εγκα-
ταστάσεων καθώς και οι εθνικοί και διε-
θνείς κανονισμοί οι οποίοι την διέπουν.

• Γενικήεπίβλεψηόλων των δραστηριοτήτω-
νακτινοπροστασίας από εργαζόμενους,
συμπεριλαμβανομένης τηςβοήθειας για
την απαλλαγή της ευθύνης από αυτές.

• Επίβλεψη της προμήθειας και της αποδο-
χής των ραδιενεργών πηγών οι οποίες
παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο.

• Έλεγχος της έκθεσης τόσο σε ατομικό όσο
και σε συλλογικό επίπεδο.

• Εκπαίδευση του ακαδημαϊκού, ιατρικού
και γενικά νοσοκομειακού προσωπικού σε
θέματα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας.

• Διαχείριση προγράμματος διάθεσης ρα-
διενεργών αποβλήτων.

• Πραγματοποίηση ελέγχων διαρροής κλει-
στών πηγών και έλεγχος ασφαλούς λει-
τουργίας μετά την εγκατάσταση μονάδων
παραγωγής ακτινοβολίας.

• Επίβλεψη αποραδιομόλυνσης σε περίπτω-
ση ατυχήματος.

• Δημιουργία προγραμμάτων συνεχούς πα-
ρακολούθησης και μείωσης του ακτινικού
περιβαλλοντικού κινδύνου.

• Παροχή συμβουλών και κάθε αναγκαίας
βοήθειας για τον χειρισμό των δοσιμέτρων
και τον έλεγχο του δοσιμετρικού εξοπλι-
σμού.

• Παροχή συντήρησης και βαθμονόμησης
των μετρητικών συστημάτων ακτινοβολίας.

• Συλλογή και διατήρηση δεδομένων σχετι-
κών με τεχνικές προστασίας της υγείας.

• Ανάπτυξη και περαιτέρω εξειδίκευση τε-
χνικών ανίχνευσης ακτινοβολίας, θωράκι-
σης και προστασίας της υγείας.

• Ανάληψη ευθύνης της καθημερινής συνο-
λικής διαχείρισης των προγραμμάτων ρα-
διολογικής ασφάλειας.

• Αναστολή ή/και διακοπή κάθε διαδικασίας

η οποία προκαλεί υπερβάλλοντα ακτινικό
κίνδυνο, με ασφαλή και ταχεία διαδικασία,
ενημερώνοντας παράλληλα την Επιτροπή
Ραδιολογικής Ασφάλειας και την Εθνική
Αρχή Ακτινοπροστασίας (Ε.Ε.Α.Ε.).

• Σύνθεση περιοδικών εκθέσεων στις σχετι-
κές με την ακτινοβολία επιτροπές.

• Ενημέρωση Διευθυντών των Τμημάτων,
Εργαστηρίων και Κλινικών για την ταυτό-
τητα των εξουσιοδοτημένων χρηστών
στον χώρο ευθύνης τους σχετικά με την
συμμετοχή των τελευταίων σε ερευνητι-
κά έργα εγκεκριμένα από τις επιτροπές
ραδιολογικής ασφάλειας).

• Παροχή έγκαιρων και επικαιροποιημένων
εκθέσεων στην Εθνική Αρχή Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε.).

• Καταγραφή και αρχειοθέτηση δεδομένων
σχετικών με τα ραδιενεργά υλικά τα οποία
χρησιμοποιούνται από το Ίδρυμα και
έλεγχος συμμόρφωσης των διαδικασιών
κτήσης και χρήσης τους με τους κανονι-
σμούς ακτινοπροστασίας και τα όρια δό-
σεων.

Διευθυντές Τμημάτων, Εργαστηρίων και
Κλινικών χρηστών ακτινοβολίας
Οι υπευθυνότητες των Διευθυντών Τμημάτων,
Εργαστηρίων και Κλινικών συμπεριλαμβάνουν
τα εξής:

• Δημιουργία πλάνων για νέα κτίρια και των
μεταβολών στις υπάρχουσες δομές για
χρήσηιοντίζουσας ακτινοβολίας και αποστο-
λή των πλάνων (μέσω του Υπευθύνου Τμή-
ματος Ακτινοπροστασίας) στην Επιτροπή
Ραδιολογικής Ασφάλειας – ΕΡΑ, πριν από
οποιαδήποτε μεταβολή ή νέα κατασκευή.

• Διασφάλιση (σε συνεργασία με το ΥΑ-ΤΙΦ)
ότι οποιοσδήποτε χώρος όπου έχουν χρη-
σιμοποιηθεί προηγουμένως ραδιενεργά
υλικά, έχει ελεγχθεί ενδελεχώς για πιθανή
ραδιομόλυνση, πριν εισέλθει το προσωπι-
κό για νέα εφαρμογή.

• Άμεση ενημέρωση του ΥΑ-ΤΙΦ για κάθε
αλλαγή αντικειμένου ή αλλαγή χώρου ερ-
γασίας ή παραίτηση / συνταξιοδότηση
εξουσιοδοτημένων χρηστών. Συνεργασία
με το ΥΑ-ΤΙΦ για χρέωση των μη-χρησιμο-
ποιημένων πηγών ή μονάδων ακτινοβο-
λίας, αρχείων και αρμοδιοτήτων σε νέους
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Σημείωση: Ο ΥΑ-ΦΙΑ ενημερώνει τους υπευθύνους
των Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών για τις απαι-
τήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί ένα άτομο ώστε
να θεωρηθεί εξουσιοδοτημένος χρήστης στον χώρο ευ-
θύνης του (μόνιμα καθήκοντα σχετικά με την ακτινοβο-
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λία ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα έργα εγκε-
κριμένα από τις επιτροπές ραδιολογικής ασφάλειας).

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες διαγνωστικών και
θεραπευτικών ακτινοβολιών
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι εκείνοι οι
επιστήμονες (πυρηνικοί ιατροί, ακτινοθεραπευ-
τές – ογκολόγοι, ακτινοδιαγνωστές, τεχνολό-
γοι – ακτινολόγοι, κ.α.) οι οποίοι σε άμεση
συνεργασία με τους ΥΑ-ΦΙΑ διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση της ακτινοβο-
λίας στον χώρο ευθύνης τους. Οι υπευθυνότη-
τες των εξουσιοδοτημένων χρηστών
συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

• Έλεγχος της έκθεσης σε ακτινοβολία ερ-
γαζομένων και επισκεπτών, διατηρώντας
την στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο (Αρ-
χή ALARA) και οπωσδήποτε κάτω από τα
επιτρεπτά όρια.

• Επεξεργασία αιτήσεων συσκευών ελέγχου
και παρακολούθησης έκθεσης σε ακτινο-
βολία για το προσωπικό του εργαστηρίου.

• Επιλογή και παροχή κατάλληλου εξοπλι-
σμού ελέγχου και μετρήσεων, στολές προ-
στασίας καιεξοπλισμός θωράκισης των ερ-
γαζομένων.

• Ενημέρωση του Υπευθύνου Τμήματος
Ακτινοπροστασίας για κάθε αλλαγή ή προ-
τεινόμενη αλλαγή στην χρήση των ραδιοϊ-
σοτόπων, η οποία δυνητικά επηρεάζει τις
διαδικασίες ακτινοπροστασίας.

• Συμμόρφωση με ορθές διαδικασίες προ-

μήθειας ραδιοϊσοτόπων και μονάδων πα-
ραγωγής ακτινοβολίας.

• Συντήρηση και ανανέωση των πληροφο-
ριών (συμπεριλαμβανομένης της ετικετο-
ποίησης) των εργαστηρίων, των ραδιενερ-
γών υλικών και του σχετικού εξοπλισμού.

• Ασφαλής αποθήκευση ή/και διάθεση ρα-
διενεργών καταλοίπων και ακριβής και ορ-
θή ενημέρωση των σχετικών αρχείων.

• Άμεση ενημέρωση του ΥΑ-ΦΙΑ για κάθε πι-
θανό συμβάν (ραδιενεργές κηλίδες, πιθανές
υπερεκθέσεις προσωπικού ή ασθενών, κακή
χρήση ή αφαίρεση ραδιενεργού υλικού και
γενικά οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα εμ-
πλέκει ακτινοβολία ή ραδιενεργό υλικό).

• Ασφαλής χειρισμός οποιασδήποτε συ-
σκευής παραγωγής ακτινοβολίας για την
οποία έχει δηλωθεί ως χρήστης.

• Ασφαλής χειρισμός και χορήγηση ακτινο-
βολίας σε ανθρώπους.

• Προμήθεια των εργαζομένων με φυλλάδια
του ΥΑ-ΦΙΑ σχετικών με την ακτινοπροστα-
σία, όπως:

ä Γενικές Οδηγίες για το εργαστηριακό
προσωπικό.

ä Γενικές Οδηγίες για το νοσηλευτικό
προσωπικό.

ä Γενικές Οδηγίες για τους χειριστές μο-
νάδων παραγωγής διαγνωστικής και θε-
ραπευτικής ακτινοβολίας.

ä Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και απο-
ραδιομόλυνσης.

• Παρακολούθηση, των οργανωμένων από
το ΥΑ-ΦΙΑ, εκπαιδευτικών σεμιναρίων ακτι-
νοπροστασίας στον χώρο εργασίας και
συντονισμό φοιτητών, ειδικευομένων και
μελών του προσωπικού του χώρου ευθύ-
νης τους ώστε να επωφεληθούν των σεμι-
ναρίων και οι τελευταίοι.

• Κατάλληλη εφαρμογή ραδιενεργών πη-
γών εντός ή επί πειραματόζωων.

• Κατάλληλη χρήση κλειστών πηγών ακτινο-
βολητών (π.χ. ακτινοβολητές αίματος).

• Ασφαλής αποθήκευση και φύλαξη ραδιε-
νεργών πηγών οι οποίες χρησιμοποιούν-
ται από τον ίδιο ή υπό την ευθύνη του.

• Διασφάλιση της καταλληλότητος των
ελέγχων και των μετρήσεων, τεχνογνωσία
για την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών
όταν απαιτείται και ενημέρωση αρχείων.

• Κατάλληλη και ασφαλείς διαδικασίες με-
ταφοράς ραδιενεργού υλικού προς και
από το Ίδρυμα.

