
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

 
ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 7251 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ζ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΙΔΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΒΡΙΔΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 3 

Εργαςτιριο 0 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Υποβάθπος , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικήρ Πεπιοσήρ, Ανάπτςξηρ 

Δεξιοτήτων 

Μάκθμα ειδικότθτασ 

 - 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL 

https://eclass.teiath.gr/courses/TIE124/  

 
 
2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 παράγει τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα εικόνασ και να μπορεί  να εφαρμόςει 

πρωτόκολλα χαμθλισ δόςθσ. 

 κατανοεί τισ εφαρμογζσ τθσ επεξεργαςίασ εικόνασ ςτθν απόδοςθ των αγγείων, 

εντζρου κ.α.  

 ςυνεργάηεται με τον ιατρό που εκτελεί επεμβατικζσ πράξεισ 

ΕΙΔΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΒΡΙΔΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ 

https://eclass.teiath.gr/courses/TIE124/


 εφαρμόηει πρωτόκολλα δυναμικισ απεικόνιςθσ ςυμπαγϊν οργάνων, εγκεφάλου 

 κατανοεί τισ εφαρμογζσ τθσ ποςοτικισ υπολογιςτικισ τομογραφίασ 

 κατανοιςει το ςκεπτικό με βάςθ το οποίο διαμορφϊνονται τα πρωτόκολλα ωσ 

προσ τθν αντίκεςθ των ιςτϊν και τα επίπεδα απεικόνιςθσ 

 εξοικειωκεί με τθν ανατομικι εικόνα ςε πολλαπλά επίπεδα επί ειδικϊν εφαρμογϊν 

MRI  

 εξοικειωκεί αδρά με πακολογικζσ εικόνεσ που προκφπτουν από αυτζσ τισ τεχνικζσ 

κοπόσ του μαθήματοσ: κοπόσ του μακιματοσ είναι να προάγει και να διευρφνει τισ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ του φοιτθτι ςτθν απεικόνιςθ με Τπολογιςτικι Σομογραφία και 

Μαγνθτικι Σομογραφία  παρουςιάηοντασ τισ εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ τθσ μεκόδου και 

αναλφοντασ τισ επιπλζον γνϊςεισ που απαιτοφνται από τον τεχνολόγο – ακτινολόγο. 

Αναλφονται οι παράμετροι ςάρωςθσ, τεχνικζσ απεικόνιςθσ αγγείων, καρδιάσ, απεικόνιςθ 

εντζρου, δυναμικι και ποςοτικι απεικόνιςθ, διπλοενεργειακι απεικόνιςθ, ςχεδιαςμόσ 

πλάνου ακτινοκεραπείασ, τριςδιάςτατοσ προεγχειρθτικόσ ςχεδιαςμόσ, επεμβατικζσ 

τεχνικζσ με κακοδιγθςθ υπολογιςτικοφ τομογράφου. Να προάγει τθν κατανόθςθ του 

τρόπου διαμόρφωςθσ των ακολουκιϊν απεικόνιςθσ, ϊςτε να μπορεί να μειϊςει τα τεχνικά 

ςφάλματα και να βελτιςτοποιιςει τθν παραγόμενθ εικόνα. 

τόχοσ του μαθήματοσ 

Να μπορεί να διαμορφϊνει ο φοιτθτισ ειδικζσ εξετάςεισ κατανοϊντασ τουσ λόγουσ που 

οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ. 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ), ςε ποιά / ποιζσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα; 

-Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
-Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
-Λιψθ αποφάςεων  
-Αυτόνομθ εργαςία  
-Ομαδικι εργαςία  
-Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
-Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
-Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

-Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
-Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
-Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
-Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
-Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
-Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 



 

1. Εξελίξεισ ςτα ςυςτιματα υπολογιςτικισ τομογραφίασ (ΤΣ άνω των 64 ςειρϊν 

ανιχνευτϊν, ΤΣ διπλισ λυχνίασ, ΤΣ δζςμθσ θλεκτρονίων - electron Beam CT, τεχνικι 

απεικόνιςθσ C-arm με επίπεδο ανιχνευτι)  

