
Tematica examen grad principal – 2009 

RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALA 

 
1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului 

de radiaţii, penetranţa. 

2. Interacţiunea radiaţiilor X cu materia : interacţiuni direct ionizante, interacţiuni 

indirect ionizante, modul elementar de acţiune al radiaţiilor X 

3. Tubul radiogen şi anexele sale 

4. Radioscopia: bazele fizice ale radioscopiei, instalaţia de radioscopie, radioscopia 

cu amplificator de luminiscenţă, lanţul de televiziune, fluoroscopia digitală. 

5. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalaţia de radiografie, casete şi 

ecrane întăritoare, filmul radiografic, developarea, radiografia digitală, modul de 

utilizare a imaginii medicale. 

6. Contrastul artificial: substanţe de contrast, reacţii adverse 

7. Tomografia computerizată: principiul metodei, achiziţie, reconstrucţie, 

postprocesare, parametri tehnici utilizaţi în CT 

8. Ecografia: principiul metodei, medii de propagare a US, transductorul, tipuri de 

ecografie, examinarea ecografică 

9. Imagistica prin rezonanţă magnetică: principiul metodei, parametri tehnici şi 

principalele tipuri de secvenţe, particularităţi de examinare, contraindicaţii 

10. Noţiuni de radioprotecţie 

11. Examenul radiografic al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică, 

tehnici de explorare radiologică convenţională a aparatului respirator, incidenţe 

12. Examenul radiografic al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radiologică, 

tehnici de explorare radiologică convenţională – radiografia renovezicală simplă, 

examenul urografic, cistografia 

13. Examenul radiografic al neurocraniului şi viscerocraniului noţiuni de anatomie 

radiologică, tehnici şi incidenţe de explorare radiologică convenţională 

14. Examenul radiografic al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică, 

tehnici de explorare radiologică convenţională 

15. Examenul radiografic al centurii scapulare şi al membrului superior: noţiuni de 

anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională 

16. Examenul radiografic al centurii pelviene şi al membrului inferior:  noţiuni de 

anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională 

17. Mamografia: tehnică, incidenţe, calitatea imaginii mamografice. 

18. Interactiunea radiatiei cu materia. Dozimetria clinica. 

- Conceptul de radiatie ionizanta 

- Fascicule de radiatii 

- Absorbtia si difuziunea. Efectul fotoelectric. Efectul Compton. Generarea 

de perechi. 

- Unitati de masura ( Rad. Gray. Rem. ). 

- Paramerii utilizati in calculele dozimetrice ( distanta sursa-piele, distanta 

sursa-ax, campul de radiatii, profunzimea dozei maxime, debitul dozei). 

- Curbele izodoze 

- Combinatii de fascicule 

19. Actiunea radiatiilor asupra tumorilor 



20. Radioterapia in tumorile maligne ( semne si simptone ale bolii, evolutia naturala a 

boli, pozitionarea pacientului pentru iradiere, urmarirea pacientului in timpul 

tratamentului, efecte adverse ale radioterapiei): 

- neoplasme cutanate 

- neoplasmele capului si gatului  

- neoplasmele genitale 

- neoplasmul mamar 

- neoplasmul pulmonar  

- limfoamele 

- tumorile S.N.C 

- neoplasmul rectal 

- neoplasmul vezical 

- neoplasmul de prostata 

- metastazele osoase 

- metastazele cerebrale 
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