• Διασφάλιση της περιοδικής βαθμονόμησης
των μετρητών ακτινοβολίας (δοσίμετρα ή
ανιχνευτές ακτινοβολίας) για τον τύπο
ακτινοβολίας για τον οποίο προορίζονται.

Σημείωση: Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης είναι πλή-
ρως υπεύθυνος και υποχρεωμένος να συμμορφωθεί
ως προς τις ως άνω απαιτήσεις και ως προς την ασφα-
λή χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας από τον ίδιο ή
τους υφισταμένους του.

Ατομική ευθύνη εκτιθέμενου σε ακτινοβολία
εργαζομένου
Ένα άτομο (εργαζόμενος) οφείλει να:

• Ελέγχει την ακτινική του επιβάρυνση και την
διατηρεί, κατά το δυνατόν,σε χαμηλά επίπε-
δα (τήρηση Αρχής ALARA) και πάντοτε χα-
μηλότερη των ορίων για την περίπτωση του.

• Βοηθά τον υπεύθυνο της Εγκατάστασης
να ανανεώνει ώστε να είναι ορθή και επί-
καιρη η σήμανση των εργαστηριακών χώ-
ρων, των ραδιενεργών υλικών και του εξο-
πλισμού.

• Τακτοποιεί τον κύριο και βοηθητικό εξοπλι-
σμό, να μειώνει την ακαταστασία και
κατ’επέκταση την πιθανή επέκταση της ρα-
διομόλυνσης.

• Φροντίζει για την προσωπική του δοσιμέ-
τρηση, τον έλεγχο του εργαστηρίου και
γενικά του χώρου εργασίας και να κατα-
γράφει τα αποτελέσματα των ελέγχων και
της δοσιμετρίας.

• Χρησιμοποιεί κατάλληλες συσκευές, να
ελέγχει την ορθή λειτουργία αυτών των
συσκευών πριν την χρήση και να αναφέρει
έγκαιρα κάθε πιθανό πρόβλημα το οποίο
ήθελε προκύψει στον εξουσιοδοτημένου-
πεύθυνο της Εγκατάστασης.

• Αποθηκεύει και διασφαλίζει κατάλληλα τα
ραδιενεργά υλικά.

• Φέρει κατάλληλη ένδυση ακτινοπροστα-
σίας, όπως εργαστηριακή μπλούζα και κα-
τά περίπτωση γάντια.

• Φέρει και αποθηκεύει κατάλληλα, προσω-
πικό δοσίμετρο.

• Διαθέτει τα ραδιενεργά κατάλοιπα με κα-
τάλληλο και ασφαλή τρόπο και διατηρεί
ακριβή αρχεία διάθεσης.

• Ελέγχει και μεταφέρει με κατάλληλες διαδι-
κασίες τις υπάρχουσες ραδιενεργές πηγές.

• Αναφέρει έγκαιρα πιθανές υπερεκθέσεις
ασθενών κατά τις ακτινοδιαγνωστικές ή
ακτινοθεραπευτικές διαδικασίες, κλοπή
ραδιενεργού υλικού ή γενικά ακτινικού
εξοπλισμού, στο ΥΑ-ΤΙΦ.

• Διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την τεχνογνω-
σία του σε θέματα αποραδιομόλυνσης και
δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

• Προσπαθεί να εξοικειωθεί στον μέγιστο
βαθμό μετον χώρο εργασίας του.
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Hεκπαίδευση είναι απαραίτητη για την προ-
αγωγή και την εμβάθυνση της ακτινοπρο-

στασίας στην διάγνωση και στην θεραπεία και
οφείλει να περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας
και ασθενείς [Vano 2003]. Η ΕυρωπαϊκήΈνωση
έχει τονίσει την σπουδαιότητα της εκπαίδευσης
και της πρακτικής εξάσκησης στην Ακτινοπρο-
στασία δημοσιεύοντας Οδηγίες (Guidelines)με
ειδικές Συστάσεις για Πιστοποίηση Προγραμ-
μάτων Εκπαίδευσης με έμφαση στις ειδικές τε-
χνικές [EU 2000b, Wagner & Archer 2004, Balter
1999, Balter 2001, MARTIR 2002].

Η ICRP στην Έκθεσή της αρ. 85 δηλώνει ότι «Η

επιμόρφωση και κατάρτιση στην ακτινοπροστα-

σία για προσωπικό και ασθενείς θα πρέπεινα

αποτελεί ολοκληρωμένο και αναπόσπαστο τμήμα

της εκπαίδευσης... Εξειδικευμένη επιπρόσθετη

εκπαίδευση θα πρέπει να προγραμματίζεται όταν

νέες μονάδες εγκαθίστανται ή νέες τεχνικές ει-

σάγονται σε ένα Κέντρο» [ICRP 2000c].
«Οδηγίεςεκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκη-

σης σε θέματα ακτινοπροστασίαςγια επαγγελ-

ματίες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [EU
2014b].

Σημείωση: Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων
αγγλικών συντομογραφιών παρατίθεται στο τέλος
του κεφαλαίου.

ΒΑΣΙΚη ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝη ΓΝΩΣη
ΣΤηΝΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όλοι οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εμπλέ-
κονται στην χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας (οι
παραπέμποντες τους ασθενείς για διαγνωστικές
και θεραπευτικές διαδικασίες, καθώς και οι θε-
ράποντες - χρήστες ιοντίζουσας ακτινοβολίας)
οφείλουν να διαθέτουν βασική τεχνογνωσία, επι-
δεξιότητες και επάρκεια στηνακτινοπροστασία-
κατά το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης και πρακτι-
κής άσκησης στις Σχολές της ειδικότητος τους.

Με την είσοδό τους στην αγορά εργασίας
μετά την εκπαίδευσή τους και με την ανάληψη
καθηκόντων, συχνά απαιτείται από τουςως
άνω επαγγελματίες υγείας επιπρόσθετη σε εύ-
ρος και σε βάθος τεχνογνωσία, επιδεξιότητες
και επάρκεια στην ακτινοπροστασία καθώς και
επιπλέον εξειδίκευση σε σχέση την ειδικότητάς
τους.Για τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι
δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην συνέχεια
του κειμένου, οι απαιτήσεις εκπαίδευσής τους
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
βασικά θέματα ακτινοπροστασίας (όπως ανα-
φέρονται επιγραμματικά στην συνέχεια).

Βασικά θέματα ακτινοπροστασίας
Αρ. Επιστημονικό Πεδίο
01. Δομή ατόμου, παραγωγή ακτίνων-Χ και αλ-

ληλεπίδραση της ακτινοβολίας.

02. Δομή πυρήνα & Ραδιενέργεια.
03. Ραδιολογικές παράμετροι & μονάδες.
04. Φυσικά χαρακτηριστικά των συστημάτων

παραγωγής ακτίνων-Χ.
05. Βασικές έννοιες ανίχνευσης και μέτρησης

δόσης.
06. Βασικές έννοιες ακτινοβιολογίας, βιολογι-

κές επιπτώσεις της ακτινοβολίας.
07. Ενεργός δόση και κίνδυνοι πρόκλησης

καρκίνου και κληρονομικών ασθενειών.
08. Κίνδυνοι πρόκλησης μη-στοχαστικών βλα-

βών.
09. Γενικές Αρχές Ακτινοπροστασίας.
10. Λειτουργική ακτινοπροστασία.
11. Ειδικά θέματα ακτινοπροστασίας ασθενών
12. Ειδικά θέματα ακτινοπροστασίας προσω-

πικού.
13. Τυπικές δόσεις διαγνωστικών πράξεων.
14. Κίνδυνοι από την έκθεση του εμβρύου στην

ιοντίζουσα ακτινοβολία.
15. QC & QA στην Ακτινοπροστασία.
16. Εθνικοί Κανονισμοί και Διεθνή Πρότυπα.
17. Διαχείριση δόσεων εγκύων ασθενών.
18. Διαχείριση δόσεων εγκύων μελών του προ-

σωπικού.
19. Διαδικασία αιτιολόγησης απεικονιστικών

εξετάσεων. 
20. Διαχείρισηατυχημάτων/ακούσιωνεκθέσεων

.
Επιπλέον, οι διαγνωστικές ακτινολογικές

εξετάσεις εμπεριέχουν υψηλότερο κίνδυνο
πρόκλησης καρκίνου ανά μονάδα απορρο-
φώμενης δόσηςσε έμβρυα και παιδιά σε σχέ-
ση με τους ενήλικες [ICRP 2001α, The Lancet
2010, EU 2010]. Ο υψηλότερος κίνδυνος εξη-
γείται εν μέρει λόγω του μεγαλύτερου προσ-
δόκιμου ζωής και του γεγονότος ότι τα όργα-
να και οι ιστοί των παιδιών είναι αναπτυσσό-
μενα και κατά συνέπεια περισσότερο ακτινο-
ευαίσθητα.Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική η παρατήρηση ότι, όλες οι ακτινοδια-
γνωστικές πράξεις οι οποίες πραγματοποι-
ούνταισε εγκύους, βρέφη, παιδιά και εφή-
βους πρέπει να αιτιολογούνται και να βελτι-
στοποιούνται ως προς την ακτινοπροστασία
των εκτιθέμενων.

Οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι συμμε-
τέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες οφεί-
λουν ναδιαθέτουν επιπλέον τεχνογνωσία, επι-
δεξιότητες και επάρκεια, ώστε να διασφαλίζε-
ται η κατάλληλη και επαρκής προστασία:
ασυμπτωματικών ατόμωντα οποία συμμετέ-
χουν σε προγράμματα μαζικού ελέγχου
(screeningprogrammes), εγκύων γυναικών,
βρεφών και παιδιών σε διαγνωστικές και
επεμβατικές πράξεις όπου χρησιμοποιείται
ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Στην συνέχεια του κειμένου παρατίθενται, η
απαιτούμενη τεχνογνωσία, οι επιδεξιότητες και
η επάρκεια στην ακτινοπροστασία γι’αυτές τις
ειδικές καταστάσεις.

Βασική Στοχευόμενη Γνώση στην
Ακτινοπροστασία για Επαγγελματίες Υγείας

Τεχνογνωσία (Αρχές, Θεωρία, Πρακτικές)
0K1. Περιγραφή και κατανόησητης ατομικής

δομής.
0K2. Περιγραφή της πυρηνικής δομής και κα-

τανόησητων νόμων της ραδιενεργούς με-
τάπτωσης.

