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Πάνω από όλα «Υγεία»

v Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν εύχονται στους αγαπημένους τους ξεκινάνε
συνήθως με ευχές για "Υγεία".

v Αν και δυστυχώς πολλοί το καταλαβαίνουν μόνο όταν τη χάσουν, η υγεία είναι από
τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο αγαθό.

v Μαγικές συνταγές για καλή υγεία δεν υπάρχουν. Είναι ένας συνδυασμός πολλών
παραμέτρων όπως:
Ø Γενετική προδιάθεση-κληρονομικότητα (DNA).

Ø Έκθεση σε χημικές τοξικές ουσίες ή ακτινοβολία/ραδιενέργεια.

Ø Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες (μόλυνση ατμόσφαιρας και υδάτινων πόρων).

Ø Ψυχολογική κατάσταση (άγχος, κατάθλιψη κλπ), καθώς επιδρά στο ανοσοποιητικό.

Ø Διατροφικές συνήθειες (παχυσαρκία).

Ø Τρόπος ζωής (σωστός ύπνος, άθληση, αποφυγή καταχρήσεων).

Ø Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας και διαμονής.
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Πρόληψη-Διάγνωση-Θεραπεία

v Τα παραπάνω ισχύουν για τις περισσότερες ασθένειες, ειδικά όμως όσον αφορά

στον καρκίνο, η γενετική προδιάθεση και η έκθεση σε τοξικές ουσίες &

ακτινοβολία, φαίνεται ότι αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου.

v Όπως για τις περισσότερες ασθένειες, έτσι και για τον καρκίνο, το τρίπτυχο

Πρόληψη-Διάγνωση-Θεραπεία, είναι η μοναδική συνταγή για την αντιμετώπισή

του.

v Και παρότι ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, οι Ακτινοφυσικοί Ιατρικής συνεισφέρουν

και στις τρείς αυτές πτυχές.

v Η συνεισφορά τους αφορά κυρίως στην ασφάλεια εργαζομένων, ασθενών και

κοινού, αλλά όχι μόνο!

v Επεκτείνεται τόσο στη ορθή διάγνωση, όσο και στη σωστή θεραπευτική

αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς.3



Τι είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής?

v Ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής είναι ο επιστήμονας υγείας ο οποίος έχει (υποχρεωτικά):

Ø Πτυχίο Φυσικής.

Ø Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιατρική Φυσική.

Ø Πρακτική άσκηση διάρκειας ενός έτους σε Δημόσιο Νοσοκομείο, στα
αντικείμενα της Φυσικής της Ακτινολογίας, της Πυρηνικής Ιατρικής και
της Ακτινοθεραπείας, και στην Ακτινοπροστασία.

§ Με πρόσφατο νόμο η μονοετής πρακτική άσκηση αναβαθμίστηκε σε
τριετή ειδίκευση.

Ø Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας (χορηγείται
μετά από εξετάσεις σε όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα).

o Πολλοί Ακτινοφυσικοί είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων.

o Πολλοί Ακτινοφυσικοί έχουν σημαντικό ερευνητικό έργο και πολλές δημοσιεύσεις σε
Ελληνικά και Διεθνή Ιατρικά περιοδικά.4



Τι κάνει ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής?

v Ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής είναι επιφορτισμένος με την ακτινοπροστασία των
εργαζομένων, των ασθενών και του κοινού από τις πηγές ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Ø Οι γραμμικοί επιταχυντές (ακτινοθεραπεία), οι αξονικοί τομογράφοι, τα ακτινογραφικά
μηχανήματα, οι μαστογράφοι κλπ. (Ακτινοδιάγνωση) καθώς και τα ραδιοφάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση (γ-camera, PET-CT) και τη θεραπεία (I-131) στην Πυρηνική
Ιατρική, εκπέμπουν ακτίνες Χ ή γ.

Ø Οι ακτίνες Χ και γ είναι φωτόνια, όπως και το ορατό φως, αλλά έχουν πολύ υψηλή ενέργεια.

Ø Υπάγονται σε μια κατηγορία που ονομάζεται ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Ø Η ακτινοβολία αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα, με διάφορους μηχανισμούς,
έμμεσα ή άμεσα.

Ø Οι βλάβες αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εκδηλωθούν σε σύντομο χρόνο π.χ.
ώρες, μέρες ή λίγες εβδομάδες (ντετερμινιστικά αποτελέσματα) ή με καθυστέρηση ετών,
στον ίδιο τον ακτινοβοληθέντα (καρκινογένεση) ή τους απογόνους τους (γενετικά
αποτελέσματα).

