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YΠΟΜΝΖΜΑ
ΘΔΜΑ:

Βαζηθνί Καλφλεο Αζθαιείαο γηα ηηο Ινληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο

ΥΔΣ.:

Α. Δπξσπατθή Οδεγία 2013/59 - L 013/17-01-2014,
Β. Ννκνζεηηθφ ςήθηζκα Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2013, ζρεηηθά κε ηελ νδεγία 2013/59, φπσο εθδφζεθε -C 208/30/697 /10-062016,
Γ. Τθηζηάκελε ειιεληθή λνκνζεζία,
Γ. ρέδην Π.Γ. ηεο Δ.Δ.Α.Δ.

Αμηφηηκε θε Πξφεδξε,
Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηα ζρεηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή
ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο,
δηαπηζηψζακε, πξνο κεγάιε καο έθπιεμε, φηη ζηελ απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Οδεγίαο
έρεη απαιεηθζεί παληειψο θάζε αλαθνξά ζηνλ επαγγεικαηηθφ καο θιάδν, παξά ην
γεγνλφο φηη ηφζν ζηελ πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, φζν θαη ζην Ννκνζεηηθφ
ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ Οδεγία, ππάξρνπλ
ζαθείο θαη ξεηέο αλαθνξέο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν ησλ Σερλνιφγσλ Αθηηλνινγίαο
Ραδηνινγίαο, ηνλ νπνίνλ εθπξνζσπνχκε ζηελ Διιάδα, κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ
«radiographer/αθηηλνγξάθνπ».
πγθεθξηκέλα, ζηελ επηζήκαλζε αξ.29 πξννίκην, αλαθέξνληαη ηα εμήο:
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«...(29)

Τν πςειό επίπεδν επάξθεηαο θαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκόο ησλ επζπλώλ θαη ησλ

θαζεθόλησλ όισλ ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηαηξηθήο έθζεζεο έρνπλ
θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ελδεδεηγκέλε πξνζηαζία ησλ αζζελώλ πνπ
ππνβάιινληαη ζε αθηηλνδηαγλσζηηθέο θαη αθηηλνζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηό ηζρύεη γηα ηνπο
ηαηξνύο, ηνπο νδνληηάηξνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνη λα αλαιακβάλνπλ ηελ θιηληθή επζύλε ησλ αηνκηθώλ ηαηξηθώλ εθζέζεσλ ζε
αθηηλνβνιίεο, γηα ηνπο αθηηλνιόγνπο ηαηξνύο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ εθηεινύλ πξαθηηθέο
πηπρέο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηαηξηθήο έθζεζεο, όπως οι ηετνολόγοι και τειριζηές ζηην
ακηινοδιαγνωζηική, ζηην πσρηνική ιαηρική και ζηην ακηινοθεραπεία...».

Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε εάλ απηφ έγηλε κε επζχλε ηεο ΔΔΑΔ ή
νηνπδήπνηε άιινπ εθ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ. Πέξαλ φκσο ησλ
φπνησλ αλεζπρηψλ θαη εξσηεκαηηθψλ, πνπ εχινγα πξνθαιεί ε σο άλσ αβιεςία, ζαο
δεηνχκε λα κεξηκλήζεηε, κε ηελ ηδηφηεηά ζαο, πξνθεηκέλνπ λα καο δνζνχλ αξκνδίσο
εμεγήζεηο, ζρεηηθά κε ηα εμήο δεηήκαηα:
α. Έρνπλ ππ’ φςηλ ηνπο νη ζπληάθηεο ηνπ ρεδίνπ, ηελ χπαξμε άιισλ επαγγεικαηηψλ
ηνπ ηνκέα πγείαο, πέξαλ ησλ Σερλνιφγσλ Αθηηλνινγίαο Ραδηνινγίαο, νη νπνίνη λα
δηελεξγνχλ αθηηλνδηαγλσζηηθέο πξάμεηο ζηελ ζεκεξηλή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα;
Δκείο, σο άξηζηνη γλψζηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, είκαζηε βέβαηνη φηη δελ
ππάξρνπλ επαγγεικαηίεο θαλελφο άιινπ θιάδνπ λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε
εθπαίδεπζε, ηηο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο, ζπλεπψο θαη ηελ αξκνδηφηεηα! Καη φλησο είλαη
δχζθνιν θαη ηαπηφρξνλα επηθίλδπλν λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε ζθέςε ή ελέξγεηα πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε.
β. Έρνπλ ππ’ φςηλ ηνπο ηελ χπαξμε πξνζέζεσλ ή ζρεδίσλ απφ θάπνηα πιεπξά, ψζηε
κειινληηθά λα αλαιακβάλνπλ ηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο πηπρέο, ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη,
άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο;
ηελ πξάμε, κέρξη ζήκεξα, ΜΟΝΟΝ νη Σερλνιφγνη Αθηηλνινγίαο Ραδηνινγίαο
παξέρνπλ

ην

«ζπλνιηθφ

παθέην» ππεξεζηψλ

ζηε

ρψξα

καο.

