
 

 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4211 

4212 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ 

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 

Θεωρία  2 

3 Εργαςτήριο  2 

φνολο 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 Ειδικοφ Τποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΙΕΙΑ 



ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/RADAKT105/ 

http://opencourses.gr/opencourse.xhtml?id=17629&ln=el 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά 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 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα κατζχουν γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ  ςχετικά με το περιβάλλον τθσ άςκθςθσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ μονάδων 

υγείασ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να προςαρμοςτοφν ςτισ απαιτιςεισ του εργαςιακοφ τουσ 

χϊρου. 

Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων από τουσ φοιτθτζσ 

προκειμζνου να αντιμετωπίηουν τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ςτθν Οργάνωςθ, Διοίκθςθ και 

Διαχείριςθ των Μονάδων Τγείασ. Επιμζρουσ ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 

1. θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων εφαρμογισ των λειτουργιϊν τθσ Διοίκθςθσ 

και τθσ κριτικισ αξιολόγθςθσ  των ςφγχρονων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ που 

αναπτφςςονται, 

2. θ διαχείριςθ άμεςων οικονομικϊν κεμάτων και 

3. θ χριςθ απαραίτθτων τεχνολογιϊν για τθν αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

4. οι απαιτιςεισ προκειμζνου να εργαςκεί ςε διεκνζσ περιβάλλον και ωσ μζλοσ 

ομάδασ ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 

Ο φοιτθτισ να κατανοεί: 

 τον τρόπο με τον οποίο οι προςωπικζσ αξίεσ επθρεάηουν τθν φροντίδα του 

αςκενοφσ 

 τθν επίδραςθ πολιτιςμικϊν παραμζτρων ςτθν αντιμετϊπιςθ και υγεία του 

αςκενοφσ  

 τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ με τον αςκενι κατά τισ ακτινολογικζσ εξετάςεισ 

Ο φοιτθτισ να γνωρίηει για: 

 τθ μεταφορά, τοποκζτθςθ αςκενϊν  

 τθν επίςθμθ αναφορά επειςοδίου ατυχιματοσ 

https://eclass.teiath.gr/courses/RADAKT105/
http://opencourses.gr/opencourse.xhtml?id=17629&ln=el


 τθν εκτίμθςθ τθσ καταςτάςεωσ του αςκενοφσ  

 τισ φυςιολογικζσ τιμζσ εργαςτθριακϊν εξετάςεων 

 τον ζλεγχο λοιμϊξεων 

 τα κλινικά ςθμεία επειγουςϊν ιατρικϊν καταςτάςεων 

 τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ χειριςμοφ τραυματιϊν  

 τα βαςικά ςτοιχεία φαρμακολογίασ και χοριγθςθσ φαρμάκων  

 τθν προετοιμαςία και υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςε διαγνωςτικζσ και 

κεραπευτικζσ επεμβατικζσ ακτινολογικζσ πράξεισ 

 τθν προετοιμαςία εξετάςεων με χριςθ ςκιαγραφικϊν μζςων 

 τα ςκιαγραφικά μζςα ωσ φάρμακα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ ο φοιτητήσ/τρια θα είναι ςε θζςη να: 

 Πραγματοποιεί λήψη φλεβικοφ 

 Να τοποθετεί με αςφάεια φλεβοκαθετήρα 

 υνεργαςτεί με τουσ αςθενείσ για τη λήψη βιολογικϊν δειγμάτων. 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει και να αναπτφξει τισ τεχνικζσ και 

διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ του απαιτοφνται ϊςτε ο φοιτθτισ να μπορεί να παρζχει 

ςτον αςκενι εξειδικευμζνθ φροντίδα ανάλογα με τθν περίςταςθ, τισ ανάγκεσ του 

και το είδοσ τθσ εξζταςθσ που πρόκειται να πραγματοποιθκεί.  