Ø Για αυτό το λόγο, η χρήση της ακτινοβολίας πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή, ώστε το
όφελος από τη χρήση τους να είναι πολύ μεγαλύτερο από τους δυνητικούς κινδύνους.
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Πρόληψη: Ακτινοπροστασία εργαζομένων και κοινού

v Ο περιορισμός της έκθεσης σε ακτινοβολία εργαζομένων και κοινού από τις
χρήσεις των ακτινοβολιών, αποτελεί υποσύνολο ενός γενικότερου πλαισίου
επιστημονικών και νομικών κανόνων, που αποκαλείται Ακτινοπροστασία.

v Ο Ακτινοφυσικός διενεργεί μελέτες ακτινοπροστασίας για τον υπολογισμό των απαιτούμενων
θωρακίσεων στους χώρους που εγκαθίστανται τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν
ακτινοβολίες.

v Ο Ακτινοφυσικός επιβλέπει την κατασκευή των χώρων αυτών.

v Μετά την εγκατάσταση του κάθε μηχανήματος, διενεργεί μετρήσεις ώστε να επιβεβαιώσει ότι
τα επίπεδα ακτινοβολίας στους διάφορους χώρους (γύρω, πάνω και κάτω από κάθε θάλαμο),
είναι στα επιτρεπτά επίπεδα, συγκρίσιμα με αυτά της ακτινοβολίας του φυσικού
υποστρώματος (~1-2 mSv/έτος).

v Μετά την εγκατάσταση κάθε μηχανήματος, ο Aκτινοφυσικός διενεργεί ένα σύνολο ελέγχων,
ώστε να διασφαλιστεί ότι το μηχάνημα είναι σωστά ρυθμισμένο και ότι η λειτουργία του
είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του και εντός καθορισμένων ορίων.

v Συντάσσει έκθεση ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας για κάθε μηχάνημα.6



Πρόληψη: Ακτινοπροστασία ασθενών

v Μετά την έναρξη της λειτουργίας κάθε μηχανήματος, ο Ακτινοφυσικός διενεργεί
μετρήσεις ή/και υπολογισμούς, ώστε να εκτιμηθεί η δόση ακτινοβολίας που
λαμβάνει ο ασθενής (ακτινική επιβάρυνση), σε διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις
(ακτινοδιάγνωση ή πυρηνική ιατρική).

v Οι τιμές των δόσεων αυτών, συγκρίνονται με αντίστοιχες τιμές αναφοράς (ΔΕΑ) που
υπάρχουν στην σχετική νομοθεσία, την Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι εντός του επιθυμητού εύρους τιμών.

v Έτσι, εκτός από τα μηχανήματα, ελέγχονται και οι χρησιμοποιούμενες πρακτικές
από τους Ιατρούς και τους Τεχνολόγους που χειρίζονται τα μηχανήματα αυτά.

v Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι ένα μηχάνημα που έχει ρυθμιστεί τέλεια, μπορεί
λόγω πλημμελούς χρήσης να οδηγήσει σε αναίτια υπερέκθεση του ασθενούς.

v Είναι επίσης σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η χρησιμοποιούμενη δόση πρέπει να
είναι κατάλληλη, ώστε να εξασφαλίζει μια αξιόπιστη διάγνωση:

Ø ούτε πολύ χαμηλή® κακή ποιότητα εικόνας.

Ø ούτε πολύ υψηλή® υπερέκθεση ασθενούς.
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Ακτινοπροστασία ασθενών: παραδείγματα
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Μαστογραφία (προληπτική εξέταση)

ACR Phantom:

≥ 4/6 fibers (ινώδη στοιχεία)

≥ 3/5 specs (αποτιτανώσεις)

≥ 3/5 masses (μάζες)

Προσοχή! Η ικανοποιητική ποιότητα απεικόνισης
πρέπει να επιτυγχάνεται με τη μικρότερη δυνατή
ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς.

v ACR Phantom ESAK: £12 mGy (όριο),

£7 mGy (επιθυμητό, ΔΕΑ Ε.Ε.Α.Ε).

Διάγνωση: Ποιότητα εικόνας

v Μεγάλο μέρος των ελέγχων που διενεργούνται σε ένα ακτινολογικό μηχάνημα αφορά
στον έλεγχο της ποιότητας απεικόνισης.

Ø Ο Ακτινοφυσικός χρησιμοποιεί ειδικά ομοιώματα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η
παρεχόμενη ποιότητα απεικόνισης είναι καλύτερη από τα ελάχιστα αποδεκτά όρια.

Ø Έτσι διασφαλίζεται η επάρκεια του για διαγνωστική χρήση.

