
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ 
ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4231 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 

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 4 

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 

Μάκθμα Ειδικισ Τποδομισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 



(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

 

Ο φοιτθτισ  κατανοεί: 

 τθν  αλλθλεπίδραςθ ακτινοβολίασ και φλθσ 

 τθ λειτουργία των μονάδων ι διατάξεων που εκπζμπουν ακτινοβολίεσ. 

 τθ δθμιουργία τθσ ακτινολογικισ εικόνασ. 

 τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςτα Ακτινοδιαγνωςτικά  

τμιματα, ϊςτε να είναι ικανόσ να χρθςιμοποιιςει τα ςυςτιματα αυτά. 

 τθν ςυςχζτιςθ των ακτινοβολιϊν με τισ ακτινοδιαγνωςτικζσ τεχνικζσ και 

τεχνολογίεσ  

 τθ ςθμαςία τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ ςτουσ εξεταηόμενουσ. 

 

Γενικζσ 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  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 

 



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δομι τθσ φλθσ, φφςθ ακτινοβολιϊν, αλλθλεπιδράςεισ ακτινοβολίασ-φλθσ, δόςθ, 

δοςιμετρία. 

2. Είδθ γεννθτριϊν ακτίνων Χ,  λειτουργία ακτινολογικϊν μθχανθμάτων (ςτακερά –

φορθτά). 

3. Λυχνία ακτίνων Χ, είδθ λυχνιϊν, παραγωγι ακτίνων-Χ, φάςμα ακτίνων-Χ, χωρικι 

κατανομι ακτίνων-Χ, διαγράμματα κερμικισ αντοχισ. 

4. Σάςθ και ρεφμα λυχνίασ, παροχι λυχνίασ, χριςθ θκμοφ, χειριςτιριο, διαςτάςεισ 

εςτίασ, διαφράγματα βάκουσ,  αντιςκεδαςτικό διάφραγμα, ςυςτιματα αυτόματθσ 

ζκκεςθσ. 

5. Ακτινοςκόπθςθ, ενιςχυτισ εικόνασ, ςυςτιματα καταγραφισ εικόνασ. 

6. Αγγειογραφικά ςυςτιματα, τροχιλατα ςυςτιμτα χειρουργείων C-arm. 

7. Χαρακτθριςτικά ακτινολογικισ, ακτινοςκοπικισ και ψθφιακισ εικόνασ. 

8. Δοςιμετρία, δόςθ, Air Kerma, ενεργόσ ιςοδφναμθ δόςθ. 

9. Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα CR και DR. 

10.  Αρχζσ Φυςικισ και λειτουργίασ Μαςτογραφίασ. 

10.  Αρχζσ Φυςικισ και λειτουργίασ αξονικισ τομογραφίασ. 

11. Αρχζσ Φυςικισ και λειτουργίασ μαγνθτικισ τομογραφίασ. 

12. Αρχζσ Φυςικισ και λειτουργίασ PET/PET-CT/PET-MRI 

13. Αρχζσ Φυςικισ και λειτουργίασ οδοντικισ ακτινογραφίασ. 

14. Αρχζσ Φυςικισ και λειτουργίασ μθχανθμάτων μζτρθςθσ οςτικισ πυκνότθτασ και 

υπερθχογράφων. 

       15. Νομοκεςία-ποιοτικοί ζλεγχοι 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ολεσ οι διαλζξεισ ςε μορφή Power Point 

Χριςθ ΣΠΕ ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 



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 60 

φνολο Μακιματοσ   

 

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. 

 

Σελικι γραπτι εξζταςθ ςε 5 κζματα. 

Εναλλακτικά, 

Οςοι εκ των φοιτθτϊν επικυμοφν, ςτθν αρχι του 

εξαμινου,  μποροφν να ςχθματίςουν ομάδα 3 ατόμων, 

ϊςτε να αναλάβουν τθν ανάπτυξθ κεωρθτικοφ 

κζματοσ , το οποίο προσ το τζλοσ του εξαμινου, μετά 

τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του διδάςκοντοσ μποροφν να 

παρουςιάςουν δθμόςια. Με τον τρόπο αυτό 

επιδιϊκεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των φοιτθτϊν και θ 

ελεφκερθ βοφλθςθ.  

Οι εργαςίεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0.3 και θ 

τελικι γραπτι εξζταςθ ςυντελεςτι 0.7. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Ελληνική 

1) Γ. Κουτρουμπισ  Ακτινοφυσική Ι  , εκδόςεισ Λφχνοσ , 2007 

2) Κανδαράκθσ Ιωάννθσ. Φυσικζς και τεχνολογικζς αρχζς ακτινοδιαγνωστικής. 

Ζλλθν, 2001. ISBN 960-286-656-Χ 

3) Κανδαράκθσ I. Ιατρική Φυσική-Βιοϊατρική Τεχνολογία: Ακτινοδιαγνωστική. 

Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ “Αράκυνκοσ”, ζκδοςθ 2008, ςελίδεσ 352, ISBN: 978-960-

89768-1-8. 

Ξενόγλωςςη 

4) Graham D.T. and Cloke P. Principles of Radiological Physics (4th edition), Churchill 



Livingstone,  (2003).  ISBN 0-443-07073-3 

5) The Health & Safety Commission. Work with Ionising Radiation. Ionising 

Radiations Regulations 1999: Approved Code of Practice and Guidance. HSE Books, 

(2000), ISBN 0-7176-1746-7 

6) Ball J & Moore A D Essential Physics for Radiographers (3rd Edition). Blackwell 

7) Scientific. (1997)  ISBN 0-632-03902-7 

8) Graham D T and Cloke P Principles of Radiological Physics (4th Edition). Churchill       

Livingstone. (2003)  ISBN 0-443-07073-3 

 

 