0K3. Αναγνώριση, απαρίθμησηκαι κατανόηση-
των βασικών ραδιολογικών παραμέτρων
και μονάδων.

0K4. Περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών
των συστημάτων ακτίνων-Χ.

0K5. Κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της
Ακτινοπροστασίας.

0K6. Κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της
Ακτινοβιολογίας και των βιολογικών επι-
δράσεων της ακτινοβολίας.

0K7. Κατανόηση της σχέσης μεταξύ ενεργούς
δόσης και κινδύνου εμφάνισης καρκίνου
ή/και κληρονομικών ασθενειών.

0K8. Κατανόηση των διαφορών μεταξύ στοχα-
στικών και μη-στοχαστικών φαινομένων και
το αντίστοιχο εύρος δόσεων.

0K9. Περιγραφή των Γενικών Αρχών Ακτινο-
προστασίας.

K10. Κατανόηση του μοντέλου – υπόθεση «Li-
near No-Threshold (LNT)».

K11. Αναγνώριση, απαρίθμηση και κατανόηση-
θεμάτων ακτινοπροστασίας των ασθενών.

K12. Αναγνώριση, απαρίθμηση και κατανόηση-
θεμάτων ακτινοπροστασίας προσωπικού.

K13. Αναγνώριση και απαρίθμηση τυπικών δό-
σεων διαγνωστικών πράξεων.

K14. Κατανόηση των κινδύνων για το έμβρυο
λόγω έκθεσης στην ιοντίζουσα ακτινοβολία.

K15. Κατανόηση των Αρχών του QC και της QA
στην Ακτινοπροστασία.

K16. Αναγνώριση και απαρίθμησηκανονισμών
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και διεθνών προτύπωνσχετικών με την
Ακτινοπροστασία σε θέματα Υγείας.

K17. Κατανόηση των Αρχών Αιτιολόγησης και
Βελτιστοποίησης.

K18. Κατανόηση ατυχηματικών / μη-αναμενόμε-
νων εκθέσεων.

Επιδεξιότητες (Γνωστικές & Πρακτικές)
0S1. Εφαρμογή μέτρων ακτινοπροστασίας στην

καθημερινή πρακτική.
0S2. Κατανόηση και δυνατότητα αλληλοενημέ-

ρωσης με τους υπόλοιπους επαγγελμα-
τίες υγείας, των πλέον σημαντικών παρα-
μέτρων οι οποίες επηρεάζουν την δόση
την οποία λαμβάνει το προσωπικό.

0S3. Σύγκριση των δόσεων από ιατρικές πηγές
με τις δόσεις τις προερχόμενες από φυσι-
κές πηγές.

0S4. Κατανόηση της σημασίας των ακτινικών
κινδύνων στο πλαίσιο του συνόλουτων κιν-
δύνων στην καθημερινή ζωή.

0S5. Συνειδητοποίηση και ταυτοποίησητων νο-
μικών υποχρεώσεων περί την ακτινοπρο-
στασία στην καθημερινή πρακτική.

Επάρκεια (Υπευθυνότητες & Αυτονομία)
0C1. Εφαρμογή των Εθνικών Κανονισμών και

Οδηγιών Ακτινοπροστασίας στην καθημε-
ρινή πρακτική.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝη ΓΝΩΣη ΓΙΑ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Στοχευόμενη Γνώση στην Ακτινοπροστασία
για Παραπέμποντες Ιατρούς

Τεχνογνωσία (Αρχές, Θεωρία, Πρακτικές)

Διαχείριση της ασφάλειας & του κινδύνου του
ασθενούς
0K1. Κατανόηση της Αρχής Αιτιολόγησης και

των εφαρμογών της σε διάφορα επίπεδα
και σε ατομική βάση (εφαρμογή ανά περί-
πτωση), συμπεριλαμβανομένων των ασυμ-
πτωματικών ατόμων.

0K2. Αναγνώριση και απαρίθμησητων διαγνω-
στικών και θεραπευτικών πρακτικών οι
οποίες είναι επισήμως αναγνωρισμένες
μέσω κανονιστικών και νομικών πράξεων
σε εθνικό επίπεδο.

0K3. Κατανόηση του λόγου για τον οποίο ορι-
σμένες πληθυσμιακές ομάδες είναι περισ-
σότερο επιρρεπείς σε επιβλαβείς επιπτώ-
σεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας (π.χ.,
παιδιά, έγκυες γυναίκες).

0K4. Κατανόηση της κοινής υπευθυνότητος
του παραπέμποντος ιατρού και του ακτι-
νοδιαγνωστή για την αιτιολόγηση της
ακτινοδιαγνωστικής εξέτασης όπως κα-

θορίζεται από την ευρωπαϊκή και την
εθνική νομοθεσία.

0K5. Γνώση τωνπροσεγγιστικών τιμών των ακτι-
νικών δόσεων για τις συνήθεις διαγνωστι-
κές εξετάσεις.

0K6. Κατανόηση της σπουδαιότητος της εκμε-
τάλλευσηςτης κλινικής και ακτινολογικής
πληροφορίας παρελθουσών εξετάσεων
κατά την διαδικασία αιτιολόγησης.

0K7. Ανάλυση εκείνων των κλινικών καταστά-
σεων όπου εξέταση με μη-ιοντίζουσας
ακτινοβολίας εμφανίζεται ωςπροσφορό-
τερη εκείνης με χρήση ιοντίζουσας ακτινο-
βολίας.

0K8. Αναγνώριση, απαρίθμησηκαιπεριγραφή
των διαθέσιμων κατάλληλων κριτηρίων και
οδηγιών τα οποία εφαρμόζονται στην κα-
θημερινή πρακτική (του συγκεκριμένου πα-
ραπέμποντος ιατρού).

0K9. Ανάλυση της πληροφορίας η οποία θα πρέ-
πει να παρασχεθεί στους ασθενείςκαι αφορά
στο όφελος, στους ακτινικούς κινδύνους και
στους κινδύνους της διαδικασίας.

K10. Κατανόηση των Αρχών οι οποίες διέπουν
την χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας
σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.

K11. Ανάλυση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά
για εξέταση με χρήση ραδιοφαρμάκου για
θηλάζουσες γυναίκες και οι απαιτούμενες
ενέργειες για την προστασία του βρέφους.

K12. Κατανόηση των συνθηκών στην καθημε-
ρινή πρακτική όπουαιτιολογείται η χρήση-
ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Επιδεξιότητες (Γνωστικές & Πρακτικές)

Διαχείριση της ασφάλειας & του κινδύνου του
ασθενούς
0S1. Εφαρμογή της Αρχής της Αιτιολόγησης σε

ειδικές ομάδες ασθενών και σε άτομα,
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ασυμ-

πτωτικών ατόμων, μεταφορέων, εθελον-
τών και συνοδών ατόμων.

0S2. Ταυτοποίησηκαταστάσεων όπου δικαιολο-
γείται η χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας
σε εγκύους, γυναίκες σε αναπαραγωγική
ηλικία, παιδιά ή θηλάζουσες γυναίκες.

0S3. Εκτίμηση της αθροιστικής ενεργούς δό-
σης (cumulativeeffectivedose) για μία σειρά
εξετάσεων για δεδομένο ασθενή.

0S4. Ανασκόπησητης βιβλιογραφίας για την ενί-
σχυση της αιτιολόγησηςσε περιπτώσειςό-
που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα κριτήρια
καταλληλότητος.

0S5. Κατανόηση οφέλους και κινδύνων συγκε-
κριμένων πρακτικών για δεδομένο ασθενή.

0S6. Ενημέρωση των ασθενών για τα προβλή-
ματα υγείας τους και για την προγραμμα-
τισμένη διαδικασία.

0S7. Ενημέρωση του ασθενούς για τον ακτι-
νικό κίνδυνο με απλό και κατανοητό
τρόπο, οποτεδήποτε υπάρχει στοχαστι-
κός ή μη-στοχαστικός (ντετερμινιστικός)
κίνδυνος ή οποτεδήποτε ερωτά ο ίδιος ο
ασθενής.

Επάρκεια (Υπευθυνότητες & Αυτονομία)

Διαχείριση της ασφάλειας & του κινδύνου του
ασθενούς
0C1. Αιτιολόγηση της πράξης σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής
Νομοθεσίας και τις Οδηγίες των υπεύθυ-
νων επαγγελματικών ενώσεων.

0C2. Εφαρμογή των δημοσιευμένων στον επι-
στημονικό τύπο κατάλληλων κριτηρίων
στην καθημερινή πρακτική.

0C3. Παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στον
παραπέμποντα ιατρό για τις διαθέσιμες
δυνατότητες απεικόνισης ως υποβοήθηση
για την βελτιστοποίηση της εξέτασης. 

0C4. Παροχή συμβουλών για δράση στην περί-
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πτωση ακούσιας ακτινικής έκθεσης εγκύου
ασθενούς.

0C5. Ικανότητα διάγνωσης ακτινοπροκλητής
βλάβης στο δέρμακαι άλλες δυνητικές
ακτινικές επιπτώσεις σε ασθενή ή εργαζό-
μενο σεδομή η οποία χρησιμοποιεί ακτινο-
βολία.

0C6. Δράση ως παράδειγμα και πρότυπο για
νέους συναδέλφους για την ενίσχυση της
Αιτιολόγησης και βελτιστοποίησης στην
ακτινοπροστασία.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝη ΓΝΩΣη ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤηΝ
ΧΡηΣη ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Στοχευόμενη Γνώση στην Ακτινοπροστασία
για Ακτινολόγους
Τεχνογνωσία (Αρχές, Θεωρία, Πρακτικές)
Ακτινοφυσική
0K1. Αναγνώριση και απαρίθμηση πηγών ιοντί-

ζουσας ακτινοβολίας και ιδιοτήτων αυτών.
0K2. Αναγνώριση, απαρίθμηση και κατανόηση-

των μηχανισμών αλληλεπίδρασης μεταξύ
ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης / ιστών.

0K3. Αναγνώριση, απαρίθμηση και κατανόηση-
των μηχανισμών ραδιενεργούς μετάπτω-
σης.

