
 

 
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ και ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 7241-7242 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ζ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ 

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 

Διαλέξεισ 3 5 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Ακτινοφυςικι Ακτινολογίασ και Ακτινοβιολογία 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses 

ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ 



(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματ 

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 το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ο φοιτθτισ κα γνωρίηει: 

 περί των βιολογικϊν επιδράςεων των ιονιηουςϊν ακτινοβολιϊν.  

 για τα όργανα μζτρθςθσ ακτινοβολιϊν και ραδιενζργειασ και τθ λειτουργία τουσ  

 τθν αρχι ALARA και τα Διαγνωςτικά Επίπεδα Αναφοράσ (ΔΕΑ) 

 Όρια δόςεων, υπολογιςμόσ κινδφνου από τθν ζκκεςθ ςτθν ακτινοβολία, νομοκεςία 

ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν 

 Δοςιμετρία. Χαρακτθριςμόσ χϊρων εργαςτθρίων ςε ςχζςθ με τον φόρτο εργαςίασ 

του εργαςτθρίου 

 εξοικείωςθ με τθν Ακτινοπροςταςία ϊςτε να μπορεί να αντιμετωπίςει προβλιματα 

ςτον χϊρο εργαςίασ του (ακτινοδιάγνωςθ, ακτινοκεραπεία, πυρθνικι Ιατρικι). 

 κατανόθςθ των κινδφνων των ιονιηουςϊν ακτινοβολιϊν και των κανόνων  
ακτινοπροςταςίασ για τουσ εργαηομζνουσ, τουσ αςκενείσ και το κοινό 

 

Θεωρητικό μέροσ 

 Δοςιμετρικά μεγζκθ. Βιολογικζσ επιδράςεισ ακτινοβολιϊν. Η γνϊςθ κεμάτων 

ακτινοπροςταςίασ που αφοροφν ςτα Εργαςτιρια Ακτινολογίασ, Ακτινοκεραπείασ και 

Πυρθνικισ Ιατρικισ. 

 Εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ ακτινοβολιϊν, μζτρα ατομικισ προςταςίασ. Ατομικά 

δοςίμετρα. Τπολογιςμοί κωρακίςεων. 

 Εφαρμογζσ ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν ςτθν βιομθχανία, τρόφιμα κ.λ.π Εξοικείωςθ 

με δοςιμετρικά μεγζκθ και πρακτικζσ μείωςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ ςε αςκενείσ, 

προςωπικό και κοινό πλθκυςμό. Πρωτόκολλα ελζγχων. Διαγνωςτικά επίπεδα 

αναφοράσ. Νομοκεςία. 

Εργαςτηριακό μέροσ 

 Εκτίμθςθ δόςεων εξεταηομζνων από μετριςεισ δόςεων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
ακτινολογικοφ εργαςτθρίου. Αξιολόγθςθ μετριςεων.  

 Σιρθςθ των Διαγνωςτικϊν Επιπζδων Αναφοράσ ςτουσ εξεταηόμενουσ κατά τισ 
ακτινοδιαγνωςτικζσ πράξεισ 

 Ποιοτικοί ζλεγχοι ςτον ακτινοδιαγνωςτικό εξοπλιςμό.  



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό μέροσ 

1. Βαςικζσ γνϊςεισ πυρθνικισ Φυςικισ, Φυςικι και Σεχνθτι ραδιενζργεια και 
Μονάδεσ αυτισ, φορτιςμζνα ςωμάτια, ακτίνεσ -Χ και -γ, νετρόνια, διειςδυτικότθτα 
αυτϊν, μονάδεσ ακτινοβολίασ 

2. Κυκλοφορικό, αναπνευςτικό, πεπτικό ςφςτθμα, το κφτταρο. Αρχζσ ραδιοβιολογίασ, 
ςωματικά και κλθρονομικά αποτελζςματα 

3. Κοςμικι ακτινοβολία, ακτινοβολία από γιινεσ πθγζσ, τεχνθτζσ πθγζσ ακτινοβολίασ. 
Ανιχνευτζσ ακτινοβολίασ (Θάλαμοσ ιονιςμοφ G-M και αναλογικόσ ςτερεάσ 
κατάςταςθσ). Απαρικμθτισ ςπινκθριςμϊν, ανιχνευτζσ κερμοφωταφγειασ, 
φωτογραφικό δοςίμετρο. 

4. Σρόποι προςταςίασ από τθν ακτινοβολία (απόςταςθ, κϊρακασ, χρόνοσ) κωράκιςθ 
ζναντι νετρονίων. Ιδιότθτεσ των υλικϊν κωράκιςθσ. 

5. Κατάλοιπα (ςτερεά, υγρά, αζρια, ραδιενεργά κατάλοιπα).  Νομοκεςία. 

6. Ακτινοπροςταςία κατά τθ χριςθ ανοικτϊν πθγϊν, εςωτερικι μόλυνςθ, ζλεγχοι 
μολφνςεων. Εξοπλιςμόσ προςταςίασ ζναντι των ακτίνων -Χ. Ακτινολογικόσ 
κάλαμοσ, Ποιοτικοί ζλεγχοι:  ακτινογραφικι λυχνία, ακτινοςκοπικι λυχνία, 
μαςτογράφοσ, αγγειογράφοσ, αξονικόσ τομογράφοσ, φορθτι ακτινολογικι μονάδα, 
οδοντιατρικι ακτινολογικι μονάδα.  

 Επιςκζψεισ ςε Νοςοκομεία και τθν  ΕΕΑΕ. 

 Διαλζξεισ από προςωπικό τθσ ΕΕΑΕ 

 

Γενικέσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ 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  

Παράγωγι 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 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 



7. Διαγνωςτικά Επίπεδα Αναφοράσ και θ εφαρμογι τουσ ςτουσ εξεταηόμενουσ. 