πγθεθξηκέλα,

αλαιακβάλνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ αζζελή ζηελ θαηάιιειε ζέζε, λα ξπζκίζνπλ ηηο
θαηάιιειεο

αθηηλνδηαγλσζηηθέο

παξακέηξνπο

ηνπ

εμνπιηζκνχ,

ηεξψληαο

ηα

πξνβιεπφκελα πξσηφθνιια, λα επεμεξγαζζνχλ ηελ απεηθφληζε, λα απνζεθεχζνπλ ηα
απνηειέζκαηα θαη λα ηα παξαδψζνπλ ζηνπο ηαηξνχο, πξνο δηάγλσζε.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ην επάγγεικά καο εληάζζεηαη ζηα
λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα, ελψ ε δηθαηνδνζία γηα ηελ άζθεζή ηνπ
πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη γλψζεηο.
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Όπσο θαιά γλσξίδεηε, ζηελ Διιάδα, ιεηηνπξγεί επί ζεηξά εηψλ νξγαλσκέλν Σκήκα
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο -θαη κάιηζηα κνλήξεο- πνπ παξέρεη ηελ σο άλσ εθπαίδεπζε,
ελψ ππάξρνπλ θνξείο πνπ πηζηνπνηνχλ θαηάιιεια απηέο ηηο γλψζεηο, εηδηθφηεξα γηα
δεηήκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο (ΔΔΑΔ).
Πέξαλ ηνχηνπ, ην γεγνλφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο καο ζηελ πξφζθαηε
ζπλάληεζε εξγαζίαο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2016, ζηελ ΔΔΑΔ, κε αληηθείκελν ην
ξπζκηζηηθφ πιαίζην αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηηο εμειίμεηο ζηε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο κε
ηα λέα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο, απνηειεί έκπξαθηε απφδεημε ηνπ φηη ηφζνλ ε
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά κε αθηηλνινγηθέο
πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, φζν θαη νη αξκφδηνη θνξείο γηα δεηήκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο,
αλαγλσξίδνπλ

ηνπο

επαγγεικαηίεο

ηνπ

θιάδνπ

καο

σο

ζπλεξγάηεο

θαη

ζπκκεηφρνπο/stakeholders. Ωο εθ ηνχηνπ, είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη νη απφςεηο καο γηα ηα
ελ ιφγσ δεηήκαηα εθιακβάλνληαη σο ρξήζηκεο θαη αλαγθαίεο.
Αμηφηηκε θε Πξφεδξε,
Όπσο γλσξίδεηε, ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνζαξκφδνπλ ηηο
αξρέο θάζε Οδεγίαο ζηηο εζληθέο απαηηήζεηο.
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ ζηα
πιαίζηα ηεο πξφζθαηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, σο Παλειιήληνο χιινγνο
Σερλνιφγσλ Αθηηλνιφγσλ (ΠΑ..Σ.Α.)

ΕΖΣΟΤΜΔ
Α. ην ππφ έθδνζε Π.Γ., λα ζπκπεξηιεθζεί ξεηή αλαθνξά ζην επάγγεικα ηνπ
ηερλνιφγνπ αθηηλνιφγνπ θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν: νξηζκνί, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο
δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο πηπρέο.
Β. Πεξαηηέξσ, ζεσξνχκε ρξήζηκν λα ζπκπεξηιεθζεί ζρεηηθή αλαθνξά ζην
επάγγεικα ηνπ ηερλνιφγνπ αθηηλνιφγνπ θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ “practitioner”, θαζφζνλ
κάιηζηα, ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, θαηά θνηλή παξαδνρή, αλαγλσξίδεηαη ε
ζπκκεηνρή επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ καο, ζε εθαξκνγέο γηα ηαηξηθή ρξήζε
(αθηηλνδηάγλσζε, αθηηλνζεξαπεία, ππξεληθή ηαηξηθή), θαζψο θαη ζηελ βηνκεραληθή
ξαδηνγξαθία. Όπσο άιισζηε γλσξίδεηε, ε εηδηθή επηηξνπή ηνληηδνπζψλ θαη κε
αθηηλνβνιηψλ, έρεη θαη’ επαλάιεςε αλαγλσξίζεη ηελ de facto ζπκκεηνρή ηνπ
επαγγεικαηηθνχ καο θιάδνπ ζηηο εθαξκνγέο γηα ηαηξηθή ρξήζε, ζέηνληαο, κε ζρεηηθέο
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γλσκνδνηήζεηο ηεο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζθνπηκφηεηαο Μ θαη ΤΣ,
ηελ πξφζιεςε Σερλνιφγσλ Αθηηλνινγίαο Ραδηνινγίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
Γ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ν φξνο “practitioner” απνδίδεηαη ζην ζρέδην Π.Γ.
σο «ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξόο». Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
σο άλσ φξνπ, απφ ηνλ γεληθφηεξν: «ο εθαρμόζων ηην πρακηική», πξνθεηκέλνπ, πέξαλ
ηνπ ηαηξνχ, λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Σερλνιφγνο Αθηηλνινγίαο Ραδηνινγίαο. Πξνο
επίξξσζηλ ησλ αλσηέξσ, ηνλίδεηαη φηη κε ην άξζξν 4 «Οξηζκνί», παξ. 13 (ζει. 5)1
νξίδεηαη ε θιηληθή επζχλε ηνπ ξφινπ ηνπ εθαξκφδνληνο ηελ πξαθηηθή, ρσξίο λα
πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζην επάγγεικα ηνπ ηαηξνχ.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν Σερλνιφγνο Αθηηλνινγίαο Ραδηνινγίαο απνηειεί ζήκεξα ηνλ
κνλαδηθφ επαγγεικαηία πγείαο, πνπ δηαζέηεη επαξθείο θαη πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο,
θαηφπηλ ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα λα
δηελεξγεί πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηαηξηθψλ αθηηλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο.
πλεπψο, κε βάζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 «Οξηζκνί» παξ. 64 (ζει. 12)2, ζα
πξέπεη λα ηνπ εθρσξεζεί ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο πξαθηηθψλ πηπρψλ ζε άιια
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, ηα νπνία δηαζέηνπλ επαξθή εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ζε
δεηήκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο
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«...13) «θιηληθή επζύλε»: ε επζύλε ηνπ εθαξκόδνληα ηελ πξαθηηθή σο πξνο ηελ ηαηξηθή έθζεζε

