
Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 
 

(ΠΔ 415/29111-02 ζε ανηικαηάζηαζη ηοσ Π.Δ. 415/29-12-1994:  
«Περί ηοσ τρόνοσ ειδίκεσζης ιαηρών για απόκηηζη ειδικόηηηας») 

 

Θεωρηηική εκπαίδεσζη και Πρακηική εκπαίδεσζη 

1. Ακτινοβιολογία 

 Βαςικζσ αρχζσ ακτινοφυςικισ. 

 Δράςεισ τθσ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ ςτα φυςιολογικά και καρκινικά 
κφτταρα. 

 Η ςθμαςία του οξυγόνου. 

 Οξείεσ και απϊτερεσ παρενζργειεσ των ιοντίηουςων ακτινοβολιϊν. 

 Ακτινοευαιςκθτοποιζσ και ακτινοπροςτατευτικζσ ουςίεσ. 
2. Ακτινοπροςταςία 

 Ακτινοπροςταςία προςωπικοφ και αςκενϊν. 

 Αντιμετϊπιςθ ατυχιματοσ από ιοντίηουςα ακτινοβολία. 
3. Βαςικζσ αρχζσ ογκολογίασ 

 Βαςικζσ αρχζσ πακολογοανατομίασ των όγκων. 

 Πρόλθψθ και διάγνωςθ των κακοικων νόςων. 

 Σταδιοποίθςθ των όγκων. 

 Θεραπευτικοί χειριςμοί ανά ςφςτθμα και ςτάδιο.  

 Ποιότθτα ηωισ του αςκενοφσ. 

 Οικονομικζσ παράμετροι των κεραπειϊν. 

 Μεκοδολογία διεξαγωγισ κλινικϊν μελετϊν. 
4. Ακτινοκεραπεία 

 Ενδείξεισ 
 Όγκοι δζρματοσ – Σάρκωμα Kaposi – Λζμφωμα  Τ-κυττάρων – 

Σπογγοειδισ μυκθτίαςθ. 
 Όγκοι κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. 
 Όγκοι κεφαλισ – τραχιλου. 
 Όγκοι πνεφμονοσ και μεςοκωρακίου. 
 Όγκοι μαςτοφ. 
 Όγκοι γαςτρεντερικοφ. 
 Όγκοι ουροποιθτικοφ. 
 Όγκοι γεννθτικοφ ςυςτιματοσ. 
 Νόςοσ Hodgkin. 
 Λεμφϊματα. 
 Λευχαιμίεσ. 
 Πολλαπλοφν μυζλωμα. 
 Σαρκϊματα οςτϊν. 
 Σαρκϊματα μαλακϊν μορίων. 
 Όγκοι παιδικισ θλικίασ. 



 Καλοικεισ νόςοι. 

 Εξωτερικι ακτινοκεραπεία 
Αρχζσ λειτουργίασ μθχανθμάτων (εξομοιωτισ, κοβάλτιο, γραμμικόσ 

επιταχυντισ, μθχανιματα μεταφορτίςεωσ).  

 Ακινθτοποίθςθ αςκενοφσ. 
 Εντοπιςμόσ όγκου (με βάςθ το πρωτόκολλο ICRU 50). 
 Σχεδιαςμόσ κεραπείασ. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ 

θλεκτρονικϊν  υπολογιςτϊν. Δοςιμετρία. 
 Εκτζλεςθ τθσ κεραπείασ. 
 Κλινικι παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ. 

 Βραχυκεραπεία 
 Αρχζσ λειτουργίασ μθχανθμάτων (χαμθλοφ – υψθλοφ ρυκμοφ 

δόςθσ). 
 Ενδείξεισ. 
 Ακινθτοποίθςθ αςκενοφσ. 
 Εντοπιςμόσ όγκου. 
 Σχεδιαςμόσ κεραπείασ. 
 Εκτζλεςθ τθσ κεραπείασ. 
 Κλινικι παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ. 

5. Ακτινολογία 

 Αρχζσ λειτουργίασ απεικονιςτικϊν μθχανθμάτων. 

 Ενδείξεισ ακτινοδιαγνωςτικϊν εξετάςεων ανά ςφςτθμα και ανά όγκο. 
6. Συνδυαςμοί ακτινοκεραπείασ με άλλουσ χθμικοφσ και φυςικοφσ 

παράγοντεσ 

 Βαςικζσ αρχζσ ςυνδυαςμοφ με χθμειοκεραπευτικοφσ παράγοντεσ με 
ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ακτινευαιςκθςίασ των όγκων  

 Θεραπευτικζσ χριςεισ  μθ-ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν.  
7. Υποςτθρικτικι αγωγι αςκενϊν υπό κεραπεία 

 Κάλυψθ ολόκλθρου του φάςματοσ των παρενεργειϊν από τθ 
χοριγθςθ ακτινοκεραπείασ (δερματικζσ αντιδράςεισ, 
γαςτρεντερολογικζσ διαταραχζσ, αντιμετϊπιςθ του πόνου, χριςθ 
κορτικοςτεροειδϊν κλπ.) 

 Χριςθ αυξθτικϊν αιμοποιθτικϊν παραγόντων 

 Χριςθ κυτταροπροςτατευτικϊν παραγόντων. 

 

 


