
Σεμινάριο ακτινοπροστασίας για Τεχνολόγους ακτινολόγους 

υπο την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. 

 

«Ακτινοπροστασία  ασθενών και προσωπικού για Τεχνολόγους Aκτινολόγους Α ως Ω» 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  για τεχνολόγους ακτινολόγους των τομέων 

ακτινοδιαγνωστικής, ακτινοθεραπείας και  Πυρηνικής ιατρικής . 

 

Περιγραφή  

Η επαρκής γνώση και η ασφαλής  χρησιμοποίηση της ιοντιζουσας ακτινοβολίας έχει ως 

αποτέλεσμα την αποτελεσματική πρόσληψη απεικονιστικών ή και θεραπευτικών 

υπηρεσιών από τον άρρωστο, με το ελάχιστο και το απολύτως αναγκαίο βιολογικό ρίσκο, 

αλλά και την ασφαλή εργασία του τεχνολόγου ακτινολόγου/ακτινοθεραπευτή/Π.Ι αλλά και 

του προσωπικού  ή του συνοδού του αρρώστου που απαιτείται να παρευρίσκεται κατά την 

διάρκεια της εφαρμογής της ιοντιζουσας ακτινοβολίας. 

To σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για να καλύψει με επάρκεια όλη το πεδίο γνώσης που 

πρέπει να διαθέτουν και να εφαρμόζουν οι   τεχνολόγοι ακτινολόγοι (και των 3 πεδίων 

ενασχόλησης του), όπως έχουν επικαιροποιηθεί από πρόσφατες δημοσιεύσεις διεθνών 

οργανισμών όπως η ICRP, το Image Gently, από την IAEA και την EURATOM.  

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 18 εκπαιδευτικών 

ωρών. 

Θα διεξαχθεί διαδικτυακά με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και όσοι το 

παρακολουθήσουν θα πρέπει να διαθέτουν σύνδεση διαδικτύου από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές συναντήσεις την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα 

και Πέμπτη στις 20.00 ως τις 21.30 

Στην περίπτωση που κάποιος ή κάποια  από τους συμμετέχοντες/ουσες δεν μπορέσει να 

μετέχει (λόγω υποχρεώσεων ) έως 4  live μαθήματα, τότε θα δίδεται η δυνατότητα να τα 

αναπληρώσει εντός διημέρου από το βιντεοσκοπημένο μάθημα. 

 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί  πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου .  

Εφόσον ο /η  συμμετέχων επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος σε τεστ  ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής  το  αποτέλεσμα της επιτυχίας του οποίου θα μπορεί να αναφέρεται  στο 

πιστοποιητικό παρακολούθησης  

 

 

 

 



Οι εκπαιδευτικές ενότητες του Σεμιναρίου είναι :  

 

Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, ύλη,  και οι ενεργειακές  συμπεριφορές της  ατομικής 

μονάδας ύλης  

Αλληλεπίδραση της  ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της ύλης 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Χρήσεις της και περιορισμοί χρήσης της  

Οι Βιολογικές επιδράσεις της Ιοντίζουσας  Ακτινοβολίας 

Η Ακτινοπροστασία  του προσωπικού Πρακτικοί κανόνες για την βέλτιστη 

αποτελεσματικότητα 

Δόση ,  μονάδες δόσης και μέτρηση δοσης-Δοσιμετρια 

Ακτινοπροστασία ασθενών-Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς   

Άρρωστο παιδί, ακτινοπροστασία και  επικοινωνία 

Ακτινοπροστασία αρρώστου στην υπολογιστική τομογραφία  

Ακτινοπροστασία εγκύου  αρρώστου και εγκύου τεχνολόγου ακτινολόγου  

Η χρησιμότητα και οι νεότερες απόψεις για την χρήση ακτινοσκιερών πετασμάτων κατά 

την απεικόνιση 

Διεθνείς οργανισμοί και όργανα για την Ακτινοπροστασία 

Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας-τι πρέπει να προσέχει  ο τεχνολόγος ακτινολόγος  

 

 Θεσεις παρακολούθησης και κόστος  

Για να διαφυλαχθεί η ποιότητα και η  ουσιαστική παρακολούθηση του σεμιναρίου, και να 

δοθεί η δυνατότητα για διαδραστική συζήτηση μεταξύ των  συμμετεχόντων και των 

εισηγητών, προσφέρονται μόνον 15 θέσεις  παρακολούθησης.  

Κόστος συμμετοχής για τα μέλη του ΠΑΣΥΤΑ  50 ευρώ. 

Για μη μέλη ΠΑΣΥΤΑ κόστος 80 Ευρώ. Η εγγραφή στον ΠΑΣΥΤΑ για το 2021 είναι δωρεάν. 

Εγγραφή στον ΠΑΣΥΤΑ  μπορεί να γίνει εδώ 

Η σειρά προσκλήσεων  για παρακολούθηση του Σεμιναρίου  θα καθοριστεί από την 

ολοκληρωμένη  δήλωση συμμετοχής. Δηλώστε την πρόθεσή σας να συμμετέχετε στο 

Σεμινάριο  συμπληρωνοντας τα στοιχεία  σας  ΕΔΏ 

 Οι επιλεγέντες  θα λαβουν με e-mail προσκληση για την εγγραφή τους. 

Το δικαίωμα συμμετοχής  οποία θα  διασφαλιστεί  με την  κατάθεση 50 Ευρώ, που θα γινει 

αποκλειστικά μέσω PayPal   

Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με μεταφορα χρηματων σε τραπεζικό λογαριασμό.  

 



 


