ii) Τμήμα Πσρηνικής Ιατρικής
Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ηερλνινγηθή εμέιημε κε αηρκή ηελ Πνδηηξνληαθή
Απεηθόληζε (PET) θαη ε αλάπηπμε θαηλνύξγησλ ξαδηνθαξκάθσλ έρνπλ
θαηαζηήζεη ηελ Ππξεληθή Ιαηξηθή κηα ζεκαληηθή εηδηθόηεηα ηόζν ζηε
δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε όζν θαη ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ
παζήζεσλ.
Σν ηκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Γ. Ν. Α. «Λατθό» παξέρεη δηαγλσζηηθέο θαη
ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ρηιηάδεο αζζελείο εηεζίσο.
Οη δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο δηαθξίλνληαη ζε ΙΝ VIVO (ζπηλζεξνγξαθήκαηα)
θαη ζε IN VITRO( ξαδηναλνζνινγηθέο αλαιύζεηο ζε βηνινγηθά πγξά ηνπ
ζώκαηνο, πρ αίκα, νύξα).
Σν ηκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο δηαζέηεη ζύγρξνλν
εμνπιηζκό πνπ πεξηιακβάλεη ηνκνγξαθηθή γ-camera δύν αληρλεπηηθώλ
«θεθαιώλ», ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζπηλζεξνγξαθηθώλ εμεηάζεσλ .

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σν Σκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Γ.Ν.Α. «Λατθό» ζηειερώλνπλ (κε
αιθαβεηηθή ζεηξά) νη:
1

Γαγξάθεο Δπάγγεινο

ΣΔ Ραδηνινγίαο- Αθηηλνινγίαο

2

Καξθάλε Μαξία

ΣΔ Ραδηνινγίαο- Αθηηλνινγίαο

3

Πξνζσηζηαληώηεο Νεθηάξηνο

ΓΔ Χεηξηζηώλ Ιαηξηθώλ πζθεπώλ

4

Σαζηνύιε Βαζηιηθή

ΣΔ Ραδηνινγίαο- Αθηηλνινγίαο

Οη ηερλνιόγνη αθηηλνιόγνη (ΣΑ) θαη νη ρεηξηζηέο ζπζθεπώλ ηαηξηθήο
απεηθόληζεο πξαγκαηνπνηνύλ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο:





Καηαρσξνύλ θαη θπιάζζνπλ ηα δηαθηλνύκελα ξαδηντζόηνπα ζηηο εηδηθέο
θξύπηεο θαζώο θαη ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα.
Παξαζθεπάδνπλ ξαδηνθαξκάθα, πξνζδηνξίδνπλ θαη κεηξνύλ ηε δόζε
απηώλ.
Σεξνύλ πηζηά ηνπο Καλνληζκνύο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ζε πεξίπησζε
ξαδηελεξγνύ κόιπλζεο ελεκεξώλνπλ ηνπο ππεπζύλνπο αθηηλνπξνζηαζίαο.
Δθηεινύλ ηηο κεηξήζεηο, ηηο θαηαγξάθνπλ θαη ηηο ζέηνπλ ππ’ όςε ησλ
ππεπζύλσλ Ιαηξώλ.












Φξνληίδνπλ γηα ηελ άξηζηε πνηόηεηα ησλ ζπηλζεξνγξαθηθώλ εμεηάζεσλ
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζύγρξνλε
ηερλνινγία. .
Φξνληίδνπλ ππεύζπλα γηα ηελ νξζή θαηαρώξεζε όισλ ησλ Ιαηξηθώλ
θαηαγξαθώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ αζζελή θαη ηελ εμέηαζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε.
Διέγρνπλ θαη επηηεξνύλ ηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ρνξεγήζεσλ ησλ
ξαδηνθαξκάθσλ.
πκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο δηαγσληζκώλ
γηα ηε πξνκήζεηα
αληηδξαζηεξίσλ-ξαδηντζνηόπσλ θαη ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.
πκκεηέρνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζηεκνληθώλ
εξγαζηώλ
ηνπ
Σκήκαηνο, ζε επηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή
ζπλέδξηα θαη ζε δεκνζηεύζεηο εξεπλεηηθώλ άξζξσλ ζε έγθξηηα δηεζλή
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
πκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ηκήκαηνο
Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο .
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θαηαρώξεζε, θύιαμε ,παξαζθεπή ησλ
ξαδηντζνηόπσλ-ξαδηνθαξκάθσλ θαζώο θαη νη έιεγρνη ησλ ρώξσλ γίλνληαη
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο αθηηλνθπζηθνύο.

