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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Α. Να περιγράψετε την τεχνική και να αναφέρετε τα 
εξεταζόµενα ανατοµικά µόρια και τα κριτήρια σωστής 
ακτινογραφίας σε µία πλάγια προβολή τουρκικού 
εφιππίου . 

Μονάδες 18 
 

Β. Να αναφέρετε τα κριτήρια σωστής ακτινογραφίας σε µία 
κατά µέτωπο ή face προβολή οφθαλµικών κόγχων. 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
Α. Να περιγράψετε την τεχνική και να αναφέρετε τα 

εξεταζόµενα ανατοµικά µόρια και τα κριτήρια σωστής 
ακτινογραφίας σε µία κατά µέτωπο προβολή οσφυϊκής 
µοίρας σπονδυλικής στήλης(ΟΜΣΣ). 

Μονάδες 18 
 

Β. Να αναφέρετε τα κριτήρια σωστής ακτινογραφίας σε µία 
κατά µέτωπο προβολή ισχίων συγκριτική . 

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Α. Σε ποια αναπνευστική φάση γίνεται η Ο-Π ακτινογραφία 

θώρακα (Face), γιατί επιλέγεται η φάση αυτή και πως 
διαπιστώνεται το αποτέλεσµά της  στην ακτινογραφία ; 
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Μονάδες 13 
Β. Να περιγράψετε την τεχνική και να αναφέρετε τα 

εξεταζόµενα ανατοµικά µόρια και τα κριτήρια σωστής 
ακτινογραφίας σε µία κατά µέτωπο προβολή 
ποδοκνηµικής άρθρωσης . 

Μονάδες 12 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
Α. Να αναφέρετε την προετοιµασία του εξεταζόµενου για 

τον ακτινολογικό έλεγχο παχέος εντέρου µε βαριούχο 
υποκλυσµό . 

Μονάδες 16 
 

Β. Να αναφέρετε την τοποθέτηση, την επικέντρωση και την 
αξιολόγηση σε µία προβολή κοιλίας σε αριστερή πλάγια 
κατακεκλιµένη µε χρήση οριζόντιας δέσµης (Decubitus).  

Μονάδες 9 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε όσα από τα παραπάνω  θέµατα ζητείται  η 
περιγραφή  της τεχνικής  της προβολής να 
αναφέρετε  την τοποθέτηση του 
εξεταζοµένου , την επικέντρωση , την εστιακή 
απόσταση , τις διαστάσεις  της κασέτας  και τη 
χρήση αντιδιαχυτικού  διαφράγµατος .  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
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5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μια (1) ώρα µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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