
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΡΑΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΝΟΙΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 6211-6212 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2 4 

ΕΓΑΣΤΗΙΟ 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: 

 

ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΑΚΣΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι 



(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

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 

Να καταςτιςει τον φοιτθτι ικανό: 

 να γνωρίηει τθ δράςθ τθσ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ ςτουσ ιςτοφσ (πακολογικοφσ και 

υγιείσ) 

 να γνωρίηει βακιά τισ επιπτϊςεισ  των ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν  επί του αςκενοφσ.  

 να είναι υπεφκυνοσ ςτθν εφαρμογι τουσ κατά τθν διάρκεια των ιατρικϊν πράξεων 

(ακτινοδιάγνωςθσ - ακτινοκεραπείασ - πυρθνικι ιατρικισ). 

 

Να καταςτεί ο φοιτθτισ ικανόσ να: 

 

• ξεχωρίηει και να κατζχει γνϊςθ μθχανθμάτων ακτινοκεραπευτικϊν και τθν χριςθ 

αυτϊν 

• να ζχει γνϊςθ ςτοιχείων κλινικισ ογκολογίασ  

• να γνωρίηει το αντικείμενο τθσ κεραπείασ που ο ίδιοσ εκτελεί. 

 

Επίςθσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίηει τον τρόπο και τισ οδοφσ 

διαςποράσ των κακοικων όγκων και  

να εκτελεί τθν ακτινοκεραπευτικι αγωγι κατά τον τελειότερο τρόπο με ςκοπό τθν  

ανακοφφιςθ ι και πολλάκισ τθν ίαςθ το καρκινοπακοφσ. 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίηει τθν ακτινοανατομία, τον τρόπο 

και τισ οδοφσ διαςποράσ των κακοικων όγκων των υπό μελζτθ περιοχϊν και πωσ να 

εκτελεί τθν ακτινοκεραπευτικι αγωγι κατά τον τελειότερο τρόπο με ςκοπό τθν 

ανακοφφιςθ ι και τθν ίαςθ πολλάκισ του καρκινοπακοφσ. 

Εργαστηριακό Μέρος 

Σκοπόσ είναι θ κατανόθςθ, θ πρακτικι εφαρμογι και θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με 

τον Σχεδιαςμό Τιλε-Θεραπείασ (Teletherapy Treatment Planning) ςτθν 

Ακτινοκεραπευτικι διαδικαςία.  Επί πλζον, μζςα από τα μακιματα του 

εργαςτθρίου, κα βελτιςτοποιθκεί θ κατανόθςθ του γενικότερου ρόλου τουσ, των 

ευκυνϊν και των υποχρεϊςεϊν τουσ ςε ζνα τμιμα Ακτινοκεραπείασ. 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να καταςτιςει τον τεχνολόγο τθσ ακτινοκεραπείασ 

γνϊςτθ των ςτοιχείων τθσ κλινικισ ογκολογίασ ϊςτε να ςυμμετζχει ενεργά ςτο 

ςχεδιαςμό (simulation) και τθν εκτζλεςθ τθσ ακτινοκεραπείασ, ςε ζναν αςκενι 



 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό Μέρος 

1) Πγκοι του ΚΝΣ. (ειςαγωγι, επιδθμιολογία, αιτιοπακογζνεςθ, πακολογοανατομικι 

ταξινόμθςθ - πρωτοπακείσ όγκοι του ΚΝΣ, μεταςτατικοί όγκοι του ΚΝΣ - διάγνωςθ, 

κλινικι εικόνα, ςυμπτωματολογία, πρόγνωςθ, κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των όγκων 

γεμάτο ιδιαιτερότθτεσ όπωσ είναι ο καρκινοπακισ.  

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… 

……. 

 Η εφαρμογι των ακτινολογικϊν πράξεων (ακτινογραφίεσ κλαςςικζσ - αξονικζσ 

τομογραφίεσ - scanning - ακτινοκεραπεία κ.λ.π.) να γίνεται με βακιά γνϊςθ των 

επιπτϊςεων (ευεργετικϊν και βλαπτικϊν) επί του αςκενοφσ. 

 Να καταςτιςει τον τεχνολόγο τθσ ακτινολογίασ ικανό να γνωρίηει τθν δράςθ τθσ 

ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ ςτουσ ιςτοφσ (πακολογικοφσ και υγιείσ), ϊςτε να είναι 

υπεφκυνοσ ςτθν εφαρμογι τουσ κατά τθν διάρκεια των ιατρικϊν πράξεων 

(ακτινοδιάγνωςθσ - ακτινοκεραπείασ - πυρθνικι ιατρικισ). 

