Τν Σμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνζδνθά ζηελ ζπλερή
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηαηξηθήο απεηθόληζεο πνπ
παξέρεη κε ζεβαζκό ζηνλ πνιίηε. Σπγθεθξηκέλα ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο
εθαξκόδνπλ πξσηόθνιια ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθήο (evidence based practice) ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ρακειόηεξε δόζεο αθηηλνβνιίαο ελώ ηαπηόρξνλα λα παξάγεηαη
δηαγλσζηηθό ή ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα βάζεη ησλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ
αθηηλνπξνζηαζίαο, ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο.
Τπηρεσίες
Τν ηκήκα παξέρεη ππεξεζίεο ηαηξηθήο απεηθόληζεο πςειήο πνηόηεηαο πξνθεηκέλνπ
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ εμεηαδνκέλσλ, ησλ ηαηξώλ, ησλ
θιηληθώλ, ησλ Τκεκάησλ Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΤΕΠ), ησλ Ταθηηθώλ Εμσηεξηθώλ
Ιαηξείσλ (ΤΕΙ) θαη ησλ ρεηξνπξγείσλ. Λεηηνπξγεί 24 ώξεο θαζεκεξηλά όιν ηνλ ρξόλν
θαη δηαζέηεη ηηο αθόινπζεο κνλάδεο θα εμνπιηζκό:
1. Χεθηαθό αθηηλνινγηθό ζύζηεκα ΤΕΠ θαη ΤΕΙ
2. Χεθηαθό αθηηλνινγηθό ζύζηεκα λνζειεπνκέλσλ
3. Αθηηλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα αθηηλνγξαθίεο επί θιίλεο
4. Αθηηλνζθνπηθά ζπζηήκαηα γηα δηεγρεηξεηηθέο ηαηξηθέο απεηθνλίζεηο.
5. Μνλάδα ςεθηαθήο καζηνγξαθίαο
6. Υπεξερνηνκνγξαθηθά ζπζηήκαηα
7. Μνλάδα Χεθηαθήο Αθαηξεηηθήο Αγγεηνγξαθίαο
8. Μνλάδα Υπνινγηζηηθήο Τνκνγξαθίαο
Οη ηερλνιόγνη αθηηλνιόγνη (ΤΑ) θαη ρεηξηζηέο εκθαληζηέο (ΦΕ):


δηελεξγνύλ ηηο πξαθηηθέο πηπρέο ησλ απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκό Αθηηλνπξνζηαζίαο



δηαρεηξίδνληαη ηελ δόζε αθηηλνβνιίαο εθαξκόδνληαο εμαηνκηθεπκέλα πξσηόθνιια
εμεηάζεσλ ζύκθσλα κε εζληθά, επξσπατθά θαη δηεζλή πξόηππα



κεξηκλνύλ γηα ηελ αθηηλνπξνζηαζία εμεηαδνκέλσλ θαη πξνζσπηθνύ



δηαζθαιίδνπλ ηελ αηνκηθόηεηα ηνπ εμεηαδνκέλνπ



δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ απεηθνληζηηθνύ θαη βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ



εληνπίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ πξνβιεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, βιάβεο θαη ηερληθά
ζθάικαηα ηνπ εμνπιηζκνύ



ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αθηηλνθπζηθό θαη αξκόδηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα
πξνιακβάλνληαη βιάβεο, αζηνρίεο θαη ζθάικαηα θαηά ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία



ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηαηξηθήο
απεηθόληζεο πςειήο πνηόηεηαο



ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο δηαγσληζκώλ γηα ηελ πξνκήζεηα, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ



ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα ζπλερνύο βειηίσζεο πνηόηεηαο ησλ
ππεξεζηώλ πγείαο
ΣΕΛΕΥΩΗ ΣΜΗΜΑΣΟ
Τν ηκήκα ζηειερώλεηαη από ηερλνιόγνπο ξαδηνινγίαο- αθηηλνινγίαο θαη
πηζηνπνηεκέλνπο ρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ ηαηξηθώλ απεηθνλίζεσλ. Οη ηερλνιόγνη
αθηηλνιόγνη θαη νη ρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ ηαηξηθήο απεηθόληζεο είλαη εμεηδηθεπκέλνη
ζηηο λεόηεξεο απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο όπσο ζηελ ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία, ηελ
ςεθηαθή καζηνγξαθία θαζώο θαη ηελ ςεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία.
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σην ηκήκα Ιαηξηθώλ Απεηθνλίζεσλ πξνάγεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηερλνιόγσλ
αθηηλνιόγσλ θαη ησλ ρεηξηζηώλ ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ ζε επηζηεκνληθέο δξάζεηο.
Άιισζηε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ πινύζην δεκνζηεπκέλν έξγν ζε
ζηαζκηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πέξαλ ηεο παξαθνινύζεζεο
ζπλεδξίσλ ζπκκεηέρνπλ κε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, παξνπζηάζεηο, εηζεγήζεηο
θαη πξνεδξεύνπλ ζε ειιεληθά, επξσπατθά επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τν ηκήκα Ιαηξηθώλ Απεηθνλίζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη ζπγθεθξηκέλα νη
ηερλνιόγνη αθηηλνιόγνη θαη νη ρεηξηζηέο ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ζπλερηδόκελε δηα βίνπ θαηάξηηζε. Απνηειεί
θέληξν εθπαίδεπζεο γηα:




ηελ λνζνθνκεηαθή άζθεζε θνηηεηώλ ηερλνιόγσλ ξαδ.-αθηηλνινγίαο ηεο
ζρνιήο επαγγεικάησλ πγείαο ησλ ΑΤΕΙ
ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηειεηόθνηησλ ηερλνιόγσλ ξαδ.-αθηηλνινγίαο ηεο
ζρνιήο επαγγεικάησλ πγείαο ησλ ΑΤΕΙ
ηελ λνζνθνκεηαθή θαη πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηώλ ηεο εηδηθόηεηαο
ζπζθεπώλ ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ απεηθόληζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ΙΕΚ.

Επηπιένλ ην ηκήκα καο δηαζέηεη εθπαηδεπηέο, κε ηεθκεξησκέλε γλώζε θαη
εκπεηξία ζε δξάζεηο επηκόξθσζεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, θαζ’ όζνλ έρνπλ
νξγαλώζεη θαη πινπνηήζεη κε απόιπηε επηηπρία πξνγξάκκαηα γηα
ηερλνιόγνπο αθηηλνιόγνπο θαη ρεηξηζηέο ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ, ζε ζπλεξγαζία
κε ην ΥΥΚΑ θαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ επξσπατθώλ
πξνγξακκάησλ ησλ Β’ θαη Γ΄ ΚΠΣ, θαζώο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο
επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 1ε ΥΠΕ Αηηηθήο.