θάζε αηόκνπ θαη εηδηθόηεξα αλαθνξηθά κε (α) ηελ αηηηνιόγεζε, (β) ηε βειηηζηνπνίεζε, (γ) ηελ
θιηληθή αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, (δ) ηε ζπλεξγαζία, εθόζνλ ελδείθλπηαη, κε άιινπο εηδηθνύο
θαη πξνζσπηθό επί πξαθηηθώλ πηπρώλ ησλ δηαδηθαζηώλ ηαηξηθήο έθζεζεο, (ε) ηε ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηώλ από πξνεγνύκελεο εμεηάζεηο, εθόζνλ ελδείθλπηαη, (ζη) ηελ παξνρή πθηζηάκελσλ
αθηηλνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ ή/θαη ηαηξηθώλ θαθέισλ ζε άιινπο εθαξκόδνληεο ηελ πξαθηηθή
ηαηξνύο ή/θαη ηνλ παξαπέκπνληα, εθόζνλ απαηηείηαη θαη (δ) ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε
ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλεπάγνληαη νη ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ζηνπο αζζελείο θαη ηα άιια
εκπιεθόκελα άηνκα, εθόζνλ ελδείθλπηαη·...».
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«...64) «πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηαηξηθώλ αθηηλνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ»: ε δηελέξγεηα ηαηξηθήο

έθζεζεο θαη θάζε ζπλαθήο πηπρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ρεηξηζκνύ θαη ηεο ρξήζεο ηαηξηθνύ
αθηηλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη ε εθηίκεζε ηερληθώλ θαη θπζηθώλ παξακέηξσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δόζεσλ αθηηλνβνιίαο), ε βαζκνλόκεζε θαη ε ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ,
ε παξαζθεπή θαη ε ρνξήγεζε ξαδηνθαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ θαη ε επεμεξγαζία εηθόλαο·...».
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Γ.1. ην άξζξ. 4 «Οξηζκνί», παξ. 66 (ζει. 13)3 πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
φξνπ «άιινο επαγγεικαηίαο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο» κε ηνλ φξν «ηετνολόγος
ακηινολόγος». Ωο εθ ηνχηνπ, ζα απνθεπρζνχλ νη φπνηεο ελδερφκελεο δπζρέξεηεο θαηά
ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2013/59/Δπξαηφκ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ
αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηνληίδνπζεο
αθηηλνβνιίεο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 89/618/Δπξαηφκ, 90/641/Δπξαηφκ,
96/29/Δπξαηφκ, 97/43/Δπξαηφκ θαη 2003/122/Δπξαηφκ.
Θα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη ζηελ πξάμε, ε θπζηθή παξνπζία θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ
απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε απηέο, είλαη απηαπφδεηθηε κφλνλ
γηα ηνλ Σερλνιφγν Αθηηλνινγίαο Ραδηνινγίαο, θαη θαη’ επέθηαζε θαη γηα ηνλ Υεηξηζηή
Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Απεηθφληζεο, σο απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ.
ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ν «εθαξκφδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξφο» (δει. ηαηξφο
αθηηλνιφγνο) δελ παξίζηαηαη, νχηε ζπκκεηέρεη ζηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ, θαζφζνλ
είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθπφλεζε γλσκαηεχζεσλ ζε παξάπιεπξν ρψξν. Μάιηζηα,
ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ζε Κέληξα Τγείαο) ελδέρεηαη αθφκε θαη λα απνπζηάδεη
παληειψο, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζηειέρσζή ηνπο).
Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθή ε εθαξκνγή ησλ θάησζη
δηαηάμεσλ:
-

Άξζξ. 22 «Πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθνύζηα έθζεζε αλζξώπωλ γηα
ιόγνπο κε ηαηξηθήο απεηθόληζεο», παξ. 4ε (ζει. 35):

«...ε) παξέρεηαη ελεκέξσζε από ηνλ εθαξκόδνληα ηελ πξαθηηθή ηαηξό θαη επηδηώθεηαη ε ζπλαίλεζε
ηνπ αηόκνπ πνπ πξόθεηηαη λα εθηεζεί, κε ηε δπλαηόηεηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ησλ δησθηηθώλ
αξρώλ λα πξνρσξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλαίλεζή ηνπ...».

-

Άξζξ. 55 «Αηηηνιόγεζε», παξ. 2 δ (ζει. 65):

«δ) πξνθύπηεη επαξθήο σθέιεηα, από ηελ έθζεζε ησλ παξερόλησλ θξνληίδα ιακβαλνκέλσλ ππόςε
ησλ άκεζσλ νθειώλ γηα ηελ πγεία ησλ αζζελώλ, ησλ πηζαλώλ νθειώλ γηα ηνλ παξέρνληα θξνληίδα
θαη ηεο βιάβεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ε έθζεζε·...».

