ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK
RADIOGRAFIA SPECIALIZÁCIÓ
SPECIÁLIS RÉSZ

7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák
7.1.3. Radiográfia specializáción továbbá az orvosi diagnosztikai analitikus
a) tudása - Részletesen ismeri a szervrendszereket felépít struktúrákat, a szervrendszerek
makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros
ködését a molekuláris-, sejt-, és szervrendszerek, és a szervek szintjén, ismeri azok
szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Részletesen ismeri
a betegségek jellegzetes makro-mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a képalkotó
diagnosztikai és sugárterápiás módszerek m ködésének fizikai, kémiai alapjait. - Ismeri az
ionizáló sugárzások lehetséges biológiai hatásait és következményeit, az ionizáló sugárzások
méréstechnikai lehet ségeit, eszközeit, a sugárvédelemben használatos dózisfogalmakat, a
sugárveszélyes tevékenységek végzésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit, az
egészségügy személyi sugárterhelés-ellen rzésének módjait, a személyzet, a páciensek
sugárvédelmének követelményrendszerét, a sugárforrások elleni védelem alapelveit, az
ionizáló sugárzásokra vonatkozó aktuális, alapvet sugárvédelmi jogszabályokat, ajánlásokat.
- Ismeri a sugárterápiás módszerek sugárbiológiai alapjait. - Ismeri a képalkotó diagnosztika
és sugárterápia egyes területein adott m veletek és vizsgálatok elvégzésének módszereit, a
protokollok el írásait. - Alapvet ismeretekkel rendelkezik a különböz szervek és
szervrendszerek leggyakoribb megbetegedéseinek kialakulásáért felel s kóros élettani és
biokémiai folyamatokról. - Ismeri az ezek képalkotó diagnosztikájában használható
legfontosabb módszereket. - Ismeri a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás m szereket és
azok biztonságos üzemeltetését. - Ismeri a képalkotó diagnosztikai adminisztrációs rendszerek
(HIS, RIS) felépítését, m ködését, alkalmazását. - Ismeri a képi információk kezelésének
elveit (DICOM rendszerek, képformátumok). - Ismeri a teleradiológia m ködését,
alkalmazásának lehet ségeit. - Ismeri a képalkotó berendezésekkel nyert képi információk
jelentését, felismeri a kóros állapotokat. Ismeri a képalkotó berendezésekkel nyert
információk képi feldolgozásának, értékelésének és archiválásának módszereit. - Ismeri a
képalkotó diagnosztikai vizsgálatok finanszírozási, elszámolási, dokumentációs szabályait. Ismeri a képalkotó és sugárterápiás berendezések m ködtetésével kapcsolatos eljárásokat és
jogszabályokat, azok betartásának, betartatásának szabályait. - Ismeri a képalkotó
diagnosztikában és a sugárterápiában a min ségellen rzés, min ségbiztosítás,
min ségfejlesztés alapelveit, a min ségügyi folyamatleírásokat. Ismeri a min ségügyi
dokumentáció szabályait.
b) képességei - Képes az egészséget károsító tényez ket felismerni, az élettani és kóros
ködések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelel lépéseket vagy
javaslatot tenni a megoldásra. - Képes komplex adatfelvitelre, adatkezelésre,
betegadminisztrációra a kórházi és radiológiai informatikai rendszerekben. - Képes pontos,
közérthet
tájékoztatást adni az ionizáló sugárzás természetér l, biológiai
hatásmechanizmusáról, esetleges kockázatairól, szöv dményeir l pozitív és negatív hatásait
illet en. - Képes a betegek felkészítésére a képalkotó diagnosztikai, intervenciós és

sugárterápiás eljárásokra. - Képes a képalkotó diagnosztika és sugárterápia egyes területein
adott m veletek és vizsgálatok önálló elvégzésére. - Képes a képalkotó diagnosztikai és
sugárterápiás m szerek biztonságos üzemeltetésére. - Képes a képalkotó berendezésekkel
nyert információk képi feldolgozására, értékelésére és archiválására, a leletezés magas szint
el készítésére. - Képes a képalkotó és sugárterápiás berendezések m ködtetésével kapcsolatos
eljárások és jogszabályok betartására. - Képes a vizsgálat, valamint a terápiás beavatkozások
alatt a beteg megfigyelésére, a kóros állapot észlelésére. - Képes a terápiás vizsgálatokban
való közrem ködésre. - Képes a radiológiai ellátásból, sugárterápiás kezelésb l származó
esetleges egészségkárosító hatások, illetve m szaki-technikai hibák felismerésére és ezek
elhárításában való közrem ködésre. - Képes az aktuális sugárvédelemmel kapcsolatos
jogszabályoknak megfelel radiográfusi munkavégzésre. - Képes munkavégzése során az és
kollégái munkavégzéséb l, vagy a beteg viselkedéséb l adódóan esetlegesen el forduló
sugárveszély-helyzetek felismerésére és azok elhárításának megkezdésére. - Megbízhatóan
használni tudja a rendszeresített hatósági dozimetriai eszközöket. - Képes adott munkahely
munkafolyamatainak szervezésére. - Képes képalkotó diagnosztikai vizsgálatok és
sugárterápiás beavatkozások önálló kivitelezésére a szakmai gyakorlatok témaköreinek
megfelel szakterületeken, a kapott eredmények kivitelezés megfelel ségének szempontjából
történ önálló értékelésére. A hibás vizsgálatok felismerésére és a probléma megoldására. Képes a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok és sugárterápiás beavatkozások min ségi
kontrolljára: min ségi kontroll vizsgálatok kivitelezésére, a kontroll eredmények
értelmezésére, nem megfelel ség esetén korrekciós intézkedések meghozatalára. - Képes a
képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás berendezések karbantartására, üzemeltetésére,
vizsgálatára, sugárterápiás beavatkozásra kész állapotban tartásáéra. - Képes hibás m ködés,
hibaüzenetek értelmezésére.
c) attit dje - Jó szervezési képességekkel rendelkezik. - Költségszemlélet gondolkodás
jellemzi. - Elkötelezett a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás munkakörnyezet optimális
körülményeinek biztosítása iránt. d) autonómiája és felel ssége - Önállóan végez
diagnosztikai és sugárterápiás adminisztrációs feladatokat. - Protokollok szerint (illetve
egyedi utasítások alapján) önállóan végez betegel készítést diagnosztikai és sugárterápiás
beavatkozásokhoz. - Protokollok alapján önállóan végez képalkotó diagnosztikai
vizsgálatokat. - A leletezést és a terápiás beavatkozások tervezését kiszolgáló képfeldolgozó
tevékenységet önállóan végez. - Önállóan végez besugárzás tervezést el készít
tevékenységet (képregisztráció, képfúzió, kontúrozás). - Önállóan (felügyelet mellett) végez
sugárterápiás kezeléseket. - Önállóan végez képverifikációs eljárásokat (de azok kiértékelése
felügyelettel történik). - Felügyelet mellett részt vesz dozimetriai mérések elvégzésében. Önállóan felügyeli a diagnosztikai gépparkot és annak környezetét, felel s állagának
megóvásáért. - Irányítja a veszélyes hulladékok kezelését. - Önállóan végzi a módszerek
min ségi ellen rzését, felismeri és feltárja az eltérések okát és részt vesz azok elhárításában. Betartja a min ségügyi folyamatleírások el írásait és észleli az azoktól való eltéréseket. Részt vesz az orvos-és egészségtudomány terén tudományos tevékenység megtervezésében,
annak eredményeit képes önállóan dokumentálni és részt vesz az eredmények értékelésében. Önállóan tájékozódik a szakirodalomban.

