
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Α. Πλουσή & Ε. Π. Ευσταθόπουλος

Β΄Εργαστήριο Ακτινολογίας

Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

22o Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

12-14 Νοεμβρίου, Αθήνα



Κουλτούρα Ακτινοπροστασίας: Μία νέα έννοια…

o Η ανάγκη για την καθιέρωση κουλτούρας ακτινοπροστασίας στον

ιατρικό τομέα αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από τη Διεθνή Ένωση

Ακτινοπροστασίας το 2009 (International Radiation Protection

Association-IRPA)

o Τον Ιούνιο του 2014 η IRPA δημοσίευσε τις πρώτες κατευθυντήριες

γραμμές για την κουλτούρα της ακτινοπροστασίας με τίτλο ‘’IRPA

GUIDING PRINCIPLES FOR ESTABLISHING A RADIATION PROTECTION

CULTURE’’, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο www.irpa.net

It’s 
new!



Κουλτούρα Ακτινοπροστασίας: Ορισμός

«Ο συνδυασμός γνώσεων, αξιών, συμπεριφορών και εμπειρίας σε θέματα

ακτινοπροστασίας σε όλες της τις πτυχές, για τους ασθενείς, τους

εργαζόμενους, τον πληθυσμό και το περιβάλλον, καθώς και σε όλες τις

καταστάσεις έκθεσης, συνδυάζοντας την επιστημονική και κοινωνική

διάσταση». [from IRPA, Guiding Principles for Establishing a Radiation Protection Culture, Edition 2014]



Κουλτούρα Ακτινοπροστασίας: Στόχοι

o Παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας

o Προώθηση της γνώσης σχετικά με τους κινδύνους από την ακτινοβολία

o Ελαχιστοποίηση των επικίνδυνων πρακτικών

o Έλεγχος του κινδύνου από την ακτινοβολία

o Καταμερισμός των ευθυνών μεταξύ των εργαζομένων

o Βελτίωση της ποιότητας ενός ήδη υπάρχοντος προγράμματος

ακτινοπροστασίας



Γιατί είναι σημαντική η καθιέρωση 
Κουλτούρας Ακτινοπροστασίας?

Αύξηση της χρήσης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας για
διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς:

↪ 3πλασιασμός των εξετάσεων ΥΤ τα τελευταία 15 χρόνια σε
ενήλικες και παιδιά

↪ 78% αύξηση των επεμβατικών διαδικασιών την περίοδο
1998-2008

Υψηλές δόσεις ακτινοβολίας κυρίως από επεμβατικές διαδικασίες:

↪ Σε κάποιες επεμβατικές διαδικασίες (π.χ TIPS) η ενεργός
δόση στον ασθενή μπορεί να φθάσει τα 200 mSv!!!



Τρόποι δημιουργίας Κουλτούρας Ακτινοπροστασίας

Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση: Το προσωπικό πρέπει να έχει

επαρκείς γνώσεις σε θέματα ακτινοπροστασίας και βασικές γνώσεις

της τεχνολογίας κάθε μηχανήματος.

Ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων: Ακτινολόγοι,

Ακτινοφυσικοί και Τεχνολόγοι πρέπει να συνεργάζονται στενά

προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών και το

καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα.

Προγράμματα διασφάλισης ποιότητας: Διασφαλίζουν υψηλή

ποιότητα εικόνας με τη λιγότερη δυνατή έκθεση του ασθενούς σε

ακτινοβολία.



Η επίδραση της καθιέρωσης 
Κουλτούρας Ακτινοπροστασίας

o Επιτρέπει τη μείωση της δόσης ακτινοβολίας σε ασθενείς και προσωπικό

o Παρέχει πιο αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία

o Βελτιώνει την απόδοση και την ποιότητα των παροχών του τμήματος

o Μειώνει το κόστος και τις λανθασμένες τεχνικές



Συμπεράσματα

Η καθιέρωση Κουλτούρας Ακτινοπροστασίας...

o Είναι ένας συνδυασμός στάσεων, πολιτικών και πρακτικών που αφορούν στην

ασφάλεια από την ακτινοβολία.

o Απαιτεί βαθιά γνώση των κινδύνων που προέρχονται από την ακτινοβολία και την

ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

o Η καθιέρωση της είναι μια δυναμική διαδικασία που χρειάζεται συνεχή

αξιολόγηση και συστηματική βελτίωση.

o Οι ανεπαρκείς γνώσεις και η έλλειψη συνεργασίας είναι τα πιο σημαντικά

εμπόδια στην εφαρμογή της.

o Τις περισσότερες φορές, η πρόκληση είναι να βελτιωθεί και όχι να δημιουργηθεί

εξαρχής κουλτούρα ακτινοπροστασίας.