-
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Άξζξ. 57 «Δπζύλεο», παξ. 1 γ (ζει 67):

«...66) «ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή»: ν ηαηξόο, νδνληίαηξνο ή άλλος επαγγελμαηίας ηοσ ηομέα

ηης σγείας πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα αλαιακβάλεη ηελ θιηληθή επζύλε ησλ αηνκηθώλ
ηαηξηθώλ εθζέζεσλ ζε αθηηλνβνιίεο ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο,...».
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«...γ) ν παξαπέκπσλ θαη ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξόο ζπκκεηέρνπλ, ζηε δηαδηθαζία
αηηηνιόγεζεο

ηεο

ηαηξηθήο

έθζεζεο

ησλ

αηόκσλ,

όπσο

εμεηδηθεύεηαη

ζηελ

ΚΥΑ

Αθηηλνπξνζηαζίαο·...».
-

Άξζξ. 57 «Δπζύλεο», παξ. 1 δ (ζει 67):

«...δ) εθόζνλ είλαη πξαθηηθά εθηθηό θαη πξνηνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε, ν εθαξκόδσλ ηελ
πξαθηηθή ηαηξόο εμαζθαιίδεη όηη ν αζζελήο ή ν εθπξόζσπόο ηνπ, ιακβάλεη θαηάιιειεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δόζε αθηηλνβνιίαο πνπ
ελέρεη ε ηαηξηθή έθζεζε. Αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη νδεγίεο δίλνληαη ζηνπο παξέρνληεο
θξνληίδα, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 56, παξ 5...».

Γ.2. ε πεξίπησζε κε πηνζέηεζεο ηεο σο άλσ πξφηαζεο, δει. εάλ «ν εθαξκφδσλ ηελ
πξαθηηθή» πεξηνξηζζεί ζην επάγγεικα ηνπ ηαηξνχ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεηαη
ξεηά ην επάγγεικα ηνπ ηερλνιφγνπ αθηηλνιφγνπ (θαη ρεηξηζηή ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ
απεηθφληζεο) ζηα αθφινπζα άξζξα, σο εμήο:
Γ.2.1. Άξζξ. 18 «Δθπαίδεπζε, ελεκέξωζε θαη θαηάξηηζε ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο
έθζεζεο», παξ. 1 (ζει 29):
«...Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε, ώζηε νη εθαξκόδνληεο ηελ πξαθηηθή
ηαηξνί θαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηαηξηθώλ αθηηλνινγηθώλ
δηαδηθαζηώλ λα έρνπλ επαξθή εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε γηα
ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ αθηηλνινγηθώλ πξαθηηθώλ, θαζώο θαη επάξθεηα γλώζεσλ ζε ζέκαηα
αθηηλνπξνζηαζίαο...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...1. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε,
ψζηε νη εθαξκφδνληεο ηελ πξαθηηθή ηαηξνί θαη νη ηερλνιφγνη αθηηλνιφγνη λα έρνπλ
ζπλαθή ηίηιν ζπνπδψλ θαη αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, επαξθή
εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε γηα ηε δηελέξγεηα
ηαηξηθψλ αθηηλνινγηθψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη επάξθεηα γλψζεσλ ζε ζέκαηα
αθηηλνπξνζηαζίαο...».
Γ.2.2. Άξζξ. 55 «Αηηηνιόγεζε», παξ. 2 δ (ζει. 65):
«...δ) ν παξαπέκπσλ θαη ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξόο, επηδηώθνπλ, εθόζνλ είλαη εθηθηό, λα
ζπγθεληξώλνπλ πξνεγνύκελεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηαηξηθά αξρεία ζρεηηθά κε ηε
ζρεδηαδόκελε έθζεζε θαη εθηηκνύλ ηα δεδνκέλα απηά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη νη πεξηηηέο
εθζέζεηο·...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...δ) ν παξαπέκπσλ, ν εθαξκφδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξφο θαη ν
ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο, επηδηψθνπλ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, λα ζπγθεληξψλνπλ
πξνεγνχκελεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηαηξηθά αξρεία ζρεηηθά κε ηε ζρεδηαδφκελε
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έθζεζε θαη εθηηκνχλ ηα δεδνκέλα απηά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο
εθζέζεηο·...».
Γ.2.3. Άξζξ. 56 «Βειηηζηνπνίεζε», παξ. 6 (ζει. 68):
«...6. Σηελ πεξίπησζε αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ή δηάγλσζε κε ξαδηνλνπθιίδηα, ν
ηαηξόο ή ν εκπεηξνγλώκσλ αθηηλνπξνζηαζίαο, παξέρεη ζηνλ αζζελή ή ηνλ εθπξόζσπό ηνπ
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία θαη θαηάιιειεο νδεγίεο
κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δόζεσλ ζηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή ζην
θαηώηεξν ινγηθώο εθηθηό επίπεδν θαη ζύκθσλα κε ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δόζεο. Σηελ πεξίπησζε
ησλ ζεξαπεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ νη νδεγίεο παξέρνληαη θαη εγγξάθσο. Οη νδεγίεο παξέρνληαη πξηλ
από ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή ή ην εξγαζηήξην...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...6. ηελ πεξίπησζε αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ή
δηάγλσζε κε ξαδηνλνπθιίδηα, ν ηαηξφο ή ν εκπεηξνγλψκσλ αθηηλνπξνζηαζίαο ή ν
ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο, παξέρεη ζηνλ αζζελή ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ πιεξνθνξίεο γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία θαη θαηάιιειεο νδεγίεο κε
ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δφζεσλ ζηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή ζην
θαηψηεξν ινγηθψο εθηθηφ επίπεδν θαη ζχκθσλα κε ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο. ηελ
πεξίπησζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ νη νδεγίεο παξέρνληαη θαη εγγξάθσο. Οη
νδεγίεο παξέρνληαη πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή ή ην
εξγαζηήξην...».
Γ.2.4. Άξζξ. 57 «Δπζύλεο», παξ. 1 β, παξ. γ θαη παξ. δ (ζει. 69):
«...β) ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξόο, ν εκπεηξνγλώκνλαο ηαηξηθήο θπζηθήο, ν επόπηεο
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη όζνη λνκηκνπνηνύληαη λα εθηεινύλ ηηο πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηαηξηθώλ
αθηηλνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο·
γ) ν παξαπέκπσλ θαη ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξόο ζπκκεηέρνπλ, ζηε δηαδηθαζία αηηηνιόγεζεο
ηεο ηαηξηθήο έθζεζεο ησλ αηόκσλ, όπσο εμεηδηθεύεηαη ζηελ ΚΥΑ Αθηηλνπξνζηαζίαο·
δ) εθόζνλ είλαη πξαθηηθά εθηθηό θαη πξνηνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε, ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή
ηαηξόο εμαζθαιίδεη όηη ν αζζελήο ή ν εθπξόζσπόο ηνπ, ιακβάλεη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δόζε αθηηλνβνιίαο πνπ ελέρεη ε ηαηξηθή
έθζεζε. Αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη νδεγίεο δίλνληαη ζηνπο παξέρνληεο θξνληίδα, ζύκθσλα
κε ηελ πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 56, παξ 5..»..