κοπόσ και ςτόχοσ του μαθήματοσ: Αναπτφςςονται οι δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ 

γιά υψθλοφ επιπζδου παροχι υπθρεςιϊν και αφοροφν ςτθν αςφάλεια, τθ μεταφορά και 

τοποκζτθςθ, τον ζλεγχο των λοιμϊξεων, τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του αςκενοφσ και 

πραγματοποίθςθ εξετάςεων υπό ειδικζσ ςυνκικεσ (επείγουςεσ, επί κλίνθσ, χειρουργείο, 

μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ). Παρουςιάηονται ωσ φάρμακα τα ςκιαγραφικά μζςα. 

κοπόσ του εργαςτηρίου: Οι φοιτθτζσ πρζπει να εξοικειωκοφν με τθ ςωςτι διαδικαςία 

λιψθσ αίματοσ, τοποκζτθςθσ φλεβοκακετιρα. Να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και 

υγιεινισ όςον αφορά τουσ ίδιουσ όςο και τουσ αςκενείσ. 

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 

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 



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου 
 ‘Αςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
 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 

Θεωρία 

1. Ο τεχνολόγοσ – ακτινολόγοσ και οι Τπθρεςίεσ παροχισ Τγείασ.  

2. Επικοινωνία και εκτίμθςθ του αςκενοφσ  

3. Αςφάλεια του αςκενοφσ. Αςφάλεια κατά τθ μεταφορά και τοποκζτθςθ 

4. Ζλεγχοσ λοιμϊξεων 

5. Αςθψία και ο τεχνολόγοσ – ακτινολόγοσ 

6. Ηωτικά ςθμεία και παροχι οξυγόνου, παρακολοφκθςθ με θλεκτροκαρδιογράφθμα 

7. Επείγουςεσ καταςτάςεισ 

8. Σραφμα και φορθτι ακτινογραφία 

9. Παιδιατρικι απεικόνιςθ 

10. Απεικόνιςθ θλικιωμζνων αςκενϊν 

11. Φροντίδα αςκενϊν ςε εξετάςεισ του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

12. Φροντίδα αςκενϊν ςε εξετάςεισ του γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ 

13. Φροντίδα αςκενϊν ςε άλλεσ ειδικζσ εξετάςεισ 

14. ωλινεσ, κακετιρεσ και ςυςτιματα ςυλλογισ υλικϊν ςτθν κλινικι πράξθ  

15. Φαρμακολογία για τον τεχνολόγο – ακτινολόγο  

16. κιαγραφικά μζςα 

Εργαςτιριο  

Οι εργαςτηριακζσ αςκήςεισ πραγματοποιοφνται ςτο εργαςτιριο Αιματολογίασ (Κ4-111) 

κακϊσ και ςτα νοςοκομεία. Όλεσ οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ αφοροφν τθν τεχνικι λιψθσ 



φλεβικοφ αίματοσ (φλεβοπαρακζντθςθσ) και τοποκζτθςθσ φλεβοκακετιρα. 

 

1. Παρουςίαςθ του μακιματοσ (ςκοπόσ – ςτόχοι - αναμενόμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα - ανάλυςθ βιβλιογραφίασ). Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ 

οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν υγείασ. 

2. Διάρκρωςθ μονάδων υγείασ και ανάπτυξθ αντίςτοιχων μοντζλων  οργάνωςθσ, 

διεξοδικι ανάλυςθ των διευκφνςεων, τμθμάτων, γραφείων και υπθρεςιϊν. 

3. Διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων, διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και πρόβλεψθ 

αναγκϊν, ςτελζχωςθσ, ανάκεςθσ ζργου και αξιολόγθςθσ προςωπικοφ. 

4. Ανάπτυξθ κινιτρων, επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ προςωπικοφ. 

5. Μζτρα πρόλθψθσ επαγγελματικϊν κινδφνων, υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ 

ςε μεγάλεσ μονάδεσ υγείασ. 

