
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 5251 - 5252 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΘ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

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  5 9 

Εργαςτήριο  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 

Είδικοφ Τποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 



Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

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 κατανοεί  όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι των ποικίλων 

ακτινοκεραπευτικϊν πρακτικϊν  

Δίδεται ζμφαςθ ςτθν ιδιαιτερότθτα του ρόλου του Σεχνολόγου – Ακτινολόγου ςτθν 

ακτινοκεραπευτικι διαδικαςία. Εμβάκυνςθ ςε κζματα δοςιμετρίασ και διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ κατά τθν ακτινοκεραπευτικι πράξθ. 

Θεωρητικό μέροσ 

Κατανόθςθ των αρχϊν τθσ Ακτινοκεραπείασ κακϊσ και τθσ δοςιμετρίασ τθσ 

Ακτινοκεραπείασ με φωτόνια και θλεκτρόνια  και άλλα βαρζα ιόντα διαφόρων ενεργειϊν. 

Πλιρθσ παράκεςθ όλων των μεκόδων Ακτινοκεραπείασ μζχρι ςιμερα, κεμάτων φυςικισ 

και ακτινοπροςταςίασ που ςχετίηονται με τθν ακτινοκεραπεία και τον ρόλο του Σεχνολόγου 

Ακτινολόγου ςτθν ακτινοκεραπευτικι διαδικαςία. 

Εργαςτηριακό μέροσ 

τόχοσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ, θ πρακτικι 

εφαρμογι και θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ γενικζσ αρχζσ χεδιαςμοφ Θεραπείασ ςτθν 

Ακτινοκεραπεία. Ζμφαςθ κα δωκεί ςτον χεδιαςμό Βραχυ-Θεραπείασ (Brachytherapy 

Treatment Planning). Επιπλζον, κα βελτιςτοποιθκεί θ κατανόθςθ του γενικότερου ρόλου 

τουσ, των ευκυνϊν και των υποχρεϊςεϊν τουσ ςε ζνα τμιμα Ακτινοκεραπείασ. 

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 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό μέροσ 

1. Δοςιμετρικά μεγζκθ ςτθν  ακτινοκεραπεία, μεταβιβαηόμενθ και απορροφοφμενθ 

ενζργεια. Μονάδεσ δοςιμετρίασ. Χαρακτθριςτικά δεςμϊν που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθν ακτινοκεραπεία. 

2. Νόμοι δζςμθσ φωτονίων ςτον αζρα και ςτθν φλθ, εξαςκζνθςθ λεπτισ δζςμθσ, πάχοσ 

υποδιπλαςιαςμοφ, εξαςκζνθςθ ευρείασ δζςμθσ με ςκζδαςθ, πολλαπλι ςκζδαςθ, 

οπιςκοςκζδαςθ, παράγοντασ αφξθςθσ δευτερογενι θλεκτρόνια, θλεκτρονικι 

ιςορροπία και πρακτικζσ εφαρμογζσ αυτισ, θλεκτρόνια ςτθ διαχωριςτικι γραμμι 

δφο υλικϊν διαφορετικοφ Η 

3. Δοςίμετρα ςτθν ακτινοκεραπεία. Απορροφοφμενθ δόςθ, υπολογιςμόσ ςυντελεςτι f, 

κάλαμοσ ιονιςμοφ τφπου δακτυλικρασ και πυκνωτι, πρακτικζσ μετριςεισ με κάλαμο 

ιονιςμοφ, ομοιϊματα. Δόςθ ειςόδου, δόςθ ςτθν επιφάνεια ενόσ υλικοφ, μζγιςτθ 

δόςθ για ακτινοβολίεσ υψθλισ ενζργειασ, απόδοςθ κατά βάκοσ. Αλλθλεπίδραςθ 

θλεκτρονίων και φλθσ, αποτελζςματα τθσ ςφγκρουςθσ, ςκζδαςθ θλεκτρονίων, 

πολλαπλι ςκζδαςθ, και οπιςκοςκζδαςθ, διαδρομι θλεκτρονίων, ενζργεια και 

φάςμα των θλεκτρόνιων, απόδοςθ κατά βάκοσ.  

4. Εξοπλιςμόσ ακτινοκεραπευτικοφ τμιματοσ. Γραμμικοί επιταχυντζσ. 

5. Ιςοδφναμο τετράγωνο, λόγοσ ιςτοφ αζρα, ςχζςθ μεταξφ δόςθσ βάκουσ και λόγου 

ιςτοφ αζρα, εξάρτθςθ δόςθσ βάκουσ από τθν απόςταςθ πθγισ δζρματοσ, ιςοδοςικζσ 

μιασ δζςμθσ, ιςοδοςικζσ ςε επίπεδο που περιλαμβάνει τθν κεντρικι ακτίνα τθσ 

δζςμθσ, και ςε επίπεδο κάκετο με αυτι, πλάγια δζςμθ bolus. Αντιςτακμιςτικό 

φίλτρο, ςφθνοειδι φίλτρα, καταςκευι ςφθνοειδοφσ φίλτρου, πειραματικι 

καταςκευι των ιςοδοςικϊν 

6. υνδυαςμοί πεδίων, διαςταυροφμενα, κινοφμενα. Ανομοιογζνειεσ και διορκϊςεισ 

τθσ απορροφοφμενθσ δόςεωσ. Πλεονεκτιματα ακτινοβολιϊν υψθλϊν ενεργειϊν, 

ακτίνεσ  χαμθλισ ενζργειασ, παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ακτινοκεραπεία. 

