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O ΠΑΣΥΤΑ διενήργησε έρευνα γνώμης των τεχνολόγων ΑΚΘ, την περίοδο 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου  2020. 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

pasyta.gr 

H πρόσκληση για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από την σελίδα  FB του 

ΠΑΣΥΤΑ.  

Με το ερωτηματολόγιο αυτό επιχειρήθηκε  ο  προσδιορισμός  και η  ανάδειξη  

ζητημάτων  που απασχολούν τους τεχνολόγους ΑΚΘ . 

Σκοπός είναι να πυροδοτήσει μια τεκμηριωμένη συζήτηση που: 

- Να προωθήσει τα ζητήματα  προαγωγής ποιοτικών υπηρεσιών στον άρρωστο 

από τον τεχνολόγο ΑΚΘ, 

και  

-Να  συμβάλει στην  ικανοποίηση του Τεχνολόγου ΑΚΘ  από την καθημερινή του 

προσφορά. 

Τελικός Στόχος: 

-Η συνολική  ενδυνάμωση του ρόλου του Τεχνολόγου –Ακτινολόγου, ως  

αποτελεσματικού και αποδοτικού  επαγγελματία τόσο στον Ελληνικό χώρο (ΕΣΥ 

και ιδιωτικό τομέα), όσο και  στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο. 

 

Ευχαριστούμε  όσους από τους συναδέλφους, συμμετείχαν στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. 

 

Το Δ.Σ του ΠΑΣΥΤΑ ,  

Ιανουάριος 2021 
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1.Ποιες Τεχνικές εφαρμόζονται στο τμήμα σου;  

Διάγραμμα 1. Οι νέες τεχνικές 

ΑΚΘ, (που απαιτούν και νέα 

μηχανήματα για να 

εφαρμοστούν),εφαρμόζονται στην 

πλειονότητα των 

ακτινοθεραπευτικών  τμημάτων 

της χώρας, τόσο στα νοσοκομεία 

του ΕΣΥ  όσο και στον Ιδιωτικό 

τομέα, από ένα μεγάλο ποσοστό  

των ερωτηθέντων συνάδελφων, 

αναβαθμίζοντας με αυτό τον 

τρόπο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας στον ογκολογικό ασθενή.  

Ένα πολύ μικρό μέρος συναδέλφων, εξακολουθεί να παρέχει  θεραπεία μόνον με την 3D conformal 

radiotherapy, με “παλαιοτέρα” μηχανήματα, σε λιγότερα ακτινοθεραπευτικά τμήματα. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Αισθάνεσαι να λειτουργείς ως μέλος της ομάδας  ακτινοθεραπείας; 

Διάγραμμα 2: Διατυπώνεται με 

έμφαση ,κάτι που είναι γνωστό 

στο χώρο της ακτινοθεραπείας, 

σχέση με άλλους τομείς εργασίας 

των ΤΑ: Η έννοια της ομάδας!  

Η AKΘ, είναι ο κατεξοχήν 

εργασιακός  χώρος για να 

αισθανθείς μέλος ομάδας, με τον 

ακτινοθεραπευτή ογκολόγο, τον 

ακτινοφυσικό και τον νοσηλευτή 

ογκολογικού. 

Οι αρνητικές απαντήσεις ,έστω και 

μικρού μέρους συναδέλφων, 

υποδηλώνουν  την ανάγκη περαιτέρω  βελτίωσης της συγκεκριμένης κατάστασης, και ωθούν τον ΠΑΣΥΤΑ, 

στην εξεύρεση και ανάπτυξη τρόπων προς αυτή την κατεύθυνση. 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΘ 2021  

 
 

3.Θεωρείς ότι η προπτυχιακή  εκπαίδευση σου έδωσε επαρκείς γνώσεις  για να εργαστείς στην 

ΑΚΤΘ? 

Διάγραμμα 3: Eνα μεγάλο  μέρος  

των ερωτηθέντων συναδέλφων 

μας (75%), δηλώνει πως είναι 

αρκετά (30%) και εν μέρει (45%) 

ικανοποιημένο  από την 

προπτυχιακή του εκπαίδευση.  