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...β) ν εθαξκφδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξφο, ν εκπεηξνγλψκνλαο
ηαηξηθήο θπζηθήο, ν επφπηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ν ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο·
γ) ν παξαπέκπσλ, ν εθαξκφδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξφο θαη ν ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο
ζπκκεηέρνπλ, ζηε δηαδηθαζία αηηηνιφγεζεο ηεο ηαηξηθήο έθζεζεο ησλ αηφκσλ, φπσο
εμεηδηθεχεηαη ζηελ ΚΤΑ Αθηηλνπξνζηαζίαο
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δ) εθφζνλ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ θαη πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε, ν εθαξκφδσλ
ηελ πξαθηηθή ηαηξφο θαη ν ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο εμαζθαιίδεη φηη ν αζζελήο ή ν
εθπξφζσπφο ηνπ, ιακβάλεη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δφζε αθηηλνβνιίαο πνπ ελέρεη ε ηαηξηθή έθζεζε.
Αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη νδεγίεο δίλνληαη ζηνπο παξέρνληεο θξνληίδα,
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 56, παξ. 5....».
Θα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη εηδηθά φζνλ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. γ, ηφζνλ ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ)4, φζν θαη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο (ΓΔΑΔ), επηδηψθνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ηερλνιφγσλ
αθηηλνιφγσλ γηα ηελ εθαξκνγή αηηηνιφγεζεο ηαηξηθψλ εθζέζεσλ κε ηνληίδνπζεο
αθηηλνβνιίεο, αλαγλσξίδνληαο φηη νη ηερλνιφγνη αθηηλνιφγνη βξίζθνληαη πάληνηε ζην
ζεκείν παξνρήο θαη δηαλνκήο θξνληίδαο. Άιισζηε, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σερλνιφγσλ
Αθηηλνιφγσλ (ΙSRRT) έρεη αλαιάβεη, απφ ην 2014, ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθνχ
εξγαιείνπ γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηαηξηθψλ εθζέζεσλ ζε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο απφ
ηερλνιφγνπο αθηηλνιφγνπο, ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο
θνξείο θαζψο θαη παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο.
Γ.2.5. Άξζξ. 57 « Δπζύλεο», παξ. 2 (ζει. 70):
«...2.Οη πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηαηξηθώλ αθηηλνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ δύλαηαη λα αλαηεζνύλ από ηελ
επηρείξεζε ζε έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ελεξγνύλ γηα ην ζθνπό απηόλ ζε
έλα αλαγλσξηζκέλν πεδίν εμεηδίθεπζεο..»..