2. Ανάλυςθ των  παραμζτρων ςάρωςθσ και ανακαταςκευισ και του τρόπου με τον 

οποίο επθρεάηουν τθν ποιότθτα τθσ εικόνασ (κόρυβοσ, αντίκεςθ, χωρικι 

διακριτικι ικανότθτα) ζτςι ϊςτε με τθν λιγότερθ δυνατι δόςθ να παράγεται 

διαγνωςτικι εικόνα  

3. Ειδικζσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνασ (3D, MPR, κλπ.) και εικονικι υπολογιςτικι 

τομογραφία  

4. Απεικόνιςθ αγγείων (αρτθριϊν, φλεβϊν), καρδιάσ, ςτεφανιαίων, επεξεργαςία 

εικόνασ 

5. Απεικόνιςθ λεπτοφ και παχζοσ  εντζρου  και  δυναμικι (perfusion) απεικόνιςθ 

ςυμπαγϊν οργάνων και εγκεφάλου  

6. Σεχνικζσ ποςοτικισ υπολογιςτικισ τομογραφίασ (Quantitative computed 

tomography - QCT) – απεικόνιςθ με διπλι ενζργεια  

7. Επεμβατικζσ πράξεισ κακοδθγοφμενεσ με υπολογιςτικό τομογράφο (βιοψίεσ, 

παροχετεφςεισ και τοπικι κεραπεία όγκων (κερμοκαυτθρίαςθ με 

ραδιοςυχνότθτεσ, κρυοκεραπεία, εφαρμογι μικροκυμάτων, ζγχυςθ αλκοόλθσ και 

χεδιαςμόσ  πλάνου ακτινοκεραπείασ   

8. Ειδικά κζματα ακτινοπροςταςίασ  ςτθν πολυτομικι υπολογιςτικι τομογραφία 

Μαγνθτικι αγγειογραφία  ΚΝ 

9. Φαςματοςκοπία, λειτουργικι MRI, ακολουκίεσ διάχυςθσ – αιμάτωςθσ ςτο ΚΝ  

10. Πολυπαραμετρικι μαγνθτικι τομογραφία προςτάτθ 

11. Ειδικζσ εξετάςεισ μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ 

12. Μαγνθτικι εντερόκλυςθ-εντερογραφία, μαγνθτικι χολαγγειοπαγκρεαρογραφία, 

Μαγνθτικι ουρογραφία και Μαγνθτικι αγγειογραφία ςϊματοσ 

13. Απεικόνιςθ καρδιάσ – αγγείων – εφαρμογζσ χρονιςμοφ εξζταςθσ (triggering – ECG 

ι pulse gating – respiratory compensation) 

14.  Τβριδικζσ τεχνικζσ (PET-CT, PET-MRI, MRI-US κ.λ.π.) 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν αίκουςα διδαςκαλίασ θ κεωρία   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν εργαςτθριακι 
εκπαίδευςθ και χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
και τθσ ιςτοςελίδασ του Σμιματοσ  για τθν επικοινωνία 
και τθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν αντίςτοιχα. 
Χριςθ του e-class για τθν ανάρτθςθ και διακίνθςθ 

επιςτθμονικϊν άρκρων, οδθγιϊν, διαλζξεων, χριςιμων 

ςυνδζςμων (links), ερωτθματολογίων, πλθροφοριϊν για 



τθν παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων και ςεμιναρίων 

ςχετικϊν με το μάκθμα, κλπ.  

 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ Βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
Διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ Μελζτθσ (project), Συγγραφι 
Εργαςίασ / Εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
Δθμιουργία κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ 
και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ με τθ 

χριςθ οπτικοακουςτικϊν 

μζςων.  