0K4. Κατανόηση του φαινομένου της αλληλεπί-
δρασης των ακτίνων-Χ με την ύλη και την
επιπτώσεις αυτής στην παραγωγή και στην
ποιότητα εικόνας και στην ακτινική έκθεση.

0K5. Αναγνώριση, απαρίθμηση και κατανόηση-
των παραμέτρων (ποσότητες και μονά-
δες):Kerma, Απορρόφηση ΔόσηςΕνέρ-
γειας (Gy), Δόση Οργάνων και Ενεργός
Δόση (Sv), Ρυθμός Έκθεσης και Ρυθμός
Δόσης.

Εξοπλισμός
0K6. Κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής

ακτίνων-Χ.
0K7. Αναγνώριση και απαρίθμησητων εξαρτη-

μάτων μονάδος παραγωγής ακτίνων-Χ και
κατανόησητης διαδικασίας παραγωγής
ακτίνων-Χ.

0K8. Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας φίλ-
τρων και διαφραγμάτων.

0K9. Αναγνώριση και απαρίθμησητων ψηφιακών
ανιχνευτών και των αναλόγων τους, κατα-
νόησητης λειτουργίας και των σχετικών
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους.

K10. Κατανόηση του ρόλου των οθονών και των
«grids»και της επίδρασής τους στην ποι-
ότητατης εικόνας και στην έκθεση.

Ακτινοβιολογία
K11. Περιγραφή ακτινικών επιπτώσεων σε κύτ-

ταρα και DNA.

K12. Περιγραφή των κυτταρικών μηχανισμών
ανταπόκρισης στην ακτινοβολία, επιδιόρ-
θωση και κυτταρική επιβίωση.

K13. Περιγραφή των ακτινικών επιπτώσεων σε
ιστούς και όργανα.

K14. Κατανόηση των διαφορών απόκρισης στην
έκθεση σε ακτινοβολία μεταξύ υγιών και νε-
οπλασικών ιστών ως βάση για την ορθή
και ασφαλή ακτινοθεραπεία.

K15. Ορισμός και κατανόησηστοχαστικών ακτι-
νικών επιπτώσεων, τερατογενέσεων και
ιστικώναντιδράσεων.

K16. Περιγραφή τύπου και μεγέθους ακτινικού
κινδύνου λόγω έκθεσης σε ακτινοβολία
στην Ιατρική.

ΓενικήΑκτινοπροστασία
K17. Περιγραφή των βασικών Αρχώνακτινο-

προστασίας, όπως περιγράφονται από την
ICRP.

K18. Καθορισμός τύπων και μεγεθών ακτινικής
έκθεσης από φυσικές και τεχνητές πηγές.

K19. Περιγραφή της δόσης και της μέτρησης
δόσης των ασθενών, επαγγελματική έκ-
θεση και έκθεση πληθυσμού.

K20. Κατανόηση της φύσης της ακτινικής έκθε-
σης και τα όρια δόσης για τους εργαζόμε-
νους (συμπεριλαμβανομένων των δόσεων
για τα διάφορα όργανα), τις εγκύους, τον
γενικό πληθυσμό, τους συνοδούς και τους
μεταφορείς.

Ακτινοβιολογία
0S1. Εφαρμογή της ακτινοφυσικής για την βέλ-

τιστη επιλογή της καλύτερης απεικονιστι-
κής μονάδος.

0S2. Εφαρμογή της ακτινοφυσικής για την βελ-
τιστοποίηση των πρωτοκόλλων, με χρήση
ελάχιστης έκθεσης για την επίτευξη του
απαιτούμενου κλινικά κατάλληλου επιπέ-
δου ποιότητος εικόνας.

0S3. Χρήση των νόμων της Φυσικής για την ελα-
χιστοποίηση της σκεδαζόμενης ακτινοβο-
λίαςκαι την βελτιστοποίηση της αντίθεσης.

0S4. Χρήσητων ορθών και κατάλληλων όρων
για τον χαρακτηρισμό της έκθεσηςκατά την
ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση και αξο-
νική τομογραφία, ορισμός των Οργάνων Σε
Κίνδυνο (OrgansAtRisk - OAR) και εκτίμηση
του κινδύνου πρόκλησης καρκίνου ή γενε-
τικών προβλημάτων.

ΓενικήΑκτινοπροστασία
0S5. Συνεχής έλεγχος της ποιότητος της εικό-

νας για την αναγνώριση και την διόρθωση
τεχνικών σφαλμάτων.

0S6. Απαίτηση για την καλύτερη ποιότητα εικό-
νας, τεχνικές καινοτομίες και μείωση της
έκθεσης με το χαμηλότερο κόστος.

0S7. Συντονισμός της παραλαβής και του ελέγ-
χου νέου εξοπλισμού με τα υπόλοιπα μέλη
της βασικής ομάδος (τεχνολόγο-ακτινο-
λόγο, ακτινοφυσικό).

0S8. Εκμετάλλευσητων τεχνικών χαρακτηριστι-
κών και πλεονεκτημάτων του ειδικού εξο-
πλισμού ιδίως σε θέματα βελτίωσης εικό-
νας και μείωσης δόσης και παράλληλη
γνώση των ορίων του εξοπλισμού αυτού.

Ευρωπαϊκές οδηγίες εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας

Ακτινοπροστασία στο Νοσοκομείο 821

Ε Ν Θ Ε Τ Ο  2



Ακτινοπροστασία στην Ακτινολογία
K21. Ορισμός της ΑρχήςALARA και ηεφαρμο-

σιμότητά της στην ακτινοδιαγνωστική.
K22. Κατανόηση των Αρχών και των μέσων για

την διαχείριση δόσεων ενηλίκων και παί-
δων ασθενών στην Διαγνωστική Ακτινολο-
γία.

K23. Κατανόηση των παραμέτρων οι οποίες
επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας και
την δόση στηνΔιαγνωστική Ακτινολογία.

K24. Περιγραφή των μεθόδων και των εργα-
λείων για την διαχείριση των δόσεων στην
Διαγνωστική Ακτινολογία: ακτινογραφία,
ακτινοσκόπηση, αξονική τομογραφία, μα-
στογραφία και δόσεις σε παιδιατρικούς
ασθενείς.

K25. Κατανόηση των βασικών εννοιών μέτρη-
σης απορροφώμενης δόσης από τον
ασθενή καιμέτρησή της για τις διάφορες
μονάδες της Διαγνωστικής Ακτινολογίας.

K26. Περιγραφή των βασικών παραδοχών των
σχετικών με την ακτινοπροστασίακατά τον
σχεδιασμό ενός Κλινικού Εργαστηρίου
Ακτινολογίας.

K27. Αναγνώριση και απαρίθμησηδιαγνωστικών
διαδικασιών οι οποίες εκτελούνται εκτός
του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας και
τα αντίστοιχα μέτρα ακτινοπροστασίας.

K28. Αναγνώριση και απαρίθμησηαναμενόμε-
νων δόσεων («Reference Person») για πολ-
λαπλές ή/και συχνές ακτινοδιαγνωστικές
πράξεις.

K29. Κατανόηση της ποσοτικοποίησης του κιν-
δύνου και της αποτίμηση δόσης για τους
εργαζόμενους και για τον πληθυσμό στην
Ακτινοδιαγωστική.

K30. Κατανόηση των Αρχών και των μέσων για
την βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας.

Ποιότητα
K31. Κατανόηση των εννοιών «QA στην Ακτινο-

λογία», «Διαχείριση Προγράμματος QA και
Υπευθυνότητες», «Σχεδιασμός Προγράμ-
ματος QA», και «Πρόγραμμα Ακτινοπρο-
στασίας» στην Ακτινοδιαγνωστική.

K32. Αναγνώριση και απαρίθμησητων βασικών
συνιστωσών για την βελτίωση της ποιότη-
τος εικόνας και η συσχέτισή τους με την έκ-
θεση του ασθενούς.

K33. Κατανόηση της Αρχής των Διαγνωστικών
Επιπέδων Αναφοράς (Diagnostic Referen-
ceLevels – DRL).

Νομοθεσία & Κανονισμοί
K34. Αναγνώριση και απαρίθμηση εθνικών και

διεθνών επαγγελματικών και άλλων εμ-
πλεκομένων Ενώσεων στην κανονιστική και
νομοθετική διαδικασία.

K35. Προσδιορισμός του σχετικού κανονιστικού
πλαισίου (διατάξεις, οδηγίες, κανονισμοί,

κ.α.) το οποίο διέπει την κλινική χρήση της
ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην χώρα και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

K36. Καθορισμός του σχετικού με την Διαγνω-
στική Ακτινολογία κανονιστικού πλαισίου.

Επιδεξιότητες (Γνωστικές & Πρακτικές)

Ακτινοφυσική
0S1. Εφαρμογή της ακτινοφυσικής για την βέλ-

τιστη επιλογή της καλύτερης απεικονιστι-
κής μονάδος.

0S2. Εφαρμογή της ακτινοφυσικής για την βελ-
τιστοποίηση των πρωτοκόλλων, με χρήση
ελάχιστης έκθεσης για την επίτευξη του
απαιτούμενου κλινικά κατάλληλου επιπέ-
δου ποιότητος εικόνας.

0S3. Χρήση των νόμων της Φυσικής για την ελα-
χιστοποίηση της σκεδαζόμενης ακτινοβο-
λίαςκαι την βελτιστοποίηση της αντίθεσης.

0S4. Χρήση των κατάλληλων και ορθών όρων
για τον χαρακτηρισμό της έκθεσης κατά
την ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση και
αξονική τομογραφία, ορισμός των Οργά-
νων Σε Κίνδυνο (OrgansAtRisk - OAR) και
εκτίμηση του κινδύνου πρόκλησης καρκί-
νου ή γενετικών προβλημάτων.

Εξοπλισμός
0S5. Συνεχής έλεγχος της ποιότητος της εικό-

νας για την αναγνώριση και την διόρθωση
τεχνικών σφαλμάτων.

0S6. Απαίτηση για καλύτερη ποιότητα εικόνας,
τεχνικές καινοτομίες και μείωση της έκθε-
σης με το χαμηλότερο κόστος.

0S7. Συντονισμός με τα υπόλοιπα μέλη της βα-
σικής ομάδος (τεχνολόγο-ακτινολόγο, ακτι-
νοφυσικό), της παραλαβής και του ελέγχου
νέου εξοπλισμού.