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...2. Οη πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηαηξηθψλ αθηηλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ
αλαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηερλνιφγνπο αθηηλνιφγνπο -θαη
ειιείςεη απηψλ, ζε ρεηξηζηέο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ απεηθφληζεο, αλάινγα κε ηελ
εθαξκνγή- πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ελεξγνχλ γηα ην ζθνπφ απηφλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν
πεδίν εμεηδίθεπζεο...».
Γ.2.6. Άξζξ. 59 «Καηάξηηζε θαη αλαγλώξηζε» (ζει 71):
«...Η επηρείξεζε εμαζθαιίδεη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο θαηάξηηζεο θαη αλαγλώξηζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 79, 14 θαη 18 γηα ηνλ εθαξκόδνληα ηελ πξαθηηθή ηαηξό, ηνλ
εκπεηξνγλώκνλα ηαηξηθήο θπζηθήο, ηνπο αθηηλνθπζηθνύο ηαηξηθήο, ηνλ εκπεηξνγλώκνλα
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνπο επόπηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, θαζώο θαη ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 57, παξ. 2...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...Η επηρείξεζε εμαζθαιίδεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο
θαηάξηηζεο θαη αλαγλψξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 79, 14 θαη 18 γηα ηνλ
4
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εθαξκφδνληα ηελ πξαθηηθή ηαηξφ, ηνλ εκπεηξνγλψκνλα ηαηξηθήο θπζηθήο, ηνπο
αθηηλνθπζηθνχο ηαηξηθήο, ηνλ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνπο επφπηεο
αθηηλνπξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηνπο ηερλνιφγνπο αθηηλνιφγνπο θαη ειιείςεη απηψλ, ζε
ρεηξηζηέο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ απεηθφληζεο, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή)...».
Γ.2.7. Άξζξ. 60 «Δμνπιηζκόο», παξ 3 γ, δ θαη ζη (ζει. 72, 73):
«...γ) ν εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεκβαηηθή αθηηλνινγία δηαζέηεη δηάηαμε ή
ραξαθηεξηζηηθό πνπ ελεκεξώλεη ηνλ εθαξκόδνληα ηελ πξαθηηθή ηαηξό θαη όινπο όζνη εθηεινύλ
πξαθηηθέο πηπρέο θαηά ηηο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, ζρεηηθά κε ηελ πνζόηεηα αθηηλνβνιίαο πνπ
παξάγεηαη από ηνλ εμνπιηζκό θαηά ηε δηαδηθαζία. Ο εμνπιηζκόο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί πξηλ από
ηελ 6ε Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ιεηηνπξγεί ζηνλ ίδην ρώξν κπνξεί λα εμαηξεζεί από απηή ηελ
απαίηεζε·
δ) ν εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεκβαηηθή αθηηλνινγία θαη ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία
θαη θάζε λένο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνύο ζρεδηαζκνύ, θαζνδήγεζεο θαη
επαιήζεπζεο, δηαζέηεη δηάηαμε ή ραξαθηεξηζηηθό πνπ ελεκεξώλεη ηνλ ηαηξό, ζην ηέινο ηεο
δηαδηθαζίαο, γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δόζεο ηνπ αζζελνύο·
ζη) κε ηελ επηθύιαμε ησλ πεξηπηώζεσλ γ, δ θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 3, θάζε λένο ηαηξηθόο
αθηηλνδηαγλσζηηθόο εμνπιηζκόο πνπ παξάγεη ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, δηαζέηεη δηάηαμε ή
ηζνδύλακα κέζα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ εθαξκόδνληα ηελ πξαθηηθή ηαηξνύ όζνλ αθνξά ζηηο
ζρεηηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δόζεο ηνπ αζζελνύο. Εθόζνλ ελδείθλπηαη, ν εμνπιηζκόο
δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζην αξρείν ηεο εμέηαζεο...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...γ) ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεκβαηηθή
αθηηλνινγία δηαζέηεη δηάηαμε ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ελεκεξψλεη ηνλ εθαξκφδνληα ηελ
πξαθηηθή ηαηξφ θαη ηνπο ηερλνιφγνπο αθηηλνιφγνπο, ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα
αθηηλνβνιίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηε δηαδηθαζία. Ο εμνπιηζκφο πνπ
έρεη εγθαηαζηαζεί πξηλ απφ ηελ 6ε Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ιεηηνπξγεί ζηνλ ίδην ρψξν
κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ απηή ηελ απαίηεζε·
δ) ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεκβαηηθή αθηηλνινγία θαη ζηελ αμνληθή
ηνκνγξαθία θαη θάζε λένο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο ζρεδηαζκνχ,
θαζνδήγεζεο θαη επαιήζεπζεο, δηαζέηεη δηάηαμε ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ελεκεξψλεη ηνλ
ηαηξφ θαη ηνλ ηερλνιφγν αθηηλνιφγν ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο ηνπ αζζελνχο·
ζη) κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ γ, δ θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 3, θάζε λένο ηαηξηθφο
αθηηλνδηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο πνπ παξάγεη ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, δηαζέηεη δηάηαμε
ή ηζνδχλακα κέζα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ εθαξκφδνληα ηελ πξαθηηθή ηαηξνχ θαη ηνπ
ηερλνιφγνπ αθηηλνιφγνπ φζνλ αθνξά ζηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο

9

δφζεο ηνπ αζζελνχο. Δθφζνλ ελδείθλπηαη, ν εμνπιηζκφο δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα
δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζην αξρείν ηεο εμέηαζεο...».
Γ.2.8. Άξζξ. 61 «Δηδηθέο Πξαθηηθέο», παξ. 2 (ζει. 74):
«...2.Οη εθαξκόδνληεο ηελ πξαθηηθή ηαηξνί θαη ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 57, παξ. 2, ηα
νπνία πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 εθζέζεηο, ιακβάλνπλ θαηάιιειε
θαηάξηηζε ζε απηέο ηηο εηδηθέο ηαηξηθέο αθηηλνινγηθέο πξαθηηθέο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...2. Οη εθαξκφδνληεο ηελ πξαθηηθή ηαηξνί θαη νη ηερλνιφγνη
αθηηλνιφγνη νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 εθζέζεηο,
ιακβάλνπλ θαηάιιειε θαηάξηηζε ζε απηέο ηηο εηδηθέο ηαηξηθέο αθηηλνινγηθέο πξαθηηθέο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18...».
Γ.2.9. Άξζξ. 62 «Δηδηθή πξνζηαζία θαηά ηελ εγθπκνζύλε θαη ηε γαινπρία»,
παξ. 1 (ζει. 74):
«...1.Η επηρείξεζε κεξηκλά ώζηε o παξαπέκπσλ ή ν εθαξκόδσλ ηελ πξαθηηθή ηαηξόο, θαηά
πεξίπησζε, εξσηνύλ, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΕΕΑΕ, αλ ην άηνκν πνπ ππνβάιιεηαη
ζε ηαηξηθή έθζεζε είλαη έγθπνο ή γαινπρεί, εθηόο αλ απηό κπνξεί λα απνθιεηζζεί γηα πξνθαλείο
ιόγνπο ή δελ είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ αθηηλνινγηθή δηαδηθαζία...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...1. Η επηρείξεζε κεξηκλά ψζηε o παξαπέκπσλ ή ν εθαξκφδσλ ηελ
πξαθηηθή ηαηξφο, ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο ή ρεηξηζηήο ζπζθεπψλ ηαηξηθήο απεηθφληζεο
θαηά πεξίπησζε, εξσηνχλ, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔΑΔ, εάλ ην άηνκν
πνπ ππνβάιιεηαη ζε ηαηξηθή έθζεζε είλαη έγθπνο ή γαινπρεί, εθηφο εάλ απηφ κπνξεί λα
απνθιεηζζεί γηα πξνθαλείο ιφγνπο ή δελ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αθηηλνινγηθή
δηαδηθαζία...».
Δ. ε θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχκε ππνρξέσζή καο λα πξνεηδνπνηήζνπκε πξνο θάζε
θαηεχζπλζε, φηη ε φπνηα πξφζεζε ή ζθέςε γηα αλάζεζε ηεο δηελέξγεηαο πξαθηηθψλ
πηπρψλ -εθηφο ησλ Σερλνιφγσλ Αθηηλνινγίαο Ραδηνινγίαο- ζε επαγγεικαηίεο
νηνπδήπνηε άιινπ θιάδνπ (π.ρ. ηερλνιφγν ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, βηνιφγν, ρεκηθφ,
λνζειεπηή θιπ.), είλαη αδηαλφεηε θαη εθηφο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο, σο εθ ηνχηνπ
θξίλεηαη επηθίλδπλε.
Σ. Σέινο, επεηδή βηψλνπκε επνρέο θαη θαηαζηάζεηο κε ξαγδαίεο αιιαγέο,
ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη «ζνθφ» λα απνθεχγεηαη θάζε «πεξηραξάθσζε» ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φξν «radiation protection officer», θαζψο θαη λα
κελ ππνδειψλνληαη -ηππηθά ή άηππα- επαγγεικαηηθνί θιάδνη νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ
πξφζβαζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο αζθήζνπλ. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη ζηελ
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θαζεκεξηλή πξάμε, ν ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο εκπιέθεηαη θαζνξηζηηθά ζηνλ ελ ιφγσ
ηνκέα. Πεξαηηέξσ, ππάξρνπλ ήδε αξθεηνί ηερλνιφγνη αθηηλνιφγνη, κέιε καο, θάηνρνη
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε θαη ηέινο, δελ ζα πξέπεη
λα αγλννχκε ην γεγνλφο, φηη ζε αξθεηά λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο δελ πξνβιέπνληαη
ζέζεηο θπζηθψλ ηαηξηθήο. Ση ζα γίλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο; Πνηνο ζα παξέρεη ηηο
πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο;
Σ.1. πγθεθξηκέλα, έρνπκε εληνπίζεη ηα εμήο ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο φζνλ
αθνξά ζηνλ «radiation protection officer», φπσο απνδίδεηαη ζην ζρέδην Π.Γ. ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. κε ηνλ θαηά ηελ άπνςή καο κε δόθηκν φξν «επφπηεο
αθηηλνπξνζηαζίαο», ζην άξζξ. 4 «Οξηζκνί», παξ. 74 (ζει 14):
«...74) «επόπηεο αθηηλνπξνζηαζίαο»: ην άηνκν πνπ έρεη ηελ ηερληθή επάξθεηα λα επνπηεύεη ή λα
δηελεξγεί ηελ εθαξκνγή δηεπζεηήζεσλ ζε δεηήκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε έλα δεδνκέλν ηύπν
πξαθηηθήο·...».

ηε λέα Οδεγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξ. 84, παξ 2 (ζει 93)5 νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
επφπηε αθηηλνπξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ κε ην ξφιν ηνπ ηερλνιφγνπ αθηηλνιφγνπ, φπσο
απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα πνπ έρνπλ απνλεκεζεί απφ ηελ
Πνιηηεία (Π.Γ. 164 (Α΄118/14-6-1996,, "Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα ησλ Πηπρηνχρσλ
ηνπ Σκήκαηνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (ΣΔΙ)),