9



Ε.Ε.Α.Ε. Αδειοδότηση εργαστηρίων ακτινοβολιών 

v Για τη λειτουργία κάθε εγκατάστασης όπου χρησιμοποιούνται
ακτινοβολίες, απαιτείται ειδική άδεια η οποία εκδίδεται από την
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

v Οι Ακτινοφυσικοί της Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχουν τις εγκαταστάσεις αυτές για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ανανέωσή της.

v Η Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχει τις μελέτες ακτινοπροστασίας και τις εκθέσεις ασφαλούς
λειτουργίας που υποβάλλουν οι Ακτινοφυσικοί των διαφόρων εργαστηρίων
ακτινοβολιών και με επιτόπιους ελέγχους εξετάζει την ακρίβειά τους.

v Η Ε.Ε.Α.Ε. διαθέτει ειδικό τμήμα για την παρακολούθηση της δοσιμετρίας των
εργαζομένων, καθώς και ειδικό τμήμα για τη διακρίβωση του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού από τους διαφόρους Ακτινοφυσικούς.

ü Συνεπώς, οι Ακτινοφυσικοί που ελέγχουν, υπόκεινται και αυτοί σε έλεγχο, ώστε να
διασφαλίζεται διπλά η ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών.
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Θεραπεία: Ακτινοθεραπεία, Ραδιοφάρμακα

v Η ακτινοθεραπεία έχει πολλές εκφάνσεις όπως:

Ø Ακτινοθεραπεία, με εξωτερική ακτινοβόληση του ασθενούς (γραμμικοί επιταχυντές και
κοβάλτια).

Ø Βραχυθεραπεία, με τοποθέτηση (παροδική ή μόνιμη), κλειστών ραδιενεργών πηγών στο
εσωτερικό του ασθενούς.

Ø Χορήγηση θεραπευτικών ραδιοφαρμάκων (π.χ. Ι-131) κλπ.

v Η Ακτινοθεραπεία είναι ένα πεδίο όπου η συνεισφορά του Ακτινοφυσικού είναι καθοριστική,
όχι μόνο για την ασφάλεια του ασθενούς αλλά και για τη σωστή θεραπεία του και την
ποιότητα ζωής του μετά από αυτή.

Ø Όπως και για τα διαγνωστικά μηχανήματα, ο Ακτινοφυσικός είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους
ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας της κάθε εγκατάστασης ακτινοθεραπείας (Α/Θ).

Ø Επίσης, ο Ακτινοφυσικός διενεργεί μετρήσεις (δοσιμετρία) ώστε να κατασκευάσει ένα μοντέλο του
κάθε Α/Θ μηχανήματος σε Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό (Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπείας, TPS) και
ελέγχει την ακρίβεια των υπολογισμών που γίνονται με αυτό.

v Πέραν αυτών όμως, ο Ακτινοφυσικός συμμετέχει ενεργά στη θεραπεία του κάθε ασθενούς.

v Ο Ογκολόγος-Ακτινοθεραπευτής: αποφασίζει βάσει των κλινικών, απεικονιστικών και
εργαστηριακών δεδομένων, τι δόση πρέπει να χορηγηθεί στον καρκινικό όγκο.

v Ο Ακτινοφυσικός: κάνει το πλάνο θεραπείας, διενεργεί τους δοσιμετρικούς υπολογισμούς
(TPS) και σε συνεργασία με τον ιατρό επιλέγουν το «καλύτερο πλάνο» για κάθε περίπτωση.11



v Ο Ακτινοθεραπευτής σχεδιάζει (στο TPS), πάνω
στις εικόνες αξονικής τομογραφίας (CT), τους
καρκινικούς όγκους που πρέπει να
ακτινοβοληθούν.

v Αν αυτοί δεν είναι εμφανείς, χρησιμοποιούνται και
εικόνες από μαγνητικό τομογράφο ή και PET-CT.

v Ο Ακτινοφυσικός φροντίζει ώστε οι εικόνες αυτές
να «ευθυγραμμιστούν», ώστε οι ανατομικές δομές
να είναι σε αντιστοιχία (image fussion).

v Ο Ακτινοθεραπευτής σχεδιάζει επίσης τα κρίσιμα
όργανα, δηλαδή τα όργανα που θα πρέπει να
προστατευτούν.

v Η ακτινοβόληση των κρίσιμων οργάνων πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, αλλά
οπωσδήποτε κάτω από τις τιμές εκείνες (όρια),
πέραν των οποίων είναι πιθανό να επηρεαστεί η
λειτουργία τους και να επέλθει μόνιμη βλάβη.

v Η προστασία των κρίσιμων οργάνων είναι πολύ
σημαντική, καθώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής
του ασθενούς μετά τη θεραπεία.