30 
 

Αυτοτελισ μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  90 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
Αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία Πολλαπλισ 
Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ, 
Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, Ζκκεςθ / 
Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, Δθμόςια 
Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτϊσ προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θεωρία 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

 Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ  

 Ερωτιςεισ φντομθσ Απάντθςθσ 
 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Α. Ελληνική 

1. Αλειφερόπουλοσ Δ.  Αξονική Τομογραφία. Λίτςασ, 2003. ISBN:906-372-073-9 

2. Hofer M. Διδακτικό Εγχειρίδιο Υπολογιςτικήσ Τομογραφίασ. Παριςιάνου Α.Ε., 

2004 ISBN: 960-394-265-0  

3. Αργυροποφλου, Γουλιάμοσ, Δρεβελζγκασ, Καραντάνασ, Κελζκθσ, Πραςςόπουλοσ, 

ιαμπλισ, Σςιαμποφλασ, Φεηουλίδθσ. Κλινική Ακτινολογία. Εκδόςεισ Ι. 

Κωνςταντάρασ, 2012, ISBN 960-680-238-6 

4. Καρατόπθσ Α.- Κανδαράκθσ I. Ιατρική Φυςική-Βιοϊατρική Τεχνολογία: Απεικόνιςη 

Μαγνητικοφ Συντονιςμοφ. Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ “Αράκυνκοσ”, ζκδοςθ 2008. 

ISBN: 978-960-91034-9-7. 

5. Δ. Κουμαριανόσ Μαγνητική Τομογραφία: από τισ βαςικζσ αρχζσ ςτη κλινική 

πράξη. Εκδόςεισ Ζεβελεκάκθ 2013 

6. Απ. Καραντάνασ Μαγνητική Τομογραφία. εκδ. ΒΗΣΑ 1997 

7. Lasserre Anke, Blohm Ludwig. Εγχειρίδιο ακτινολογίασ. Παριςιάνου ΑΕ, 2007 ISBN 

960-394-495-9 



8. Westbrook C.  MRI με μια ματιά. Blackwell Science 2002. Εκδόςεισ Παριςιάνου 

2004 

 

Β. Ξενόγλωςςη 

9. Euclid Seeram. Computed tomography: physical principles, clinical applications, 

and quality control. 3rd ed, 2009, Saunders ISBN 978-1-4160-2895-6 

10. Reiser M.F., Becker C.R., Nikolaou K.., Glazer G. (Eds.). Multislice CT. 3rd ed. 2009 

ISBN 978-3-540-33125-4 

11. Mathias Prokop, Michael Galanski, Aart Van Der Molen, Cornelia Schaefer-Ρrokop. 

Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body.  Thieme, 2003. ISBN 

0865778701 

12. R. Brüning, A. Küttner, T. Flohr (Eds). Protocols for Multislice CT. 2nd ed, 2005. ISBN 

978-3540272717  

13. ICRP task group. Managing Patient Dose in Multi-Detector Computed Tomography 

(MDCT). 219/06 Dec vers. 

14. AAPM - American Association of Physicists in Medicine (2010). Comprehensive 

Methodology for the Evaluation of Radiation Dose in X-ray Computed 

Tomography. Report No. 111 AAPM Task Group  

15. Westbrook C, Kaut Roth C, Talbot J.  MRI in Practice.  Wiley Blackwell, 2011. ISBN 

978-1444337433 

16. C. Westbrook. Handbook of MRI Technique. Wiley Blackwell; 2008. ISBN 978-

1405160858 

17. McRobbie DW, Moore EA, Graves MJ, Prince MR. MRI from Picture to Proton. 2nd 

ed. Cambridge University Press, 2006. ISBN-13 978-0-521-68384-5 

18. Bushong S. Magnetic Resonance Imaging: Physical and Biological Principles. 2nd 

ed. St. Louis. Mo: Mosby; 2003. ISBN 0323014852 

 

 

 

 

http://books.google.gr/books?q=inpublisher:%22Thieme%22&source=gbs_summary_r&cad=0
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=R.%20Br%C3%BCning&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=A.%20K%C3%BCttner&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=T.%20Flohr&search-alias=books&sort=relevancerank