 Λεπτομερισ μελζτθ όλων των ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν, και των φαινομζνων τα 

οποία προκαλοφν κατά τθν είςοδο τουσ ςτθν ηϊςαν φλθ, δράςθ αυτϊν επί των υγιϊν 

ιςτϊν και επί των κακοθκϊν όγκων. 

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

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 



του ΚΝΣ) 

2) Πγκοι του ΚΝΣ: τεχνικι ακτινοκεραπείασ (εντοπιςμζνθ ακτινοκεραπεία, 

ακτινοκεραπεία εφϋ ολοκλιρου του εγκεφάλου, ακτινοκεραπεία νευράξονα), 

παρενζργειεσ τθσ ακτινοκεραπείασ (οξείεσ, ενδιάμεςεσ, απϊτερεσ). Γλοιϊματα, 

αδζνωμα τθσ υπόφυςθσ, κρανιοφαρυγγίωμα, όγκοι επίφυςθσ, μθνιγγίωμα, 

χόρδωμα, όγκοι του νωτιαίου μυελοφ (κλινικι εικόνα, διάγνωςθ, προγνωςτικοί 

παράγοντεσ). Αποτελζςματα τθσ ακτινοκεραπείασ. Ο ρόλοσ τθσ ακτινοκεραπείασ 

ςτθν αντιμετϊπιςθ των εγκεφαλικϊν μεταςτάςεων. 

3) Αντιμετϊπιςθ του ςυνδρόμου πίεςθσ του νωτιαίου μυελοφ, ο ρόλοσ τθσ 

ακτινοκεραπείασ ςτθν καρκινωματϊδθ μθνιγγίτιδα. Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των όγκων του ΚΝΣ: τριςδιάςτατθ ςφμμορφθ ακτινοκεραπεία, 

ςτερεοτακτικι ακτινοκεραπεία – ςτερεοτακτικι ακτινοχειρουργικι (gamma knife) 

ενδοϊςτικι τοποκζτθςθ ραδιενεργϊν ιςοτόπων, χθμειοκεραπεία όγκων του ΚΝΣ. 

4) Κακοικθ νεοπλάςματα κεφαλισ και τραχιλου: ιςτοπακολογοανατομικι ταξινόμθςθ 

(οςτά γνάκων, ρινικζσ κοιλότθτεσ και παραρρίνιοι κόλποι, ρινοφάρυγγασ, ςτοματικι 

κοιλότθτα, αμυγδαλζσ, λάρυγγασ ςιελογόνοι αδζνεσ, κυρεοειδισ αδζνασ). Καρκίνοσ 

κεφαλισ και τραχιλου – αςυνικεισ εντοπίςεισ: καρκίνοσ του ωτόσ, καρκίνοσ τθσ 

ρινικισ χοάνθσ, καρκίνοσ τθσ ρινικισ κοιλότθτασ, καρκίνοσ των παραρρινίων κόλπων. 

Ακτινοβόλθςθ τραχιλου επί αςυνικων εντοπίςεων  

5) Καρκίνοσ του ρινοφάρυγγα: ανατομικι, επιδθμιολογία και αιτιοπακογζνεςθ, φυςικι 

ιςτορία και ςταδιοποίθςθ, ςυμπτωματολογία και διάγνωςθ, προγνωςτικοί 

παράγοντεσ, κεραπεία του καρκίνου του ρινοφάρυγγα, τεχνικι τθσ ακτινοκεραπείασ 

του καρκίνου του ρινοφάρυγγα, παρενζργειεσ τθσ κεραπείασ. 

6) Καρκίνοσ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ: ανατομικι, επιδθμιολογία και 

αιτιοπακογζνεςθ, φυςικι ιςτορία – επζκταςθ – ςταδιοποίθςθ, ςυμπτωματολογία 

και διάγνωςθ, γενικόσ κεραπευτικόσ χειριςμόσ, τεχνικι ακτινοκεραπείασ, 

παρενζργειεσ ακτινοκεραπείασ. 

7) Καρκίνοσ του ςτοματοφάρυγγα: γενικά, ανατομικι, επιδθμιολογία και 

αιτιοπακογζνεια, φυςικι ιςτορία και ςταδιοποίθςθ, κεραπεία, τεχνικι τθσ 

ακτινοκεραπείασ. 

8) Καρκίνοσ τθσ βάςθσ τθσ γλϊςςασ: ανατομικι, επιδθμιολογία και αιτιοπακογζνεια, 

φυςικι ιςτορία και ςταδιοποίθςθ, κεραπεία, τεχνικι τθσ ακτινοκεραπείασ, 

παρενζργειεσ τθσ κεραπείασ. 

