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Piltdiagnostika fuusikalised alused ja
aparatuur diagnostilises radiograafias I
OPIVALJUNDID
Aine hi I mm:
• oskab kirjeldada rontgentoru ehitust, rontgenkiirguse teket, parsskiirguse ja karakteristliku
kiirguse spektrit, filtratsiooni
• oskab kirjeldada ja vorrelda omavahel diagnostilise pildi ja kuvamissiisteerai pohilisi
karakteristikuid: kontrastsus, miira, lahutusvoime, MTF, DQE
• tunneb rontgenkiirguse ja aine vastasmqju peamisi Hike, selle soltuvust efektiivsest
aatomarvust ja energiast ja mqju pildi kvaliteedile ja patsiendidoosile
• tunneb radiograafl ehitust, talitlust, pildiretseptoreid, kiirgusdoosi (DAP, BSD) hindamise
aluseid, oskab uldiselt kasitseda radiograafl ja muuta vajalikke talitlusparameetreid
• tunneb mammograafi ehitust, talitlust, pildiretseptoreid, kiirgusdoosi (MGD) hindamise
aluseid, oskab uldiselt kasitseda mammograafi ja muuta vajalikke talitlusparameetreid
• tunneb fluoroskoobl ehitust, talitlust, pildiretseptoreid, kiirgusdoosi (DAP, PSD) hindamise
aluseid, oskab uldiselt kasitseda fluoroskoopi ja valida sobivaid doosikoveraid
• oskab kirjeldada dentaalsete rontgcndiagnostikaseadmete (suusisese ulesvotteseadme,
panoraam- ja CBCT-skanneri) ja luudensitomcetri (DXA-skanneri) ehitust ja talitlust
Opivaljundite hindamise viis: Eksam
Maht: 52 akadeemilist tundi (2 EAP)
Oppejoud: Kalle Kepler, phD
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Konventsionaalne radiograafia I
OPIVALJ UNDID
Koolituse labinu:
• oskab tuvastada patsienti;
• juhendab patsienti uuringu eelselt. uuringu ajal ja uuringu jargselt tuginedes olulistele ja
sobivatele suhtlemispsuhholoogia ja konventsionaalse radiograafia teoreetilistele
seisukohtadele;
• demonstreerib oskust valida oige reziim ja positsioneerida patsient eelseisvaks uuringuks;
• pohjendab oma otsust rontgenaparaadi tootasapinna valikul, vottes aluseks kliinilise info ja
patsiendi seisundi;
• hindab ulesvotete vastavust noutud kvaliteedikriteeriumitele;
• hindab oma tegevust kiirguskaitse pohimotete rakendamisel rontgenkabinetis kaitsmaks
kiirguse eest ennast, patsienti ning saatvaid isikuid;
• analiiiisib oma tegevuse planeerimise oskust.
Opivaljundite hindamise viis: eksam, mis koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Maht: 143 tundi (5,5 EAP)
Oppejoud: Taive Leis
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Konventsionaalne radiograafia I
OPTVALJUNDID
Koolituse labinii:
• oskab tuvastada patsienti;
• juhendab patsienti uuringu eelselt, uuringu ajal ja uuringu jargselt tuginedes olulistele ja
sobivatele suhtlemispsiihholoogia ja konventsionaalse radiograafia teoreetilistele
seisukohiadele;
• demonstreerib oskust valida oige reziim ja positsioneerida patsient eelseisvaks uuringuks;
• pohjcndab oma otsust rontgcnaparaadi lootasapimia valikul, vottes aluseks kliinilise info ja
patsiendi seisundi;
• hindab ulesvotete vastavust noutud kvaliteedikriteeriumitele;
• hindab oma tegevust kiirguskaitse pohimotete rakendamisel rontgenkabinetis kaitsmaks
kiirguse eest ennast, patsienti ning saatvaid isikuid;
• analiiiisib oma tegevuse planeeriniise oskust.
Opivaljundite hindamise viis: Osalemine oppetoos.
Maht: 6 akadeemilist tundi
Oppejoud: Janelle Mars, Taive Leis
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Oppepraktika radiodiagnostilised meetodid:
konventsionaalne radiograafia I
Opivaljundid:
• demonstreerib iseseisvalt radiodiagnostilise uuringu (tavarojektsioonid) labiviimise
planeerimioskust, labi viimist, lopetamist lahtudes saatekirjast ning kasutades selleks
ergonoomilisi toovotteid, toob oma tegutsemise pohjendamiseks kaks naidet;
• opetab patsienti/klienti radiodiagnostilise uuringu ettevalmistamise, labiviimise ja
uuringujargsel perioodil lahtudes patsiendi opetamise, holistlikust ja humanistlikust
immkasitusest, inirnese vajaduste teooriast ja erialaspetsiifilistest olulistest seisukohtadest, toob
oma tegutsemise pohjendamiseks kaks naidet;
• teab haiglainfektsiooni levikuteid ja Icviku ennetamise voimalusi ning rakendab teadmist
praktikas, teadmist kasutades toob oma tegutsemise pohjendamiseks kaks naidet;
• pohjendab patsientidele kiirguskaitse pohimotete rakendamise olulisust, toob oma tegutsemise
pohjendamiseks kaks naidet;
• hindab kriitiliselt iseenda oskust doosi optimeerida, toob oma tegutsemise pohjendamiseks iihe
konkreetse naite;
• kasitseb juhendamisel konventsionaalset rontgenaparatuuri lahtuvalt projektsiooniopetuse ja
kiirguskaitse pohimotetest;
• demonstreeib filmitootlusprotsessiks vajaliku aparatuuri ohutut ja veatut kasutamist;
• analiiiisib oma tegevust ja piistitab jargnevad arengueesma'rgid.
Opivaljundite liindamisc viis: Analiius oppepraktikal oppimisest ja opivaljundite
saavutamisest - positiivne tagasiside Oppepraktika sooritusele. Oppur on labinud
radiodiagnostilised meetodid I: konventsionaalne radiograafia I alase praktikumi
tavaprojektsioonide mahus ning praktika.
Maht: 195 akadeemilist tundi (7,5 EAP)
Oppejoud: TaiveLeis
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Kiirguskaitse diagnostilises
radiograafias I
OPIVALJUNDID
Aine labinu:
• omab vajalikud baasteadmised ioniseerivast kiirgusest ja aine vastasmojust;
• pohjendab patsiendi ja personal! kiirgusvarjestuse pohimotteid konventsionaalses
radiograafias tuginedes kaasaegsetele toenduspohi stele allikatele;
• selgitab rasedate ja laste kiirguskaitse pohimotteid konventsionaalses radiograafias;
• omab iilevaadet Euroopa Liidu ja Eesti kiirgusohutuse alastest oigusaktidest ja juhenditest.
Opivaljundite hindamise viis: Arvestus, kirjalik strukturecritud too.

Maht: 52 tundi (2 EAP)
6ppej6ud: Janelle Mars, MA
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