Περιεχόμενο εκπαίδευςησ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςη του Π.Δ. 415/29-12-1994:
«Περί του χρόνου ειδίκευςησ ιατρϊν για απόκτηςη ειδικότητασ»)
Η Εκπαίδευςη ςτην Πυρηνική Ιατρική περιλαμβάνει εκπαίδευςη ςτα βαςικά
πεδία (Basic Sciences Training) και. κλινική εκπαίδευςη
Α’ ΒΑΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Θεωρητική εκπαίδευςη
Ο Πυρηνικόσ Ιατρόσ ςτο τζλοσ τησ εξειδίκευςήσ του πρζπει να ζχει καταςτεί
οικείοσ με:











Φυςική (εφαρμογζσ ςτην Πυρηνική Ιατρική).
Βιοςτατιςτική.
Φαρμακολογία-Ανοςολογία.
Ραδιοχημεία και Ραδιοφαρμακευτική (Παραςκευή ραδιοφαρμάκων).
Βιοκινητική.
Ραδιοβιολογία.
Ακτινοπροςταςία.
Εφαρμογζσ Πληροφορικήσ ςτη Πυρηνική Ιατρική.
Οργανολογία και μεθοδολογία.
χετική νομοθεςία.

Πρακτική εκπαίδευςη
Επίςησ θα πρζπει να ζχει αποκτήςει πρακτική εμπειρία ςτα παρακάτω
θζματα:
 Μεθοδολογία τησ κλινικήσ ζρευνασ.
 Επιςήμανςη με ραδιενεργά ιςότοπα ςυμπεριλαμβανομζνησ
επιςήμανςησ κυττάρων Εφαρμογζσ ιατρικοφ λογιςμικοφ (software)
(απόκτηςη και ανάλυςη ιατρικϊν δεδομζνων).
 Ποιοτικό ζλεγχο: γ-Camera περιλαμβανομζνου του SPECT, λοιποφ
εξοπλιςμοφ (γ και β counter) καθϊσ και ραδιοφαρμάκων.
 Δοςιμετρία αςθενϊν (ςτη διάγνωςη και θεραπεία).
 Ακτινοπροςταςία (αποραδιομόλυνςη, διαχείριςη ραδιενεργϊν
καταλοίπων, δοςιμετρία προςωπικοφ κλπ.).
Β’ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
1. Θεωρητική γνϊςη των γενικϊν αρχϊν τησ Πυρηνικήσ Ιατρικήσ.

2. In vivo διαγνωςτικζσ εφαρμογζσ.
Ο Πυρηνικόσ Ιατρόσ ςτο τζλοσ τησ εκπαίδευςήσ του θα πρζπει να είναι ςε
θζςη να ζχει την πλήρη υπευθυνότητα (ζνδειξη, εκτζλεςη και ερμηνεία)
ενόσ ευρζωσ φάςματοσ των in vivo διαγνωςτικϊν μεθόδων τησ Πυρηνικήσ
Ιατρικήσ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εκτζλεςη, υπό την επίβλεψη
των εκπαιδευτϊν ςτην αρχή και εν ςυνζχεια μόνοσ του, εξετάςεισ που θα
πρζπει να εμπίπτουν ςτα παρακάτω ςυςτήματα:










Κεντρικό νευρικό ςφςτημα.
Μυοςκελετικό ςφςτημα.
Καρδιαγγειακό ςφςτημα.
Αναπνευςτικό ςφςτημα.
Γαςτρεντερικό ςφςτημα.
Ουροποιογενnητικό ςφςτημα.
Ενδοκρινικό ςφςτημα.
Αιμοποιητικό λεμφικό ςφςτημα.
Όγκοι,
φλεγμονζσ
(περιλαμβάνεται
θάλλιο,
γάλλιο
και
ανοςοςπινθηρογράφηςη).
3. In vitro εφαρμογζσ
Ο Πυρηνικόσ Ιατρόσ θα πρζπει να αποκτήςει εμπειρία απαςχολοφμενοσ
επί εξάμηνο ςτο in vitro τμήμα ςτισ ραδιοανοςομετρικζσ μεθόδουσ (RIA
IRMA και λοιπζσ ραδιομετρήςεισ) καθϊσ και ςτον ποιοτικό ζλεγχο και την
ερμηνεία των αποτελεςμάτων αυτϊν. τη ςυνζχεια για ζνα ακόμη
εξάμηνο και παράλληλα με την εκπαίδευςή του.
4. Θεραπευτικζσ εφαρμογζσ
Ο Πυρηνικόσ Ιατρόσ κατά τη διάρκεια τησ εκπαίδευςήσ του θα πρζπει να
εξοικειωθεί με τισ θεραπευτικζσ εφαρμογζσ τησ Π.Ι. (ενδείξεισ,
χορηγήςεισ, δοςιμετρία ακτινοπροςταςία και παρακολοφθηςη αςθενοφσ
για τισ τυχόν επιπτϊςεισ τησ θεραπείασ). Οι εφαρμογζσ περιλαμβάνουν:
 Καλοήθεισ νόςοι θυρεοειδοφσ.
 Καρκίνοσ θυρεοειδοφσ.
 Άλλεσ ραδιονουκλιδικζσ θεραπείεσ.