Παράδειγμα Ακτινοθεραπείας με Γ.Ε.
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v Ο Ακτινοφυσικός επιλέγει στο TPS τον αριθμό των δεσμών
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και την γωνία εισόδου κάθε
δέσμης. ανάλογα με την περίπτωση (3D-CRT).

v Ο Aκτινοφυσικός χρησιμοποιεί τα διαφράγματα του ΓΕ και τα
φύλλα του MLC για να προστατέψει τα κρίσιμα όργανα.

v Ο Ακτινοφυσικός χρησιμοποιεί κατά περίπτωση φίλτρα
(wedges) και ρυθμίζει τη συνεισφορά της κάθε δέσμης, ώστε
να πετύχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη του όγκου, σε
συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή προστασία των κρίσιμων
οργάνων.

v Η κατανομή της δόσης στον όγκο και στους γύρω ιστούς
εμφαίνεται σε κάθε εικόνα CT, αλλά και σε ειδικά
διαγράμματα (DVH).

v Ο Ακτινοφυσικός, σε συνεργασία με τον Ακτινοθεραπευτή,
ελέγχουν τις κατανομές δόσης.

v Αν δεν χρειάζονται τροποποιήσεις, ο Ακτινοθεραπευτής
εγκρίνει το πλάνο θεραπείας.

v Το πλάνο εφαρμόζεται από τους Τεχνολόγους που χειρίζονται
τους ΓΕ.

Το παράδειγμα της ακτινοθεραπείας (3D-CRT)
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v Όσον αφορά στις σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT), η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική.

v Η επιθυμητή κατανομή της δόσης (στον όγκο και στους γύρω ιστούς), καθορίζεται εκ των προτέρων.

v Ο Ακτινοφυσικός χρησιμοποιεί πάλι το TPS, που με αυτοματοποιημένο τρόπο επιλέγει ένα μεγάλο αριθμό
χρονικά μεταβαλλόμενων «πεδίων», που δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

v Όπως και πριν, το αποτέλεσμα ελέγχεται από τον Ακτινοφυσικό και τον Ακτινοθεραπευτή, που
αποφασίζουν αν χρειάζονται και αν είναι εφικτές ή όχι τροποποιήσεις.

v Ο Ακτινοθεραπευτής εγκρίνει το τελικό πλάνο.

Το παράδειγμα της ακτινοθεραπείας (IMRT)
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v Επειδή τα πλάνα IMRT είναι
πολύπλοκα, πριν την εφαρμογή
τους στον ασθενή, ο Ακτινοφυσικός
διενεργεί ποιοτικό έλεγχο με ειδικό
εξοπλισμό.

v Έτσι διασφαλίζεται η ακρίβεια
εφαρμογής του πλάνου και
συνεπώς, η ασφάλεια του
ασθενούς.

v Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε
ότι ο στόχος της ακτινοθεραπείας
είναι αφενός να ακτινοβολήσει
επαρκώς τον καρκινικό όγκο και
αφετέρου να προστατέψει τα υγιή
όργανα και ιστούς, ώστε να
περιοριστεί η τοξικότητα της
θεραπείας.

Ποιοτικός έλεγχος θεραπείας IMRT
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Ακτινοφυσικός Ιατρικής: ο αφανής «ήρωας»

Συμπερασματικά:
v Πίσω από κάθε Ακτινοθεραπευτή «κρύβεται» ένας Ακτινοφυσικός.

v Δεν νοείται Ακτινοθεραπεία χωρίς τους Ακτινοφυσικούς.

v Κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιεί μηχανήματα ή πηγές που εκπέμπουν
ακτινοβολία, ελέγχεται από Ακτινοφυσικούς.

v Ο Ακτινοφυσικός είναι αυτός που επιβλέπει την τήρηση των κανονισμών
ακτινοπροστασίας, ελέγχει τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές από
τεχνολόγους και ιατρούς και φροντίζει για την ασφάλεια του ασθενούς.

v Λόγω της διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας και την εισαγωγή νέων
τεχνικών, ο Ακτινοφυσικός απαιτείται να ενημερώνεται και να
μετεκπαιδεύεται τακτικά, καθώς είναι ο πρώτος που θα τις χρησιμοποιήσει.

v Πολλοί Ακτινοφυσικοί συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για τη βελτίωση
των υφιστάμενων τεχνικών και την ανάπτυξη νέων.
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- Ευχαριστώ για την προσοχή σας -