0S8. Εκμετάλλευση των τεχνικών χαρακτηριστι-
κών και πλεονεκτημάτων του ειδικού εξο-
πλισμού ιδίως σε θέματα βελτίωσης εικό-
νας και μείωσης δόσης και παράλληλη
γνώση των ορίων του εξοπλισμού αυτού.

Ακτινοβιολογία
0S9. Ενημέρωση των ασθενών για τα προβλή-

ματα υγείας τους και για την προγραμμα-
τισμένη διαδικασία.

S10. Ενημέρωση των ασθενών για τον ακτινικό
κίνδυνο με απλό και κατανοητό τρόπο,
οποτεδήποτε υπάρχει στοχαστικός ή μη-
στοχαστικός (ντερμινιστικός) κίνδυνος ή
οποτεδήποτε ερωτά ο ασθενής.

ΓενικήΑκτινοπροστασία
S11. Επικοινωνία με τον παραπέμποντα ιατρό

για την αιτιολόγηση της πράξης. Εάν κριθεί
αναγκαίο, σύσταση εκτέλεσης διαφορετι-
κής διαγνωστικής πράξης χαμηλότερου ή

μηδενικού ακτινικού κινδύνου.
S12. Εφαρμογή των 3 επιπέδων Αιτιολόγησης

στην καθημερινή πρακτική, σε συνδυασμό
με τις υπάρχουσες Οδηγίες αλλά και την
ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης (π.χ.
πολυνοσηρότητα).

Ακτινοπροστασία στην Ακτινολογία
S13. Βελτιστοποίηση απεικονιστικών πρωτοκόλ-

λων με την χρήση SOP (Καθιερωμένες Δια-
δικασίες Λειτουργίας – Standard Operating
Procedures) και προσαρμογή τους στις δια-
στάσεις του συγκεκριμένου ασθενούς.

S14. Χρήση εξειδικευμένων παιδιατρικών πρω-
τοκόλλων, λαμβάνοντας υπ’όψιν την Φυ-
σική μικρών μεγεθών, τον αυξημένο κίν-
δυνο, την τρωτότητα και την ειδική
παθολογία της κάθε ηλικιακής ομάδος.

S15. Επιλογή του προσφορότερου συμβιβα-
σμού, ατομικά ανά ασθενή, μεταξύ κινδύ-
νου – οφέλους και ποιότητος εικόνας –
ακτινικής επιβάρυνσης. 

S16. Επίβλεψη της χρήσης του προσωπικού
εξοπλισμού ακτινοπροστασίας. Συμμετοχή
στον έλεγχο και στην παρακολούθηση χώ-
ρων και ατόμων. Συμμετοχή στην αποτί-
μηση της έκθεσης, έρευνα και παρακο-
λούθηση (follow up), επίβλεψη υγείας και
συγγραφή αναφορών.

S17. Εφαρμογή μέτρων ακτινοπροστασίας στην
Διαγνωστική Ακτινολογία (ακτινογραφία,
επεμβατική ακτινοσκόπηση, CT, μαστο-
γραφία και παιδιατρικοί ασθενείς) και πα-
ροχή συμβουλών για την χρήση τους.

S18. Τήρηση των επιπέδων αναφοράς / οδη-
γιών στην καθημερινή πρακτική.

S19. Εφαρμογή πρωτοκόλλων προσαρμοσμέ-
νων στις διαστάσεις του ασθενούς για πρα-
κτικές υψηλής δόσης.

S20. Εκτίμηση της δόσης οργάνων και ενεργών
δόσεων για εξετάσεις ακτινοδιαγνωστικής
με βάση μετρήσιμες παραμέτρους έκθε-
σης (KAP, DLP) 

Ποιότητα
S21. Εφαρμογή προτύπων και καθιερωμένων

τεχνικώνγια την επίτευξη εικόνας αποδε-
κτής ποιότητος. Πραγματοποίησημετανα-
λύσεων. κατανόησητων επιπτώσεων της
λήψης κακής ποιότητος εικόνων.

S22. Αποφυγή μη-αναγκαίας ακτινικής έκθεσης
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης μέσω
συνέντευξης του ασθενούς (κλινικές εν-
δείξεις, ερωτηματολόγιο, έλεγχος εγκυ-
μοσύνης, κ.ά.).

S23. Διπλός έλεγχος των μέτρων ακτινοπρο-
στασίαςεκτιθέμενης σε ακτινοβολία Χ εγ-
κύου (μέγεθος και θέση του πεδίου ακτί-
νων-Χ, θωράκιση γεννητικών οργάνων,
απόσταση λυχνίας – δέρματος, κατάλληλη
επιλογή φίλτρου, ελαχιστοποίηση και κα-
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ταγραφή του χρόνου ακτινοσκόπησης, κα-
τάργηση μη-αναγκαίων προβολών, απο-
φυγή επανάληψης ακτινογραφιών).

S24. Σχεδιασμό οργανωτικής πολιτικής για την
συγκράτηση των δόσεων τωνεργαζομέ-
νων, σύμφωνα με την Αρχή ALARA.

Νομοθεσία & Κανονισμοί
S25. Αναζήτηση και εφαρμογή των σχετικών Κα-

νονισμών και Οδηγιών για οποιαδήποτε
κλινική κατάσταση στην Ακτινολογία.

Επάρκεια (Υπευθυνότητες & Αυτονομία)

Εξοπλισμός
0C1. Επιλογή του βέλτιστου εξοπλισμού για το

σύνολο των ασθενών της μονάδος λαμβά-
νοντας υπ’όψιν τις διαθέσιμες οικονομικές
δυνατότητες.

ΓενικήΑκτινοπροστασία
0C2. Επιλογή των βέλτιστων απεικονιστικών μέσων

και εργαλείων για κάθε ασθενή σε προσωπική
βάση (ακτινογραφία, CT, εναλλακτικές λύσεις
όπως υπέρηχοι, MRI) λαμβάνοντας υπ’όψιν το
μέγεθος του κινδύνου για την συγκεκριμένη
ασθένεια, την ηλικία και τις διαστάσεις του
ασθενούς, την αναγκαία ποσότητα δόσης για
την διαδικασία και την έκθεση σε ακτινοβολία
των κρίσιμων οργάνων.

0C3. Παροχή συμβουλών στους ασθενείς και
στο προσωπικό σε θέματα εγκυμοσύνης
σχετικά με την ακτινοπροστασία.

0C4. Γνώση της διαφοράς απορροφώμενων δό-
σεων στις διάφορες απεικονιστικές πρα-
κτικές και κατανόησητων ορίων δόσεων
για τους ασθενείς.

Ακτινοπροστασία στην Ακτινολογία
0C5. Παροχή συμβουλών στους ασθενείςσχετικά

με τους ακτινικούς κινδύνους και τα οφέλη
μίας προγραμματισμένης διαδικασίας.

0C6. Αιτιολόγηση της ακτινικής έκθεσης για
κάθε ασθενή ατομικά, ιδιαίτερα για εγ-
κύους ασθενείς.

0C7. Επιλογή της διαγνωστικής διαδικασίας με
την χαμηλότερη δόση για δεδομένο κλι-
νικό αίτημα του παραπέμποντος ιατρού.

0C8. Βελτιστοποίηση της ακτινογραφικής τεχνι-
κής / πρωτοκόλλου με βάση δεδομένα του
συγκεκριμένου ασθενούς.

0C9. Εφαρμογή πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων
στις διαστάσεις και στα γενικότερα δεδο-
μένα του ασθενούς για διαδικασίες υψηλής
δόσης (CT, επεμβατική ακτινοσκόπηση).

C10. Εφαρμογή των Αρχών και των μέσων για
την βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας.

Ποιότητα
C11. Επίβλεψη – συμμετοχή σε διαδικασίες QA

σε όλον τον διαθέσιμο εξοπλισμό τον σχε-
τικό με την έκθεση του ασθενούς.

C12. Εφαρμογή πρότυπων και καθιερωμένων
συστημάτων εργασίας (SOP).

C13. Ανάληψη υπευθυνότητος για οργανωτικά
θέματα και εφαρμογή των κανονισμών.

C14. Οργάνωση της ροής των ακτινολογικών
διαδικασιών με τρόπο ώστε να αποφεύ-
γονται οι ατυχηματικές / μη-αναμενόμενες
εκθέσεις ή να είναι κατάλληλος ο χειρι-
σμός τους εάν συμβούν.

Νομοθεσία & Κανονισμοί
C15. Συμμόρφωση με τις κανονιστικές

απαιτήσεις σε θέματα επαγγελματικής
έκθεσης ή έκθεσης του πληθυσμού στην
ακτινοβολία.

C16. Συμμόρφωση με την ΑρχήALARAσε θέ-
ματα επαγγελματικής έκθεσης ή έκθεσης
του πληθυσμού στην ακτινοβολία.

C17. Συμμόρφωση με την νομοθεσία περί ακτι-
νοπροστασίας του ασθενούς (DRL, όταν
είναι εφαρμόσιμα).

ΠρόσθετηΣτοχευόμενη Γνώση για
Επεμβατικούς Ακτινολόγους

Τεχνογνωσία (Αρχές, Θεωρία, Πρακτικές)

Ακτινοφυσική
0K1. Κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων δημι-

ουργίας και ποιότητος της εικόνας κατά
την ακτινοσκόπηση.

Εξοπλισμός
0K2. Κατανόηση σε βάθος των εξής χαρακτηρι-

στικών της ακτινοσκόπησης:flat-panel /ανι-
χνευτές ενισχυτή εικόνας (συμπεριλαμβα-
νομένων των προβλημάτων του ενισχυτού
εικόνας όπως π.χ. γεωμετρική παραμόρ-
φωση, φαινόμενα μαγνητικών πεδίων πε-
ριβάλλοντος), συνεχής και παλμική λήψη
(συμπεριλαμβανομένων της ροής εικόνων,
αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητος, ακτινο-
σκόπηση υψηλού ρυθμού δόσης, cine, πά-
γωμα τελευταίας εικόνας, «road map-
ping»).

