
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ  

ΣΜΗΜΑ Βιοϊατρικών Επιςτθμών  

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ και ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 8271 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

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 

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 

Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

- 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 



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 

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

Μετά το τζλοσ των μακθμάτων ο ςπουδαςτισ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηει : 

 τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ απεικόνιςθσ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ 

 τισ βαςικζσ αρχζσ των πρωτοκόλλων απεικόνιςθσ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ 

 τισ προχωρθμζνεσ ανατομικζσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν απεικόνιςθ 

των πακιςεων του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ 

 τισ κυριότερεσ πακολογικζσ οντότθτεσ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ και τουσ 

αλγορίκμουσ απεικόνιςθσ. 

Επιπλζον να γνωρίηει : 

 τισ ειδικζσ τεχνικζσ και νεϊτρερεσ εξελίξεισ ςτθν απεικόνιςθ του καρδιαγγειακου 

ςυςτιαμτοσ 

 τισ ανάγκεσ για χρονικι διακριτικι ικανότθτα και πωσ αυτι επιτυγχάνεται με τισ 

διάφορεσ μεκόδουσ 

 τα κφρια χαρακτθριςτικά του υπερθχογραφιματοσ και τθν αν’αγκθ για 

ςυγχρονιςμό με το υερθχογράφθμςα ςτθν απεικόνιςθ τθσ καρδιάσ 

 τισ κυριότερεσ πακιςεισ του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

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 

 Αυτόνομθ εργαςία 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Μζκοδοι απεικόνιςθσ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ  

2. Σραφμα  

3. Μθ τραυματικζσ πακιςεισ  μυοςκελετικοφ 

4.  Ορκοπαιδικά υλικά  

5. Βαςικζσ αρχζσ απεικόνιςθσ με μαγνθτικι τομογραφία 

6. Απεικόνιςθ των αρκρώςεων  

7. Τπερθχογραφία – εφαρμογζσ ςτο μυοςκελετικό 

8. Τπερθχογρφαφία – εφαρμογζσ ςτο καρδιαγγειακό ςφςτθμα  

9. Αγγειογραφία  

10. Πυρθνικι ιατρικι – εφαρμογζσ ςτο καρδιαγγειακό ςφςτθμα 

11. Τπολογιςτικι τομογρραφία ςτεφανιαίων και μειηόνων αγγείων 

12. Μαγνθτικι Σομογραφία – τεχνικι – 

13. Μαγνθτικι τομογραφία – μελζτθ ανατομίασ, λειτουργίασ, αιμάτωςθσ 

14. Μαγνθτικι ςτεφανιογραφία και αγγειογραφία αγγείων ςώματοσ    

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία 

 Χριςθ  του   θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου   και  

τθσ ιςτοςελίδασ  του  Τμιματοσ    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, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ (χριςθ ΤΠΕ) 

 

45 

Αυτόνομθ μελζτθ  45 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 



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 

φνολο Μακιματοσ  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 ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου με 

το ςφςτθμα πολλαπλισ επιλογισ, βραχειϊν 

απαντιςεων, ςφντομθσ ανάπτυξθσ 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Jamshid Tehranzadeh. Απεικόνιςη Μυοςκελετικοφ. Εκδόςεισ  Κωνςταντάρασ 2015, 

ISBN: 9789606802898 

 Καραντάνασ Α. Απεικόνιςη Αθλητικών Κακώςεων. Εκδόςεισ Κωνςταντάρασ, 2010, 

ISBN: 9789606802102 

 Ανδρζου Ι., Γουλιάμοσ Ακ. Αξονική Στεφανιογραφία. Εκδόςεισ Κωνςταντάρασ, 

2010, ISBN: 9789606802195  

 Δθμιτριοσ Αν. Κελζκθσ. Επεμβατική Ακτινολογία. Εκδόςεισ Κωνςταντάρασ, 2014, 

ISBN: 9789606802409  

 Thelen Erbel Barkhausen Kreitner. Cardiac Imaging. A Multimodality Approach.  

Thieme 2009. ISBN: 9783131477811 
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