8. Ακτινοκεραπεία με ακτίνεσ-Χ, υπερδυναμικι ακτινοκεραπεία, ζγκυοσ γυναίκα, 
ςυςτθματικζσ εξετάςεισ, ακτινοπροςταςία αςκενι. 

9. Ακτινοπροςταςία κατά τθ βραχυκεραπεία, ενδοκοιλοτικζσ και ενδοϊςτικζσ 
εφαρμογζσ 

10. Ακτινοπροςταςία ςτο Εργαςτιριο πυρθνικισ ιατρικισ 

11. Ακτινοπροςταςία παιδιϊν και βρεφϊν 

12. Βιομθχανικζσ εφαρμογζσ ακτινοβολιϊν 

13. Μεγάλα Πυρθνικά ατυχιματα, Ραδιενεργά πτϊματα, Μείωςθ των δόςεων κατά τισ 
ακτινολογικζσ εξετάςεισ, παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ μελζτθ τθσ 
ακτινοπροςταςίασ ςε ζνα κάλαμο 

14. Μθ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ. Δοςιμετρία μθ ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν. 

15. Αςκιςεισ υπολογιςμϊν ακτινοπροςταςίασ. 

 Εργαςτηριακό μέροσ 

1. Ειςαγωγι ςτθν κεωρία των μετριςεων και ςφαλμάτων. 

2. Εξικοίωςθ με τα μετρθτικά όργανα του εργαςτθρίου, τεχνικά χαρακτθριςτικά, όρια 
μετριςεων, επιδόςεισ, ςφάλματα. 

3. Μετριςεισ ςκεδαηόμενθσ ακτινοβολίασ γφρω από δεξαμενι νεροφ, ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ. Εξάρτθςθ από τισ παραμζτρουσ ζκκεςθσ. 

4. Ελεγχοσ παραμζτρων ζκκεςθσ ακτινολογικοφ μθχανιματοσ τριϊν φάςεων 
πολυπαλμικισ ανόρκωςθσ. Λιψθ μετριςεων με ςτοιχεία ζκκεςθσ ακτινογραφιϊν. 

5. Ελεγχοσ παραμζτρων ζκκεςθσ ακτινολογικοφ μθχανιματοσ τριϊν φάςεων  
ανόρκωςθσ 6 κορυφϊν. Λιψθ μετριςεων με ςτοιχεία ζκκεςθσ ακτινογραφιϊν. 

6. Ελεγχοσ παραμζτρων ζκκεςθσ φορθτοφ ακτινολογικοφ μθχανιματοσ. Λιψθ 
μετριςεων με ςτοιχεία ζκκεςθσ ακτινογραφιϊν. 

7. Ελεγχοσ παραμζτρων ζκκεςθσ μαςτογράφου. Λιψθ μετριςεων  και εικόνων ςε 
ομοίωμα μαςτοφ 

8. υνάντθςθ με τισ ομάδεσ του εργαςτθρίου για τθν αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ των 
μετριςεων. 

9. Θεωρθτικι αξιολόγθςθ δόςεων  ςε εξεταηόμενουσ ςε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 
Πυρθνικισ Ιατρικισ. 

10. Θεωρθτικι αξιολόγθςθ δόςεων  ςε εξεταηόμενουσ ςε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 
Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. 

11. Επίςκεψθ ςτθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ και παρακολοφκθςθ 
ςεμιναρίου από εκπροςϊπουσ τθσ ΕΕΑΕ. 

12. Επίςκεψθ ςε Νοςοκομεία. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

Σο κεωρθτικό μάκθμα γίνεται πρόςωπο με πρόςωπο 



εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ολεσ οι διαλζξεισ γίνονται ςε Power Point. 

τθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ οι μετριςεισ ςυλλζγονται 

από τα όργανα ςε Ecxel αρχεία και διατίκεντε ςτουσ 

φοιτθτζσ με e-mail. 

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 ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 

υγγραφι 

εργαςτθριακισ 

αναφοράσ για τθν κάκε 

άςκθςθ 

30 

 

20 

Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ 

10 

Ανεξάρτθτθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ  150 

 

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 ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0.6 

και εργαςτθριακζσ αναφορζσ με ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ 0.4 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

1. Κωνςταντίνοσ Κάππασ Κικι Θεοδϊρου, Ακτινοβολίεσ και Ακτινοπροςταςία, 

Broken Hill, 2017, ISBN 978-9863-258-80-2 

2. Π. Κυπαριςςιάδθσ  Βαςικέσ Αρχέσ Ακτινοβιολογίασ, Εκδόςεισ Παριςιάνου Α.Ε, 

2008 

http://www.parisianou.gr/bookview.php?id=1760


ISBN: 978-960-394-447-5 

Ξενόγλωςςη 

3. NCRP Reports. Bethesda, Md: National Council on Radiation Protection and 

Measurements. 

4. Martin JE. Physics for Radiation Protection. New York, NY: Wiley InterScience; 

2000. ISBN 0471353736 

5. Meistrich ML. Radiation Protection Guidance. Bethesda, Md: National Council 

on Radiation Protection and Measurements; 2000. ISBN 0929600657.  

6. Mettler FA. Medical Effects of Ionizing Radiation. 2nd ed. Philadelphia, Pa: WB 

Saunders; 1995. ISBN 0721666469  

7. Martin - S. Harbison Radiation Protection  Chapman and Hall  

8. 10) Bushong, S. Mosby's Radiography Online: Radiobiology and Radiation 

Protection. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004. ISBN-10: 0323032583 and ISBN-

13: 978-0323032582 

 

 