Ακτινοβιολογία
0K3. Κατανόηση της σχέσης δόσης – ακτινο-

βιολογικών επιπτώσεων στην Επεμβατική
Ακτινολογία ως προς την ασφάλεια του
ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων θεμά-
των φυσικού και βιολογικού υπόβαθρου.
Απόκριση των ιστών στην ακτινοβολία σε
μοριακό, κυτταρικό και μακροσκοπικό
επίπεδο. Μοντέλα ακτινοπροκλητής νεο-
πλασίας, κληρονομικοί κίνδυνοι και ακτι-
νικές επιπτώσεις σε ενήλικες, παιδιά και
έμβρυα.

Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία
(ακτίνες-Χ)
0K4. Ορισμός της Αρχής ALARAκαι εφαρμοσι-

μότητά της στην Επεμβατική Ακτινολογία.

0K5. Κατανόηση της έννοιας της Αιτιολόγησης
και της Βελτιστοποίησης όπως εφαρμό-
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ζονται στις πρακτικές της Επεμβατικής
Ακτινολογίας.

0K6. Κατανόηση των Αρχών και των μέσων για
την διαχείριση δόσεων στην Επεμβατική
Ακτινολογία ενηλίκων και παίδων ασθενών.

0K7. Κατανόηση των παραμέτρων οι οποίες
επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας και
την δόση στην Επεμβατική Ακτινολογία.

0K8. Περιγραφή των μεθόδων και των εργα-
λείων για την διαχείριση δόσεων στην
Επεμβατική Ακτινολογία.

0K9. Κατανόηση των βασικών εννοιών μέτρη-
σης απορροφώμενης δόσης ασθενούςκαι
υπολογισμοί στην Επεμβατική Ακτινολογία.

K10. Περιγραφή των βασικών παραδοχών των
σχετικών με την ακτινοπροστασία κατά τον
σχεδιασμό Μονάδος Επεμβατικής Ακτινο-
λογίας.

K11. Αναγνώριση και απαρίθμησηαναμενόμε-
νων δόσεων (για ένα Άτομο Αναφοράς -
ReferencePerson) για τις κύριες εφαρμο-
γές στην Επεμβατική Ακτινολογία.

K12. Κατανόηση ποσοτικά του κινδύνου και απο-
τίμηση δόσης για εργαζομένους και πλη-
θυσμό στην Επεμβατική Ακτινολογία.

K13. Γνώση και κατανόησητων σύγχρονων δε-
δομένων για τις επιπτώσεις χαμηλών δό-
σεων στην Επεμβατική Ακτινολογία.

Ποιότητα
K14. Ορισμός της έννοιας της QA στην Επεμ-

βατική Ακτινολογία.Κατανόησητων διαδι-
κασιών διαχείρισής της και οι υπευθυνότη-
τες.

K15. Αναγνώριση και απαρίθμησητων βασικών
παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν την
ποιότητα της εικόνας και η συσχέτισή τους
με την έκθεση του ασθενούς κατά την
εφαρμογή.

K16. Κατανόηση της Αρχής τωνDRLστις επεμ-
βατικές πρακτικές.

Νομοθεσία & Κανονισμοί
K17. Καθορισμός του σχετικού με την Επεμβα-

τική Ακτινολογία κανονιστικού πλαισίου.

Επιδεξιότητες (Γνωστικές & Πρακτικές)

Ακτινοφυσικ
0S1. ΕφαρμογήΑκτινοφυσικήςγια την βελτιστο-

ποίηση των επεμβατικών πρωτοκόλλων με
την χρήση της ελάχιστης δυνατής έκθε-
σης για την επίτευξη του επιδιωκόμενου
κλινικού αποτελέσματος.

Εξοπλισμός
0S2. Χρήση των τεχνικών χαρακτηριστικών του

εξοπλισμού, σε καθημερινή βάση, εφαρ-
μόζοντας όλες τις δυνατότητες μείωσης
της δόσης και βελτίωσης της ποιότητος,

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’όψιν τα τε-
χνικά όρια της απεικονιστικής ή επεμβατι-
κής μονάδος.

Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία
(ακτίνες-Χ)
0S3. Βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων των

πράξεων με την χρήση SOPτης Επεμβατι-
κής Ακτινολογίας και με την προσαρμογή
τους στις διαστάσεις του ασθενούς.

0S4. Επιλογή του βέλτιστου συμβιβασμού με-
ταξύ της αναλογίας όφελος / κίνδυνος,
ποιότητος εικόνας, έκβασης απεικονιστι-
κής διαδικασίας και ακτινικής έκθεσης για
κάθε ασθενή ατομικά.

0S5. Επίβλεψη της χρήσηςπροσωπικούεξοπλι-
σμού ακτινοπροστασίας από τους εργαζό-
μενους στην Επεμβατική Ακτινολογία, πα-
ροχή βοήθειας στον έλεγχο του χώρου και
των ατόμων, εκτίμηση της έκθεσης, μελέτη
των αποτελεσμάτων και παρακολούθηση
(followup), επίβλεψη της υγείας των εκτι-
θέμενων και καταγραφή συμπτωμάτων.

0S6. Εφαρμογή μέτρων ακτινοπροστασίας και
συμβουλές στην Επεμβατική Ακτινολογία,
ιδίως για την επιβάρυνση των οφθαλμών.

0S7. Εκτίμηση των ενεργών δόσεων των επεμ-
βατικών πράξεων με την βοήθεια μετρήσι-
μων παραμέτρων έκθεσης (KAP, δόση
δέρματος) 

0S8. Εκτίμηση των περιπτώσεων εκείνων όπου
η δόση δέρματος είναι υψηλή.

0S9. Υπολογισμός του κινδύνου για τον ασθενή
μέσω μετρήσεων των δοσιμετρικών παρα-
μέτρων (εκείνων των οποίων χρησιμοποι-
ούνται για την εκτίμηση των ανεπιθύμητων
βιολογικών επιπτώσεων).

Ποιότητα
S10. Κατανόηση της επίδρασης της κακής ποι-

οτικά εικόνας στις επεμβατικές τεχνικές.
S11. Αποφυγή μη-αναγκαίας ακτινικής έκθε-

σης του ασθενούς κατά την επεμβατική
διαδικασίαβελτιώνοντας τις εφαρμοζόμε-
νες τεχνικές (μέγεθος και θέση του πε-
δίου ακτίνων-Χ, θωράκιση γεννητικών ορ-
γάνων, απόσταση λυχνίας – δέρματος,
κατάλληλη επιλογή φίλτρου, ελαχιστο-
ποίηση και καταγραφή του χρόνου ακτι-
νοσκόπησης, κατάργηση μη-αναγκαίων
προβολών).

S12. Σχεδιασμόκατάλληλης οργανωτικής πολι-
τικής ώστε να διατηρούνται οι δόσεις χα-
μηλές στην Επεμβατική Ακτινολογία σύμ-
φωνα με την Αρχή ALARA.

Νομοθεσία & Κανονισμοί
S13. Αναζήτηση και εφαρμογή των σχετικών

κανονισμώνγια όλες τις πιθανές κλινικές
καταστάσεις στην Επεμβατική Ακτινολο-
γία.

Επάρκεια (Υπευθυνότητες & Αυτονομία)

Εξοπλισμός
0C1. Επιλογή του καταλληλότερου επεμβατικού

εξοπλισμού για το εύρος των ασθενών το
οποίο υποδέχεται το Κέντρο, με βάση τους
διαθέσιμους πόρους.

Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία
(ακτίνες-Χ)
0C2. Παροχή συμβουλών στους ασθενείςσχε-

τικά με τους ακτινικούς κινδύνους και τα
οφέλη μίας προγραμματισμένης επεμβα-
τικής διαδικασίας.

0C3. Αιτιολόγηση της ακτινικής έκθεσης στις
επεμβατικές ακτινοδιαγνωστικές πράξεις
σε κάθε ασθενή ατομικά, με ιδιαίτερη προ-
σοχή σε εγκύους (ή πιθανώς εγκύους)
ασθενείς.

0C4. Βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων πρω-
τοκόλλων / τεχνικών για συγκεκριμένη
επεμβατική διαδικασία και με βάση τις ει-
δικές ανάγκες του ασθενούς. 

0C5. Εφαρμογή των Αρχών της Αιτιολόγη-
σης(αξιολόγηση της αναλογίας κίνδυνος /
όφελος), της Βελτιστοποίησης (συμπερι-
λαμβανομένης της ΑρχήςALARA) και του
ορισμού Επιπέδων Αναφοράς για την προ-
στασία του ασθενούς από περιττό ακτινικό
κίνδυνο.

0C6. Εφαρμογή βέλτιστωνατομικών πρωτοκόλ-
λων (ως προς το μέγεθος και το πρό-
βλημα) για πρακτικές οι οποίες ενέχουν
υψηλές δόσεις.

0C7. Αποφυγή πολύ υψηλών δόσεων στο δέρμα
οι οποίες δυνητικά προκαλούν μη-στοχα-
στικά φαινόμενα.

0C8. Παρακολούθηση ασθενών για τον έλεγχο
εμφάνισης μη-στοχαστικών φαινομένων. 

0C9. Εφαρμογή πρακτικών για την διασφάλιση
των ορίων δόσεων για το προσωπικό.

Νομοθεσία & Κανονισμοί
C10. Συμμόρφωση με την νομοθεσία περί ακτι-

νοπροστασίας του ασθενούς (συμπερι-
λαμβανομένης της εφαρμογής των επιπέ-
δων αναφοράς,όταν είναι εφαρμόσιμα για
την συγκεκριμένη διαδικασία).

Στοχευόμενη Γνώση στην Ακτινοπροστασία
για μη-ειδικούς στην Ακτινολογία
εμπλεκομένους σε επεμβατικές τεχνικές οι
οποίες ενέχουν υψηλές δόσεις

Τεχνογνωσία (Αρχές, Θεωρία, Πρακτικές)

Ακτινοφυσική
0K1. Κατανόηση της φύσης των ακτίνων-Χ ως

ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο εσωτερικό

Ευρωπαϊκές οδηγίες εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας
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του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας.

0K2. Κατανόηση της έννοιας «Ακτινοβολία Πε-
ριβάλλοντος».

0K3. Αδρή περιγραφή του μηχανισμού παρα-
γωγής ακτίνων-Χ για διαγνωστικές εφαρ-
μογές.

Εξοπλισμός
0K4. Κατανόηση των βασικών λειτουργιών των

συστημάτων παραγωγής ακτίνων-Χ.
0K5. Περιγραφή της Αρχής της «απεικονιστικής

αλυσίδος» από την παραγωγής ακτίνων-Χ
έως την προβολήτης εικόνας.