6. Ανάπτυξθ μεκόδων επικοινωνιακισ πολιτικισ και διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνων 

ενθμερωτικϊν εντφπων ενθμζρωςθσ των αςκενϊν και του πλθκυςμοφ για τθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ κινδφνων που αναπτφςςονται ςτθν ιατρο-νοςθλευτικι 

και διαγνωςτικι διαδικαςία και πρακτικι. 

7. Ανάλυςθ του ιατρικοφ φακζλου και θ χρθςιμότθτά του ςτθν εφαρμογι ςφγχρονων 

ιατρο-διαγνωςτικϊν μεκόδων. 

8. Βαςικά ςτοιχεία για τθ λειτουργία επιμζρουσ τμθμάτων όπωσ: γραφείο κίνθςθσ, 

λογιςτιριο αςκενϊν, κ.ά. 

9. Διαδικαςία προμθκειϊν ςτα νοςοκομεία κακϊσ και ανάλυςθ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ. 

10. Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ μονάδων υγείασ και εφαρμογζσ κοςτολόγθςθσ 

ιατρικϊν πράξεων. 

11. Διαχείριςθ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ. 

12. Ανάπτυξθ τεχνικϊν ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ με τθ χριςθ ςε 

επίπεδο εφαρμογισ πλιρουσ ςτατιςτικισ καταγραφισ με πραγματικά δεδομζνα 

των δεικτϊν επάρκειασ, ειςροϊν, εκροϊν, αποτελεςματικότθτασ και 

αποδοτικότθτασ-παραγωγικότθτασ.  

13. Σεχνικζσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςε μονάδεσ υγείασ για τθν ικανοποίθςθ αςκενϊν από τισ 

ιατρο-διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία  

 Προβολικό ςφςτθμα και δυνατότθτα παρουςίαςθσ με 



Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Power Point. 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με internet  

 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 ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξειρ-Εισηγήσειρ με τη 

σπήση οπτικοακοςστικών 

μέσων.  

65 

Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ ςε μικρζσ 
ομάδεσ 20-25 
φοιτθτϊν. 

35 

Σύνολο 

Μαθήματορ  
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. 

 

Θεωρία 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

 Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ  

 Ερωτιςεισ φντομθσ Απάντθςθσ 
 
Εργαςτήριο 
 Γραπτι/προφορικι τελικι εξζταςθ με ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ και ανάπτυξθσ. 
 Ζλεγχοσ ικανότθτασ λιψθσ τριχοειδικοφ και 

φλεβικοφ αίματοσ (φλεβοπαρακζντθςθσ). 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Ελληνική 

1) Κριεμπάρδθσ Αναςτάςιοσ. Σεχνικζσ λήψησ βιολογικϊν υλικϊν. Λαγόσ Δθμιτριοσ, 

2011. 

2) Ελευκερία Ακανάτου. Κλινική Νοσηλευτική – Βασικζς και Ειδικζς νοσηλείες. 18θ 



ζκδοςθ. Εκδόςεισ Γιάννθσ Β. Παριςιάνοσ, 2010. ISBN 978-960-99126-0  

3) Ignatavicus D. Workman L. Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική. (2006) 

Επιμζλεια ελλθνικισ ζκδοςθσ Βαςιλειάδου Α, εκδόςεισ Βιτα, 2008. ISBN-SEΣ: 978-

960-452-051-0 

Ξενόγλωςςη 

4) Torres LS, Dutton AG, Linn-Watson TA. Patient Care in Imaging Technology. 7th ed. 

Lippincott Williams & Wilkins; 2010. ISBN 978-0-7817-7183-2 

5) Erlich R, McClosky E, Daly J. Patient Care in Radiography: With an Introduction to 

Medical Imaging. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2012. ISBN 978-0323080651 

6) Adler A, Carlton R. Introduction to Radiography and Patient Care. 5th ed. 

Philadelphia, Pa: WB Saunders; 2011. ISBN 978-1437716467  

7) Jensen S, Peppers M. Pharmacology and Drug Administration for Imaging 

Technologists. 2nd ed. St. Louis, Mo: CV Mosby; 2005. ISBN 978-0-323-03075-5 

 

 


