ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE
Tematică examen grad principal – 2021
NOŢIUNI DE RADIOFIZICĂ
1. Noţiuni de fizică a atomului
2. Fizica radiaţiilor X
3. Proprietăţile razelor X utilizate în radiodiagnostic
FORMAREA IMAGINII RADIOLOGICE
1. Legile fizice ale formării imaginii
2. Filmul radiografic
3. Developare
4. Calitatea filmului radiografic
5. Factori de calitate în aprecierea imaginii radiografice
6. Ecranul întăritor
NOŢIUNI DE RADIOPROTECŢIE
SUBSTANŢELE DE CONTRAST
1. Substanţele de contrast utilizate în radiologia convenţională
2. Substanţele de contrast utilizate în tomografia computerizată
3. Reacţii adverse apărute la administrarea intravasculară de substanţe de contrast iodate
4. Metode de prevenire şi combatere a incidentelor şi accidentelor post-administrare a
substanţelor de contrast
5. Substanţele de contrast utilizate în ecografie
6. Substanţele de contrast utilizate în rezonanţa magnetică (IRM)
7. Rolul asistentei în administrarea substanţelor de contrast intravenoase
APARATUL DE RADIOLOGIE CONVENŢIONALĂ
1. Componenţa aparatului de radiologie
2. Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene
TIPURI DE APARATE RADIOLOGICE
1. Aparatul de mamografie
2.Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ
1. Aparatura de tomografie computerizată
2. Formarea imaginii
3. Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene
NOŢIUNI DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ VASCULARĂ ŞI NON-VASCULARĂ
Tehnici care nu utilizează raxe X:
Ecografia:
-proprietăţile undelor ultrasonore
-principiul ultrasonografiei
-aparatul de ecografie
-tipuri de investigare ecografică
-avantajele şi dezavantajele ecografiei
-rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală în ecografie
Imagistică prin rezonanţă magnetică:
-noţiuni de fizică
-aparatura de rezonanţă magnetică
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-indicaţiile I.R.M.
-contraindicaţiile I.R.M.
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A CRANIULUI
1. Radioanatomia craniului
2. Repere anatomice la nivel cranian
3. Tehnici de explorare a craniului
-Explorarea radiologică convenţională
-Examenul computertomografic a craniului
-Examenul prin rezonanţă magnetică a craniului
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A COLOANEI VERTEBRALE
1. Radioanatomia coloanei vertebrale
2. Tehnici de explorare a coloanei vertebrale
-Explorarea radiologică convenţională
-Examenul computertomografic a coloanei vertebrale
-Examenul prin rezonanţă magnetică a coloanei vertebrale
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A TORACELUI
1. Radioanatomia toracelui
2. Tehnici de explorare a toracelui
-Explorarea radiologică convenţională
-Examenul computertomografic a toracelui
-Examenul prin rezonanţă magnetică a toracelui
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI DIGESTIV
1. Radioanatomia aparatului digestiv
2. Tehnici de explorare a aparatului digestiv
-Explorarea radiologică convenţională
-Examenul computertomografic a aparatului digestiv
-Examenul prin rezonanţă magnetică a aparatului digestiv
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI UROGENITAL
1. Noţiuni de radioanatomie aparat urogenital
2. Tehnici de explorare a aparatului urogenital
-Explorarea radiologică convenţională
-Examenul computertomografic a aparatului urogenital
-Examenul prin rezonanţă magnetică a aparatului urogenital
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A MEMBRULUI SUPERIOR
1. Radioanatomia membrului superior
2. Tehnici de explorare a centurii scapulare şi membrului superior liber
-Explorarea radiologică convenţională
-Examenul computertomografic a membrului superior
-Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului superior
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A MEMBRULUI INFERIOR
1. Radioanatomia membrului inferior
2. Tehnici de explorare a membrului inferior
-Examenul radiologic convenţional
-Examenul computertomografic a membrului inferior
-Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului inferior
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TEHNICI RADIOIMAGISTICE DE EXPLORARE A SÂNULUI
1. Noţiuni de radioanatomie a sânului
2. Mamografia diagnostică
3. Principalele incidente ale mamografiei
4. Alte tipuri de examinări mamografice
5. Ecografia mamară
6. Imagistica prin rezonanţă magnetică a sânului
7. Rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală
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