0K6. Αδρή περιγραφή τουμηχανισμού, της λει-
τουργίας και της ποικιλομορφίας του εξο-
πλισμούεφαρμογής ειδικών επεμβατικών
πρακτικών (συστήματα C-arm, φορητά C-
arm, υβριδικός αγγειογραφικόςεξοπλι-
σμός) 

Ακτινοβιολογία
0K7. Κατανόηση τωνβιολογικώνεπιπτώσεων της

Ακτινοβολίας. 
0K8. Κατανόηση σωματικών και γενετικών επι-

πτώσεων των ακτίνων-Χ στους ιστούς.
0K9. Κατανόηση των στοχαστικών επιπτώσεων

και των ακτινοπροκλητών αντιδράσεων των
ιστών.

Ακτινοπροστασίαστην Επεμβατική Ακτινολογία
(ανάλογα με την ειδικότητα)
K10. Περιγραφή των βασικών Αρχών ακτινο-

προστασίας, όπως περιγράφεται από τη-
νICRP.

K11. Κατανόηση της αναγκαιότητος για Αιτιο-
λόγηση, συμπεριλαμβανομένης της συγ-

κατάθεσης του ασθενούςγια εξειδικευμέ-
νες επεμβατικές τεχνικές.

K12. Κατανόηση της ανάγκης βελτιστοποίησης
και συμμόρφωση με την Αρχή ALARA σε
εξειδικευμένες επεμβατικές τεχνικές.

K13. Κατανόηση της φύσης της ακτινικής έκθε-
σης και τα όρια δόσης για τους εργαζόμε-
νους (συμπεριλαμβανομένων των δόσεων
για τα διάφορα όργανα), τις εγκύους, τον
γενικό πληθυσμό, τους συνοδούς και τους
μεταφορείς.

K14. Κατανόηση των Αρχών και των μέσων για
τηνδιαχείριση των δόσεων σε ειδικευμένες
επεμβατικές πρακτικές ενηλίκων και παί-
δων ασθενών.

K15. Αναγνώριση και απαρίθμησηαναμενόμε-
νων δόσεων (σε ένα άτομο αναφοράς) για
τις κύριες ειδικές επεμβατικές τεχνικές
(ανάλογα με την ειδικότητα).

K16. Κατανόηση των Αρχών και των μέσων για
την βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας.

Ποιότητα
K17. Κατανόηση της Αρχής της Διασφάλισης

Ποιότητος – QA
K18. Αναγνώριση και απαρίθμησητων κυρίων

παραμέτρων βελτίωσης της ποιότητος ει-
κόνας και η σχέση τους με την έκθεση του
ασθενούς σε εξειδικευμένες επεμβατικές
πρακτικές.

K19. Κατανόηση της Αρχής τωνDRLστις ειδι-
κευμένες επεμβατικές πρακτικές.

Νομοθεσία & Κανονισμοί
K20. Καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου

για τις εξειδικευμένες επεμβατικές πρα-
κτικές..

Επιδεξιότητες (Γνωστικές & Πρακτικές)

Εξοπλισμός
0S1. Συνεχής έλεγχος της ποιότητος εικόνας

με στόχο την αναγνώριση των τεχνικών
ατελειών σε ειδικευμένες επεμβατικές
πρακτικές.

Ακτινοβιολογία
0S2. Ενημέρωση των ασθενών για τα προβλήματα

τα οποία αντιμετωπίζουν και για τις προ-
γραμματισμένες τεχνικές αντιμετώπισή τους.

0S3. Αποτελεσματική ενημέρωση των ασθενών
για την φύση των ακτινικών κινδύνων. 

Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία
(ανάλογα με την ειδικότητα)
0S4. Εφαρμογή των 3 επιπέδων Αιτιολόγησης

στην καθημερινή πρακτική, σε συνδυασμό
με τις υπάρχουσες Οδηγίες αλλά και την
ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης (π.χ.
πολυνοσηρότητα).

0S5. Τήρηση των επιπέδων αναφοράς / οδη-
γιών στην καθημερινή πρακτική.

0S6. Εκτίμηση περιπτώσεων όπου αναμένεται
υψηλή δόση δέρματος.

0S7. Εφαρμογή των Αρχών και των κατάλλη-
λων εργαλείων για την βελτιστοποίηση της
ακτινοπροστασίας.

0S8. Σχεδιασμός οργανωτικής πολιτικής για να
τηρηθεί η Αρχή ALARA για το προσωπικό.

Ποιότητα
S9. Αποφυγή μη-αναγκαίας ακτινικής έκθεσης

κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης με την
βοήθεια συνέντευξης του ασθενούς (κλινι-
κές ενδείξεις, ερωτηματολόγιο, έλεγχος
εγκυμοσύνης, κ.ά.)

S10. Διπλός έλεγχος των μέτρων ακτινοπρο-
στασίαςεγκύου εκτιθέμενης σε ακτινοβολία
Χ (μέγεθος και θέση του πεδίου ακτίνων-
Χ, θωράκιση γεννητικών οργάνων, από-
σταση λυχνίας – δέρματος, κατάλληλη επι-
λογή φίλτρου, ελαχιστοποίηση και
καταγραφή του χρόνου ακτινοσκόπησης,
κατάργηση μη-αναγκαίων προβολών, απο-
φυγή επανάληψης ακτινογραφιών).

Νομοθεσία & Κανονισμοί
S11. Αναζήτηση και εφαρμογή των σχετικών κα-

νονισμώνγια όλες τις πιθανές κλινικές πε-
ριπτώσεις στις ειδικευμένες επεμβατικές
πρακτικές.

Επάρκεια (Υπευθυνότητες & Αυτονομία)

Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία
(ανάλογα με την ειδικότητα)
0C1. Εφαρμογή μέτρων ακτινοπροστασίας αντί-

στοιχων του επιπέδου έκθεσης και του κιν-
δύνου.

Ευρωπαϊκές οδηγίες εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας
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0C2. Αποφυγή πολύ υψηλών δόσεων στο δέρμα
οι οποίες δυνητικά προκαλούν μη-στοχα-
στικά φαινόμενα.

0C3. Εφαρμογή πρακτικών για την διασφάλιση
ορίου δόσεων για προσωπικό το οποίο
συμμετέχει σε επεμβατικές πρακτικές.

0C4. Διαβούλευση με κατάλληλου επαγγελματίες
υγείας για την επίτευξη της βέλτιστης ακτι-
νοπροστασίαςστα πλαίσια των κανονισμών.

0C5. Παρακολούθηση ασθενών για τον έλεγχο
εμφάνισης μη-στοχαστικών φαινομένων.

0C6. Εφαρμογή των Αρχών και των μέσων για
την βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας.

Ποιότητα
0C7. Εφαρμογή SOPσε ειδικές επεμβατικές

πρακτικές.

Νομοθεσία & Κανονισμοί
0C8. Συμμόρφωση με την νομοθεσία περί ακτι-

νοπροστασίας του ασθενούς (DRL, όταν
είναι εφαρμόσιμα).

Στοχευόμενη Γνώση στην Ακτινοπροστασία
για Μη-Ειδικούς στην Ακτινολογία οι
οποίοι εφαρμόζουν χαμηλού επιπέδου
επεμβατικές τεχνικές

Τεχνογνωσία (Αρχές, Θεωρία, Πρακτικές)

Φύση των ακτίνων-Χ
0K1. Αντίληψη της έννοιας του ηλεκτρομαγνητι-

κού φάσματος. 

0K2. Κατανόηση της φύσης των ακτίνων-Χ ως
ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο εσωτερικό
του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας.

0K3. Κατανόηση της έννοιας “Ακτινοβολία Πε-
ριβάλλοντος”

Παραγωγή ακτίνων-Χ
0K4. Περιγραφή μηχανισμού παραγωγής ακτί-

νων-Χ για διαγνωστικές εφαρμογές.

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας Χ και ύλης
0K5. Κατανόηση μηχανισμών αλληλεπίδρασης

ακτίνων-Χ και ύλης
0K6. Κατανόηση της απορρόφησης και της διά-

χυσης των ακτίνων-Χ σε διάφορα υλικά,
συμπεριλαμβανομένων των ιστών.

Βιολογικές Επιπτώσεις της Ακτινοβολίας
0K7. Κατανόηση των βιολογικώνεπιπτώσεων

της ακτινοβολίας. 
0K8. Κατανόηση των σωματικών και γενετικών

επιπτώσεων των ακτίνων-Χ στους ιστούς.
0K9. Κατανόηση των στοχαστικών επιπτώσεων

και των ακτινοπροκλητών αντιδράσεων των
ιστών.

K10. Αναγνώριση, απαρίθμησηκαι κατανόηση-
θεμάτων ακτινοπροστασίαςτα οποία αφο-
ρούν στο προσωπικό.

Ακτινική Δόση και Κίνδυνοι
K11. Ορισμός μονάδων δόσης ακτινοβολίας.
K12. Κατανόηση των Αρχών μέτρησης κλινικών

δόσεων ακτινοβολίας.

K13. Περιγραφή των παραμέτρων οι οποίες επι-
δρούν στην ακτινική έκθεση και δόση.

K14. Κατανόηση της επίδρασης της ηλικίας του
ασθενούς στο μέγεθος του ακτινικού κινδύνου.

K15. Κατανόηση DRLκαι ευρωπαϊκών και εθνι-
κών ελέγχων.

Επιδεξιότητες (Γνωστικές & Πρακτικές)

Φύση των ακτίνων-Χ
0S1. Δημιουργία πλαισίου για συζητήσεις περί

κινδύνου – οφέλους.

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας Χ και ύλης
0S2. Επιλογή μέτρων ακτινοπροστασίας μεχρή-

σηκατάλληλων τρόπων απομείωσης της
ακτινοβολίας.

0S3. Εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή πε-
ριττής και διαχεόμενης ακτινοβολίας από
ασθενείς και από το προσωπικό της αγγει-
οχειρουργικής.

Βιολογικές Επιπτώσεις της Ακτινοβολίας
0S4. Σαφής και κατανοητή ενημέρωση των ασθε-

νών για την φύση των ακτινικών κινδύνων.

