
 

 

Curs de Educaţie Profesională Continuă în 
“Fizica Radiologiei de Diagnostic şi Intervenţională” 

 

IAŞI 
2-6 Mai 2011 

 
 

Timp Subiect 
Data Luni, 02.05.2011 
08:45-09:15 Înregistrare & Bun venit participanţi 
  Ceremonie de deschidere 

09:15-09:30 
Rolul, atributiile si responsibilitatiile fizicianului medical in 

radiodiagnostic 
09:30-10:30 Structura Atomului: 
  1. Compozitia 
  2. Structura electronica  
  3. Structura nucleară 
10:30-11:00 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
11:00-12:00 Radiatia Electromagnetică (EM): 

1. Dualitatea undă-particulă 
2 Spectru Electromagnetic 

12:00-13:30 Pauza de masă 
13:30-14:30 Particule elementare ale radiaţiei: 
  1. Particule de lumină 
  2. Particule grele încărcate 
  3. Particule fără sarcini 
14:30-15:30 Producerea radiaţiilor X: 
  1.Proprietatiile spectrului de frecventa a radiatiilor X 
  2.Tub radiatii X 
  3.Generatoare de Inalta Frecventa  
  4.Modificatoare ale fasciculului de radiatii X 
15:30-15:45 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
15:45-16:45 Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu materia: 
  1. Interacţiunile particulor-încărcate 
  2. Interacţiunile fotonilor 
 16:45 3. Atenuarea fotonilor 



Data Marti, 03.05.2011 
08:30-09:30 Unităţi de măsură a radiaţiei ionizante: 

1.Sistemul unitatilor de masurare 
2.Expunerea 

3.KERMA (kinetic energy released in material) 
 4.Doza Absorbita 

5.Doza Echivalenta 
6.Doza Efectiva 

7.PSD (Peak Skin Dose) 
09:30-10:30 Stiinţa Imagisticii şi Tehnologiei Medicale: 

1.Notiuni de statistica medicala 
2.Propritetatile imaginii 

3.Reprezentarea imaginii 
4.Procesarea imaginii 

5.Caracteristiciile ecranului si conditii optime de vizualizare 
6.Receptori imagine 

7.Elemente de informatica medicala 
10:30-11:00 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
11:00-12:00 Radiobiologia şi efectele biologice a radatiilor ionizante: 

1.Principiile Radiobiologie 
2.Efectele moleculare ale radiaţiilor 

3.Efectele celulare ale radiaţiilor 
4.Efectele genetice ale radiaţiilor şi iradierea fetusului (embrionului) 

5. Efectele deterministice (Non-Stochastic) 
6. Efectele probabilistice (Stochastic) ale radiatiei 

7. Risc radiologic 
8. Modele doză-răspuns 

12:00-13:30 Pauza de masă 
Conceptele imagistici medicale prin proiectia radiatiilor X si sisteme 

detectoare 
13:30-14:30 1.Conceptele imagisticii si radiografie analog de proiectie 

1.1. Geometrie 
1.2.Contrast imagine radiografica 

1.3.Imprastierea şi reducerea imprastierea 
1.4.Artefactele şi degradare a imaginii 

14:30-15:30 2.Sisteme de Detectie a imaginii Radiografice 
2.1.Imagistica radiologica analog (ecrane Intensificare şi film radiologic) 

2.2.Radiografia computerizata (CR) 
2.3.Radiografia digitala directa (DR) 

2.4.Radiografia digitala indirecta (DR) 
15:30-15:45 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
15:45-16:45 Radiografia digitală şi computerizată (RDC) (1): 

1.Componentele instalatiei radiografie digitala 
2.Cerinţe geometrice ale RDC 

16:45 

3.Tipuri de sistemul de achiziţie 
4.Caracteristici imagine digitala 

5.Aplicatiile radiografia digitală şi computerizată 



Data Miercuri, 04.05.2011 
08:30-09:30 Radiografia digitală şi computerizată (RDC) (2): 

6. Dozimetria clinica in RDC 
7.Factorii care afectează doza pacientului in RDC 

8.Tehnică de evaluare şi recomandările de achiziţionarea a echipamentelor 
RDC 

9.Asigurarea (QA) si Controlul Calitatii (QC)  (teste de constanta periodica - 
frecvenţa) 

10.Normative legislative in RDC 
09:30-10:30 Fluoroscopia şi Imagistica Intervenţională (1): 

1.Componentele instalatiei de fluoroscopie 
2.Cerinţe geometrice fluoroscopie şi Imagistica Intervenţională  

3.Tipuri de sisteme de detectie fluoroscopie şi Imagistica Intervenţională  
4. Caracteristici ale imagisticii timp-real 

10:30-11:00 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
11:00-12:00 Fluoroscopia şi Imagistica Intervenţională (2): 

5.Asigurarea (QA) si Controlul Calitatii (QC) imaginii (teste de constanta 
periodica - frecvenţa) in fluroscopie 

6.Procesarea imaginii 
7.Aplicatiile fluoroscopie şi Imagistica Intervenţională 

8.Doza pacientului si Dozimetria Clinica 
9.Tehnici de Optimizare si Factorii care afectează doza pacientului in 

fluoroscopie şi Imagistica Intervenţională 
12:00-13:30 Pauza de masă 
13:30-14:30 Mamografia (1): 