Ωστόσο υπάρχει και ένα σημαντικό 

ποσοστό εκείνων ( 25%), που 

αναζητεί  περισσότερη εκπαίδευση  

προκειμένου να έχει την 

δυνατότητα να προσφέρει 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες 

ακτινοθεραπευτικής φροντίδας , 

ως επαγγελματίας σε μια  παγκοσμιοποιημένη κοινωνίας. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.Πιστεύεις  ότι από την άσκηση του έργου σου  απολαμβάνεις  καταξίωση; 

Διάγραμμα 4: Οι μοιρασμένες  

απόψεις των συναδέλφων στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, 

καταδεικνύουν, στην 

πραγματικότητα την κατάσταση 

που επικρατεί στην Ελληνική 

κοινωνία σχετικά με το επάγγελμα 

μας. Πολιτεία και πολίτες, 

αναγνωρίζουν και επικροτούν τη 

δουλειά μας σε ατομικό η ομαδικό 

επίπεδο, αλλά την ίδια στιγμή ,δεν 

μας “διακρίνουν” από τις άλλες 

επαγγελματικές ομάδες των 

επαγγελματιών Υγείας . 
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5. Προσλαμβάνεις επαγγελματική ικανοποίηση από την άσκηση του καθημερινού σου έργου? 

Διάγραμμα 5: Είναι θετικό, ότι  το 45%  

προσλαμβάνει ικανοποίηση από την 

άσκηση του καθημερινού του έργου. 

Ωστόσο το 5%, δηλώνει πως δεν 

προσλαμβάνει καθόλου. Το 50% όμως 

που δηλώνει πως δεν προσλαμβάνει 

όση πιστεύει πως αξίζει, θα πρέπει να 

προβληματίσει όλους. Τους ίδιους τους 

ΤΑ σε προσωπικό επίπεδο, την Πολιτεία, 

τους εμπλεκομένους φορείς. 

 Ο ΠΑΣΥΤΑ, διερευνά τα προβλήματα 

που γεννούν το συγκεκριμένο γεγονός, 

αποσκοπώντας να συμβάλλει στη λύση.     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.Γνωρίζεις για τον ρόλο του τεχν. ακτινοθεραπείας  στο επαγγελματικό του περιβάλλον  σε 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες? 

Διάγραμμα 6: Θετική είναι η απάντηση 

του ενός τρίτου των ερωτηθέντων. 

Ωστόσο τα  δυο τρίτα (2/3), δεν έχουν 

καθόλου, η έχουν ασαφή  γνώμη. 

Υποδηλώνεται προφανώς με αυτό τον 

τρόπο  η ελλειμματική πληροφόρηση που 

υπάρχει τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο 

και σε επίπεδο παροχής πληροφοριών 

για το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι του ΤΑ, από 

αρμοδίους εκπαιδευτικούς και 

επαγγελματικούς φορείς.   Προς την 

κατεύθυνση αυτή στρέφονται οι 

ενέργειες του ΠΑΣΥΤΑ, να ενημερώνει  

δηλαδή διαρκώς, μέσα από 

προγράμματα και ενέργειες, τους 

συνάδελφους ,και ιδιαίτερα τα μέλη του).  
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7. Θεωρείς χρήσιμο να υπάρχει ένα πρόγραμμα διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης σε 

θέματα ΑΚΤΘ ; 

Διάγραμμα 7 : .Καθολική η υπεροχή του 

“ΝΑΙ” σε αυτό το ερώτημα! Θετικά και 

μόνον ,μπορεί να αξιολογηθεί το 

συγκεκριμένο ενδιαφέρον από όλους 

τους ερωτηθέντες συνάδελφους. Γεγονός 

που αυξάνει το “φορτίο” του ΠΑΣΥΤΑ, για 

συμβολή στη διαρκή τους ενημέρωση.         