“…2. Αλάινγα κε ηε θύζε ηεο πξαθηηθήο, ηα θαζήθνληα ηνπ επόπηε αθηηλνπξνζηαζίαο, ζην
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πιαίζην ηεο απαζρόιεζήο ηνπ ζηελ επηρείξεζε, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: α) λα εμαζθαιίδεη όηη ε
εξγαζία κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο όπνησλ θαζνξηζκέλσλ
δηαδηθαζηώλ ή ηνπηθώλ θαλόλσλ· β) λα επνπηεύεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξαθνινύζεζεο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο· γ) λα ηεξεί θαηάιιεια αξρεία γηα όιεο ηηο πεγέο
αθηηλνβνιίαο· δ) λα εθηειεί πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ
αζθάιεηαο θαη πξνεηδνπνίεζεο· ε) λα επνπηεύεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αηνκηθήο
παξαθνινύζεζεο· ζη) λα επνπηεύεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο πγείαο· δ) λα
ελεκεξώλεη ηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο θαηαιιήισο γηα ηνπο ηνπηθνύο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο·
ε) λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζρόιηα επί ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο· ζ) λα θαηαξηίδεη ζρέδηα εξγαζίαο·
η) λα ππνβάιιεη αλαθνξέο ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε· ηα) λα ζπκκεηέρεη ζηνπο κεραληζκνύο πξόιεςεο,
εηνηκόηεηαο θαη αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ έθζεζεο έθηαθηεο αλάγθεο· ηβ) λα παξέρεη ελεκέξσζε
θαη θαηάξηηζε ζηνπο εθηηζέκελνπο εξγαδνκέλνπο· ηγ) λα ιεηηνπξγεί σο ζύλδεζκνο κε ηνλ
εκπεηξνγλώκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο. …”
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Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ζην άξζξ. 84, παξ. 3 (ζει. 93), αλαηίζεληαη ζηνλ επφπηε
αθηηλνπξνζηαζίαο ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, ήηνη:
«...3. Τα θαζήθνληα ηνπ επόπηε αθηηλνπξνζηαζίαο δύλαηαη λα εθηεινύληαη από εκπεηξνγλώκνλα
αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο επηρείξεζεο ή από κνλάδα αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη εληόο κηαο
επηρείξεζεο...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: “…3. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε αθηηλνπξνζηαζίαο ειιείςεη
ηερλνιφγνπ

αθηηλνιφγνπ

δχλαηαη

λα

εθηεινχληαη

απφ

εκπεηξνγλψκνλα

αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο επηρείξεζεο. ...”.
Δπηπιένλ ζην άξζξ 84, παξ 4 (ζει 93):
«…4. Ο επόπηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, ν εκπεηξνγλώκνλαο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ν εκπεηξνγλώκνλαο
ηαηξηθήο θπζηθήο κπνξεί λα είλαη, αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή, ην ίδην θπζηθό πξόζσπν.

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: Να κεηαθεξζεί νιφθιεξε ε παξάγξαθνο κε ηελ εμήο ηξνπνπνίεζε
ζην Άξζξν 83 θαη λα πξνζηεζεί σο παξ 5 “…Ο εκπεηξνγλψκνλαο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη
ν εκπεηξνγλψκνλαο ηαηξηθήο θπζηθήο κπνξεί λα είλαη, αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή, ην ίδην
θπζηθφ πξφζσπν.
Σ.2. Αθφκε, φζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ «referrer», δειαδή ηνπ παξαπέκπνληα, ζα
ήηαλ

ρξήζηκν

λα

ζπκπεξηιεθζεί

θαη

«θαηάιιεια

εθπαηδεπκέλνο

ηερλνιφγνο

αθηηλνιφγνο», ν νπνίνο ζα θαηέρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξαπέκπεη ζε ελαιιαθηηθή κέζνδν ηαηξηθήο απεηθφληζεο ή ελδερνκέλσο
θαη λα πξνζζέηεη εμέηαζε ηαηξηθήο απεηθφληζεο (π.ρ. πξνεγρεηξεηηθή αθηηλνγξαθία
ζψξαθνο, ζε πεξίπησζε θαηάγκαηνο ηζρίνπ).
πλεπψο: 1. Άξζξ. 4 «Οξηζκνί», παξ. 85 (ζει 15):
«…85) «παξαπέκπσλ»: ν ηαηξόο, νδνληίαηξνο ή άιινο επαγγεικαηίαο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ
είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα παξαπέκπεη άηνκα ζε ηαηξηθή έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο, ζύκθσλα κε ηηο
εζληθέο απαηηήζεηο·...».

Πξόηαζε ΠΑΣΑ: «...85) «παξαπέκπσλ»: ν ηαηξφο, νδνληίαηξνο ή θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλνο ηερλνιφγνο αθηηλνιφγνο ή άιινο επαγγεικαηίαο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ
είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα παξαπέκπεη άηνκα ζε ηαηξηθή έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο,
ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο·...».
Ε. Δπειπηζηψληαο νη σο άλσ πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο καο ζα ηχρνπλ ηεο θνηλήο
απνδνρήο, ζα ζέιακε λα θαιέζνπκε ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ησλ άιισλ θνξέσλ ζε
ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ νξζνινγηθέο θαη θνηλά απνδεθηέο ιχζεηο. ε
θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχκε απαξαίηεηε ηελ αληαιιαγή επνηθνδνκεηηθψλ απφςεσλ, ελ
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αλακνλή κάιηζηα θαη ηεο έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηνπο Καλνληζκνχο
Αθηηλνπξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππ’ φςηλ ηα ελδερφκελα εκπφδηα θαη ηηο
δπζρέξεηεο πνπ ζα θιεζνχκε λα ππεξβνχκε θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, ζχκθσλα κε
φζα έρνπλ θαηαγξαθεί κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή
πιεξνθφξεζε.
Αγαδάθνο Δπζχκηνο

697 657 4767

210 745 6482

eagadakos@gmail.com
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