1.Importanta clinica a screening-ului mamografic 
2.Echipamente de Mamografie 

3.Cerinţe geometrice ale mamografiei 
4.Sistemul de achiziţie mamografie 

5.Compresia mamografica 
6.Doza pacientului in mamografie 

7.Factorii care afectează doza pacientului in mamografie 
14:30-15:30 Mamografia (2): 

8.Procesarea imaginii digitale 
9.Artefacte imagine 

10.Vizualizarea imaginii mamografice 
11.Asigurarea (QA) si Controlul Calitatii (QC) imaginii (teste de constanta 

periodica - frecvenţa) in mamografie 
12.Tehnică de evaluare şi recomandările de achiziţionarea a echipamentelor 

de mamogafie 
15:30-15:45 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
15:45-16:45 Practica clinică medicală I 

 
 
 
 
 

 
 



Data Joi, 05.05.2011 
08:30-09:30 Radiologia dentara intraorală: 

1.Echipamente de radiologie dentara intraorala 
2.Doza pacientului in radiologie dentara 

3.Asigurarea (QA) si Controlul Calitatii (QC) in radiologia dentara intraorala 
4.Echipamente de radioprotectie folosite in radiologia dentara 

09:30-10:30 Radiologia dentara panoramică: 
1.Echipamente de radiologie dentara panoramica 

2.Doza pacientului in radiologie dentara ortopantomografica 
3.Asigurarea (QA) si Controlul Calitatii (QC) in radiologia dentara panoramica 
4.Tehnică de evaluare şi recomandările de achiziţionarea a echipamentelor 

de radiologie dentara 
10:30-11:00 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 

11:00-12:00 
Radioprotection si legislaţie nucleară în activitatea de radiologie de 

diagnostic şi intervenţională (1): 
1. Radiatia de fond (Background) 
2.Surse de iradiere ne-medicale 

3.Surse de iradiere medicale 
4.Persoanele cu risc radiologic 

5.Limite doză 
6.Dozimetria individuala a personalului 

7.Detectoare de radiaţii 
12:00-13:30 Pauza de masă 

13:30-14:30 
Radioprotection si legislaţie nucleară în activitatea de radiologie de 

diagnostic şi intervenţională (2): 

  
8. Principiile de protecţie si echipamente de protectie împotriva radiaţiilor 

ionizante 
  9.Factorii care afectează doza pacientului 
  10.Organismele consultative in domeniul radiologic 
  11.Agenţiile de reglementare in domeniul radiologic 
  12.Siguranţa radiologica în utilizarea de materiale radioactive 

  
13.Design laboratoare RDG si calcul eficacitate ecrane de radioprotectie 

structurala 
  14.Urgenta radiologică 

14:30-15:30 
Echipamente de Detectie/Masurarea radiatiilor si Asigurarea Calitatii 

(QA): 

  
Live Demo echipamente medicale: tuburi radiatii X, detectori, dozimetre, 

echipamente QA, sorturi RP, etc 

15:30-15:45 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
15:45-16:45 Practica clinică medicală II 

 
 
 
 
 

 19:00 Masa festiva conferinta 

 



Data Vineri, 06.05.2011 
08:30-09:30 Osteodensitometria: 

1.Echipamente de osteodensitometrie 
2.Aplicatiile osteodensitometrie 

3.Doza pacientului 
4.Asigurarea (QA) si Controlul Calitatii (QC) in osteodensitometrie 

5.Tehnică de evaluare şi recomandările de achiziţionarea a echipamentelor 
de osteodensitometrie 

09:30-10:30 Tomografia Computerizată (CT) (1): 
1.Componentele instalatiei CT 

2.Tipuri sisteme CT 
3.Parametrii de achizitie si preluare imagine tomografica (slice image) 

4.Formarea imaginii tomografice 

5.Moduri de operare 
6.Caracteristicie imaginii tomografice 

10:30-11:00 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
11:00-12:00 Tomografia Computerizată (CT) (2): 

7.Artefacte si erori de reconstructie imaginii 
8.Aplicatii si Protocole Clinice 

9.Doza pacientului si dozimetria CTDI 
10.Tehnici de Optimizare si Factorii care afectează doza pacientului in CT 

11.Tehnică de evaluare şi recomandările de achiziţionarea a echipamentelor 
CT 

12:00-13:30 Pauza de masă 
13:30-14:30 Informatică Medicala: 

  

1.Computer (hardware si sofware) in Imagistica Medicala 
2.Reconstrucţia de imagini medicale (2D, 3D şi/sau 4D in CT, MRI, PET, 

SPECT, etc) 
3.Analiza si procesarea imaginilor medicale 

4.Baze de Date Radiologie 
5.Reţele de comunicaţii de date (PACS si DICOM) 

6.Teleradiologie 
14:30-15:30 Forum rezervat sponsorilor 

  prezentari 

15:30-15:45 Pauza Cafea/Ceai, prezentari tehnice 
15:45-16:15 Evaluare lectori 

 16:15-16:45 Examen cursanti (test grila) 

 16:45 Incheiere curs RDG (diplome cursanti) 
 