7. Σθλεκεραπεία: Απόλυτθ δοςιμετρία ςφμφωνα με τον φορμαλιςμό του πρωτοκόλλου 

IAEA-TRS398. χετικι δοςιμετρία  

8. Χρόνοσ ακτινοβόλθςθσ αςκενοφσ και ςυςχζτιςι του με τα δοςιμετρικά 

χαρακτθριςτικά των χρθςιμοποιοφμενων ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν. Κάρτα 

κεραπείασ αςκενοφσ. 

9. Θ ραδιοβιολογία και θ ςθμαςία τθσ ςτθν ορκι εφαρμογι τθσ ακτινοκεραπείασ. 

Κλαςματοποίθςθ δόςθσ. 

10. Σεχνικζσ τθλεκεραπείασ SAD, SSD. χεδιαςμόσ κεραπείασ. Περιγραφι τεχνικϊν 

ςχεδιαςμοφ πλάνου κεραπείασ. 

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 



11. Θ πλθροφορικι ςτθν ακτινοκεραπεία, Oncology Information System. Aπεικονιςτικζσ 

τεχνικζσ και θ ςθμαςία τουσ ςτθν ακτινοκεραπεία. 

12. Διεγχειρθτικι ακτινοκεραπεία. 

13. Ελικοειδισ τομοκεραπεία 

14. τερεοτακτικι ακτινοχειρουργικι και ακτινοκεραπεία (SRS/SRT,  γ- knife και X-knife, 

cyber-knife) 

15. Aπεικονιςτικά κακοδθγοφμενθ ακτινοκεραπεία (IGRT). 

16. Βιολογικά κακοδθγοφμενθ και προςαρμοςμζνθ ακτινοκεραπεία (BART). 

17. Ακτινοκεραπεία με δζςμεσ διαμορφοφμενθσ ζνταςθσ (IMRT). 

18. Ογκομετρικι Σοξοειδισ ακτινοκεραπεία (VMAT). 

19. Ακτινοκεραπεία με δζςμεσ πρωτονίων (Proton therapy). 

20. Εφαρμογζσ βραχυκεραπείασ, χαρακτθριςτικά ραδιοϊςοτόπων που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθ βραχυκεραπεία, μζκοδοι τθλεμεταφόρτιςθσ, άλλεσ εφαρμογζσ βραχυκεραπείασ.  

21. υςτιματα ακινθτοποίθςθσ και εντοπιςμοφ ςτθν ακτινοκεραπεία 

22. Διαδικαςίεσ  ποιοτικοφ ελζγχου  και επιβεβαίωςθσ τθσ ακτινοκεραπείασ. 

Εργαςτηριακό μέροσ 

      Κατά τθ διάρκεια του εξαμινου κα διδαχκοφν τα κάτωκι κεφάλαια: 

1. Γενικζσ αρχζσ χεδιαςμοφ Ακτινοκεραπείασ 

2. Διαχείριςθ dicom και dicom RT δεδομζνων.  

3. φντθξθ CT – MRI – PET/CT – PET/MRI 

4. Χριςθ software για structure contouring – autocontouring 

5. Πλάνα κεραπείασ – Βαςικζσ αρχζσ για: 

o Σριςδιάςτατθ φμμορφθ Ακτινοκεραπεία (3D-CRT) 

o Ακτινοκεραπεία με πεδία διαμορφοφμενθσ ζνταςθσ (IMRT) 

o Ογκομετρικι Σοξοειδισ Ακτινοκεραπεία (VMAT)  

o τερεοτακτικι Ακτινοχειρουργικι (X-knife, gamma-knife, Cyber-knife)  

6. Απεικονιςτικά κακοδθγοφμενθ Ακτινοκεραπεία (IGRT)  

7. Προςαρμοςμζνθ Ακτινοκεραπεία (Adaptive RT) 

o Πλάνα κεραπείασ με φωτόνια ποικίλων ενεργειϊν 

o Πλάνα κεραπείασ με θλεκτρόνια  

o Πλάνα κεραπείασ με πρωτόνια 

8.  Oncology Information Systems 

9. χεδιαςμόσ Θεραπείασ ςτθν Βραχυκεραπευτικι αντιμετϊπιςθ: 



o Γυναικολογικοφ καρκίνου 

o Καρκίνου προςτάτθ 

o Ενδοβρογχικι βραχυκεραπεία 

o Βραχυκεραπεία οφκαλμικϊν καρκίνων 

o Ενδοϊζηική βρατσθεραπεία 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ΣΕΠ ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ  

Ανακοινϊςεισ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

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 100 

Εργαςτιριο 45 

Μελζτθ 59 
Σύνολο Μαθήμαηος  204 

 



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 & Εργαςτιριο 

Γραπτι εξζταςθ 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

1) Γ. Κουτρουμπισ  Ακτινοφυσική ΙΙ  εκδόςεισ Λφχνοσ , 2007 

Ξενόγλωςςη 

3)   Cherry P & Duxbury A. Practical Radiotherapy Physics and Equipment. GMM Ltd. 

1998,  ISBN 1900151065 

 

 

 