9) Καρκίνοσ του λάρυγγα: ειςαγωγι, ανατομικι, επιδθμιολογία και αιτιοπακογζνεια, 

φυςικι ιςτορία και ςταδιοποίθςθ, ςυμπτωματολογία και διάγνωςθ, κεραπεία του 

καρκίνου του λάρυγγα, τεχνικι ακτινοκεραπείασ, παρενζργειεσ κεραπείασ. 

10) Καρκίνοσ του υποφάρυγγα: ανατομικι, επιδθμιολογία και αιτιοπακογζνεια, φυςικι 

ιςτορία και ςταδιοποίθςθ, ςυμπτωματολογία και διάγνωςθ, κεραπεία, παρενζργειεσ 

τθσ κεραπείασ. 

11) Καρκίνοσ των μειηόνων ςιελογόνων αδζνων: παρωτίδα, υπογνάκιοσ ςιελογόνοσ 

αδζνασ, υπογλϊςςιοσ ςιελογόνοσ αδζνασ. Επιδθμιολογία, φυςικι ιςτορία και 



ςταδιοποίθςθ, ςυμπτωματολογία, και διάγνωςθ, κεραπεία, τεχνικι τθσ 

ακτινοκεραπείασ, παρενζργειεσ κεραπείασ. 

12) Καρκίνοσ κυρεοειδι αδζνα: γενικά, ανατομικι, επιδθμιολογία και αιτιοπακογζνεια, 

φυςικι ιςτορία και ςταδιοποίθςθ, ςυμπτωματολογία και διάγνωςθ, κεραπεία, 

τεχνικι τθσ ακτινοκεραπείασ, παρενζργειεσ κεραπείασ. 

13) Καρκίνοσ του πνεφμονα: γενικά (επιδθμιολογία, αιτιοπακογζνεια, κλινικι εικόνα, 

διάγνωςθ, ςταδιοποίθςθ, ιςτοπακολογοανατομικι ταξινόμθςθ, προγνωςτικοί 

παράγοντεσ) 

14) Ο μικροκυτταρικόσ καρκίνοσ του πνεφμονα: γενικά, ακτινοκεραπεία, ο ρόλοσ τθσ 

προφυλακτικισ ακτινοβόλθςθσ του εγκεφάλου. Ο Μθ – μικροκυτταρικόσ καρκίνοσ 

του πνεφμονα: ακτινοκεραπευτικι αγωγι, χθμειοκεραπεία, χειρουργικι κεραπεία. 

Εργαστηριακό Μέρος 

Σχεδιαςμόσ Θεραπείασ ςτθν Τθλεακτινοκεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των κακοικων όγκων: 

 Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ 

 Κεφαλισ – Τραχιλου 

 Θωρακικισ Κοιλότθτασ 

 Ρυελικισ Κοιλότθτασ 

 Μαςτοφ  

 Λεμφικοφ Συςτιματοσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ το 

κεωρθτικό μζροσ και ςτο νοςοκομείο (ακτινοκεραπευτικό 

τμιμα) το εργαςτθριακό μζροσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Γίνεται χριςθ Τ.Ρ.Ε. και ςτθν κεωρθτικι και ςτθν 

εργαςτθριακι διδαςκαλία με χριςθ τθν ιςτοςελίδα του 

τμιματοσ για τθν επικοινωνία και τθν ενθμζρωςθ των 

φοιτθτϊν. 

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, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ-Διδαςκαλίεσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
οπτικοακουςτικά μζςα 

30 

Εργαςτθριακι άςκθςθ ςε 
ομάδεσ ζωσ 10 φοιτθτϊν 

30 

Μελζτθ 54 
Σύνολο Μαθήματος  114 

 



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 

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. 

 

Θεωρία 

Γραπτζσ Εξετάςεισ που περιλαμβάνουν  

- ερωτιςεισ κρίςεωσ και ανάπτυξθσ κεμάτων 

-  εμβάκυνςθ ςτα επιςτθμονικά ογκολογικά κεφάλαια 

 

Εργαστήριο 

Ολικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου με προφορικζσ ερωτιςεισ και 

ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

1)      Τςακίρθσ Γ, Θρουβάλασ Ν, Κφργιασ Γ. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Τόμοσ Α. Εκδόςεισ 

Λίτςασ 2000.  ISBN:960-372-028-3set  

2)      Κοςμίδθσ Ρ, Τςακίρθσ Γ. Ογκολογία – Ραδιοβιολογία.  Εκδόςεισ Λίτςασ 2003.  

       ISBN:960-372-069-0 

Ξενόγλωσση 

3)      Perez C, Brady L. Principles and practice of Radiation Oncology. Lippincott Williams 

Wilkins, 2004. ISBN-10: 0781763691 

4)      Cox JD. Moss' Radiation Oncology: Rationale, Technique, Results. 8th ed Mosby, 2003. 

ISBN 0323012582 

 
 