Ακτινική Δόση και Κίνδυνοι
0S5. Αντίληψη του μεγέθους της απορροφώμε-

νης δόσης κατά την εφαρμογή απεικονι-
στικών πρωτοκόλλων.

0S6. Χρήση των παραμέτρων έκθεσης για την
βελτιστοποίηση της δόσης.

0S7. Λήψη υπ’όψιν της ηλικίας του ασθενούς και
του δείκτηBMI (Body Mass Index) κατά την
εφαρμογή απεικονιστικών πρωτοκόλλων. 

Επάρκεια (Υπευθυνότητες & Αυτονομία)

Φύση των ακτίνων-Χ
0C1. Εφαρμογή της ακτινοπροστασίας βασι-

σμένη σε σαφή κατανόησητης φύσης της
ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Ακτινική Δόση και Κίνδυνοι
0C2. Εφαρμογή μέτρων ακτινοπροστασίας αντίστοι-

χωντου επιπέδου έκθεσης και του κινδύνου.
0C3. Υιοθέτησηκαι εφαρμογή συστήματος ελέγ-

χου και μέτρησης της έκθεσης.
0C4. Σύγκριση δόσεων ασθενών με τα DRL και

ανάληψη κατάλληλων μέτρων όταν απαιτηθεί.

ΠρόσθετηΣτοχευόμενη Γνώση για
Πυρηνικούς Ιατρούς

Τεχνογνωσία (Αρχές, Θεωρία, Πρακτικές)

Ακτινοπροστασία του ασθενούς στην Πυρηνική
Ιατρική
0K1. Καθορισμός κανονιστικού πλαισίου για πρα-

κτικές της Πυρηνικής Ιατρικής.
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0K2. Αναγνώριση και απαρίθμησηDRL και ανα-
μενόμενες δόσεις για τυπικές διαγνωστι-
κές διαδικασίες στην Πυρηνική Ιατρική.

0K3. Κατανόηση του μεγέθους του κινδύνουως
συνάρτηση της απορροφώμενης δόσης
από τον ασθενή, την ηλικία και την πρό-
γνωση.

0K4. Κατανόηση των Αρχών και των εργαλείων
για τον υπολογισμό της δοσολογίας στην
παιδιατρική Πυρηνική Ιατρική.

0K5. Κατανόησητων σχετικών κανονισμών για
την θεραπεία εσωτερικών / εξωτερικών
ασθενών και τα κριτήρια αποδέσμευσής
τους.

0K6. Κατανόηση της Αρχής και της διαδικασίας
της Διαχείρισης Ποιότητος (QA) για μη-
απεικονιστικές συσκευές, όπως π,χ, με-
τρητές ενεργότητος (dose calibrators) και
βολίδες (probes).

0K7. Κατανόηση της Αρχής και της διαδικασίας
της Διαχείρισης Ποιότητος (QA) γιααπει-
κονιστικές συσκευές στην Πυρηνική Ια-
τρική, όπως π.χ. γάμμα-camera, SPECT,
PET (και οι συνδυασμοί τους με CT).

0K8. Περιγραφή της Αρχής και της διαδικασία-
ςχορήγησης ραδιοφαρμάκων, ενδοφλέβια,
δια του στόματος και με εισπνοή.

0K9. Περιγραφή των άμεσων ενεργειών μετά
από λανθασμένη χορήγηση.

K10. Κατανόηση των κλινικών επιπτώσεων στην
περίπτωση χορήγησης ενεργότητος σε έγ-
κυο (ή στο άμεσο μέλλον έγκυο) τις πρώ-
τες εβδομάδες μετά από ραδιοϊσοτοπική
θεραπεία.

K11. Περιγραφή διαδικασιών επίτευξης συνερ-
γασίας με «δύσκολους» ασθενείς.

K12. Κατανόηση των κύριων παραγόντων βελτι-
στοποίησης της ποιότητος της εικόνας σε

σχέση με την χορηγούμενη ενεργότητα,
όπως η επιλογή του διαφράγματος, το
ενεργειακό παράθυρο ή ο αλγόριθμος
ανακατασκευής τομογραφικής λήψης.

K13. Κατανόηση των επιλογών για την βελτι-
στοποίηση της απορροφώμενης δόσης
από την αξονική τομογραφία κατά την συν-
δυαστική εφαρμογή διαγνωστικών τεχνι-
κών (π.χ. PET/CT, SPECT/CTκ.ά.).

K14. Κατανόησητων βασικώνεννοιώνMIRD [MIRD
2009], συμπεριλαμβανομένων των εννοιών
«time-integrated activity in source region (cu-
mulated activity)» και «time-integrated activity
coefficient (residence time)».

K15. Επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας για
την θεραπεία καλοήθων ασθενειών του θυ-
ρεοειδούς, με την βοήθεια μετρήσεων
πρόσληψης ραδιοϊωδίου.

K16. Αναγνώριση και απαρίθμησηθεραπευτικών
πρακτικών οι οποίες πραγματοποιούνται
λιγότερο συχνά ή μόνο σε ειδικευμένα
Κέντρα και τα συνοδά θέματα ακτινοπρο-
στασίας.

Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική
πληθυσμού και εργαζομένων 
K17. Περιγραφή των γενικών κανόνωνεργασίας

με ανοικτές πηγές.

K18. Περιγραφή των βασικών παραδοχών των
σχετικών με την ακτινοπροστασία κατά τον
σχεδιασμό ενός Τμήματος Πυρηνικής Ια-
τρικής.

K19. Κατανόηση της φύσης και των πηγών εσω-
τερικής και εξωτερικής ακτινικής έκθεσης
των εργαζομένων στην Πυρηνική Ιατρική.

K20. Κατανόηση της ποσοτικοποίησης του κιν-
δύνου και της αποτίμηση δόσης για εργα-
ζόμενους στην Πυρηνική Ιατρική.

K21. Γνώση των πρακτικών εκείνων οι οποίες ενέ-
χουν δυνητικά υψηλές δόσεις για τα άκρα και
τους φακούς των οφθαλμών (π.χ. εκπομποί
υψηλής ενέργειας βήτα σωματιδίων).

K22. Κατανόηση της ποσοτικοποίησης του κιν-
δύνου και της αποτίμηση δόσης (όταν
απαιτείται) για τον πληθυσμό για πρακτικές
της Πυρηνικής Ιατρικής.

K23. Περιγραφή των απαιτήσεων για συμμόρ-
φωση με τους κανονισμούςσχετικά με την
διαχείριση και την πρακτική χρήση ανοι-
κτών και κλειστών πηγών, συμπεριλαμβα-
νομένωντων απαιτήσεων ασφαλούς απο-
θήκευσης, θωράκισης, τήρησης αρχείων
και ελέγχου.

K24. Περιγραφή των απαιτήσεων για συμμόρ-
φωση με τους κανονισμούς σχετικά με την
διαχείριση και την διάθεση ραδιενεργών
αποβλήτων και την μεταφορά ραδιενερ-
γών ουσιών.

K25. Αναγνώριση και απαρίθμησηορίων δόσεων
για εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένων

των δόσεων οργάνων), έγκυες εργαζόμε-
νες, γενικό πληθυσμό, συνοδούς και μετα-
φορείς.

K26. Κατανόηση των νομικών και ηθικών ζητη-
μάτων σχετικά με την έκθεση εθελοντών-
στην ιατρική έρευνα η οποία εμπλέκει χο-
ρήγηση ραδιοφαρμάκων.

K27. Αναγνώριση, απαρίθμησηκαι κατανόηση
των θεμάτωνακτινοπροστασίας για επαγ-
γελματίες, τα οποία άπτονται των ειδικών
πρακτικών οι οποίες πραγματοποιούνται
στον χώρο εργασίας του ενδιαφερομένου
(π.χ. ραδιο-υμενεκτομές, στοχευμένη ακτι-
νοθεραπείας με σωματίδια άλφα ή εκπομ-
πούς βήτα).

Επιδεξιότητες (Γνωστικές & Πρακτικές)

Ακτινοπροστασία του ασθενούς στην Πυρηνική
Ιατρική
0S1. Εφαρμογήτων Αρχών της Αιτιολόγησης

(αποτίμηση κινδύνου/οφέλους) και Βελτι-
στοποίησης (Αρχή ALARA), λαμβάνοντας
υπ’όψιν τις υπάρχουσες Οδηγίες και εν-
δείξεις για τις πρακτικές της Πυρηνικής
Ιατρικής.

0S2. Επιλογή ραδιοφαρμάκων και τεχνικών
προς χρήση, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα DRL.

0S3. Για κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική δια-
δικασία, εφαρμογήτων ευρωπαϊκών και
εθνικών νόμων, κανονισμών, οδηγιών και
προτύπων, σχετικών με την ασφάλεια.

0S4. Αποτίμηση του ακτινικού κινδύνου στο έμ-
βρυο σε σύγκριση με τα οφέλη των πρα-
κτικών της Πυρηνικής Ιατρικής.

0S5. Υπολογισμός της χορηγούμενης ενεργό-
τητος σε παιδιατρικούς ασθενείς, με πα-
ράμετρο την σωματική μάζα.

0S6. Υπολογισμός της δόσης οργάνων και της
ενεργούς δόσης με παράμετρο τον χρόνο
παραμονής του ισοτόπου στον οργανισμό,
χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το
OLINDA/EXM[http://olinda.vueinnova-
tions.com].

0S7. Επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας για
τηνθεραπεία καλοήθων ασθενειών του θυ-
ρεοειδούς, με την βοήθεια μετρήσεων
πρόσληψηςραδιοϊωδίου.

0S8. Σχεδιασμός προσωπικού πλάνου θερα-
πείας (σε συνεργασία με ακτινοφυσικό) για
μία συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία.

0S9. Σχεδιασμός κατάλληλων μέτρων ακτινο-
προστασίας για την διαχείριση εσωτερικών
ασθενών στους οποίους έχουν χορηγηθεί
θεραπευτικές δόσεις ραδιοφαρμάκων.

S10. Ταυτοποίησηκλινικών ενδείξεων οι οποίες
επιτρέπουν την χρήση χαμηλής δόσης σε
συνδυαστικές απεικονιστικές διαδικασίες.

S11. Σχεδιασμός κατάλληλων μέτρων για την
διαχείριση ατυχηματικής / μη-αναμενό-
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