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Εργάζεσαι σε AKTΘ τμήμα  δημοσίου νοσοκομείου, ιδιωτικού κέντρου ;   

Διάγραμμα 8: Προσπαθώντας να 

εξαγάγουμε  συμπεράσματα από την 

απάντηση  στην ερώτηση πιθανολογούμε 

,πως οι συνάδελφοι που απάντησαν, 

είναι νέοι στην ηλικία και δεν τους έχει 

δοθεί η δυνατότητα να διοριστούν στο 

ΕΣΥ. Θα μπορούσε επίσης να οφείλεται 

και στο γεγονός, του μεγαλύτερου 

αριθμού ιδιωτικών ακτινοθεραπευτικών 

τμημάτων, από ότι κέντρων σε 

νοσοκομεία του ΕΣΥ.  
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9. Τι επιπέδου εκπαίδευση έχεις; 

Διάγραμμα 9:  Είναι φανερό από το 

συγκεκριμένο γράφημα, πως η 

μοναδικότητα της σχολής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε με τον 

τίτλο Ραδιολογιας-Ακτινολογιας, είτε με 

τον τίτλο Ακτινολογίας -

Ακτινοθεραπείας (ΤΕΙ,ΑΤΕΙ),είχε ως 

αποτέλεσμα την πληθώρα των 

πτυχιούχων ΤΕΙ και ΑΤΕΙ σε σχέση με το 

10% των πτυχιούχων  ΠΑΔΑ (που 

πρόσφατα ιδρύθηκε). 

Επίσης το 15% που δηλώνει “άλλο”, 

δείχνει  την απασχόληση 

επαγγελματιών στην ΑΚΘ από μη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιείς είναι 

Διάγραμμα 10: Σχετικά με τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό που 

χρησιμοποιούν κατά την εργασία τους 

οι συνάδελφοι της ΑΚΘ, βλέπουμε ,ότι 

ένα μικρό μέρος (5%),εργάζεται μόνον 

στην εξομοίωση. Η πλειονότητα των 

συναδέλφων είναι εξοικειωμένοι  με τη 

χρήση Γραμμικών επιταχυντών. Οι 

μισοί δε από αυτούς (47,5%), 

εργάζονται και σε CT-SIM. Σημαντικό 

ποσοστό, που δείχνει την σύγχρονη 

ανάγκη να έχει  ο ΤΑ, περισσότερες 

ικανότητες και επαγγελματικές 

δυνατότητες, στο σύγχρονο και 

διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό 

τοπίο. 
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11. Θεωρείς ότι έχεις διαρκή και επαρκή ενημέρωση, για τις εξελίξεις στην ΑΚΤΘ, τέτοια που σε καθιστά 

ενημερωμένο επαγγελματία στον χώρο σου?  

Διάγραμμα 11:  Αποτυπώνεται  το κενό 

που υπάρχει στον τομέα της ενημέρωσης 

του ΤΑΚΤΘ ,  που μπορεί να οφείλεται όχι 

μόνον στην απουσία οργανωμένων 

δράσεων από συγκεκριμένους φορείς της 

Πολιτείας, επαγγελματικούς συλλόγους, 

επιστημονικούς φορείς κλπ., αλλά και 

στην πιθανή  απουσία διάθεσης από 

μεριάς των συναδέλφων να βελτιώνονται 

διαρκώς.   

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.Αν ναι Συστηματικά,  από που ενημερώνεσαι για το αντικείμενο εργασίας σου 

Διάγραμμα 12:  Σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο γράφημα, ένα  μέρος 

των συναδέλφων, ενημερώνεται 

από το διαδίκτυο, τις εταιρείες 

ιατρ. μηχανήματων και σεμινάρια 

στο χώρο δουλειάς. Ένα μικρό  

μέρος από τα παραπάνω, χωρίς το 

διαδίκτυο, και ένα μικρότερο 

μέρος, μόνον από τα σεμινάρια στο 

χώρο δουλειάς 

Ωστόσο σημαντικό μέρος των 

ερωτηθέντων δεν απάντησαν. Αυτό 

ενδεχομένως υποδηλώνει ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό δεν έχει 

τακτική και συστηματική ενημέρωση.  

 


