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Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical
Laborator Clinic de Radiologie Imagistica Medicala

1 . TEMATICA COMUNA pentru postul de asistent medical

+
II. Tematica pentru asistent medical - Laborator Clinic de Radiologie

SI

Imagistica

Medicala
1.

Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea X, intensitatea fasciculului de radiaţii,
penetranţă .

X cu materia: interacţiuni direct ionizate, interacţiuni indirect
ionizante, modul elementar de acţiune al radioaţilor X
3. Tubul radiogen şi anexele sale .
4. Radioscopia : bazele fizice ale radiocospiei, instalaţia de radioscopie, radloscopia cu
amplificator de lumniscenţă . Lanşul de televiziune , fluotoscopia digitală.
5. Radiografia :formarea imaginii radiografice, casetre şi ecrane Intăritoare, filmul
radiografie, developarea, radiografia digitală, modul de utilizare a imaginii medicale,
6. Tomaografia computerizată: principiul metodei , achiziţiei reconstrucţie, post
procesare, parametri tehnici utilizaţi in C'T .
7. Ecografia: principiul metodei, medii de propagare a US, transducatorul, tipuri de
ecografie, examinarea ecografică.
8. Sunstanţe de contrast În radiodiagnostic : pricipii , riscurilie administrării, masuri de
prevenţie si tratament.
9. Noţiuni de radioprotecţia personalului expus profesional, radioprotecţia populaţiei.
10. Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală În radiologia pediatrică.

2.

Interacţiunea radiaţiilor

11. Examenul radiografie al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică,
tahnici de explorare radiologică convenţională a aparatului respirator, incidenţe.
12.Ecamenul radiografie al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radioJogică,
tahnici de explorare radiologică convenţionala- radiografia renovezicală simplă,
examenul urografic, cistografia.
13. Examenul radiografie al neurocraniului şi vicerocraniului noţiuni de anatomie
radiologică, tehnici şi incidenţe de explorare radiologică convenţională.
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14. Examenul radiografie al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică,
tehnici de explorare radiologică convenţională.
15.Examenul radiografie al centurii scapulare şi al mebrului superior: noţiuni de
anatomie radio logică , tehnici de explorare radiologică convenţională.
16. Examenul radiografic si centurii pelviene si
de
, al membrului inferior :notiuni
,
anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională .
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