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1. Συστήματα ψηφιακής απεικόνισης και ανιχνευτές ακτινοβολίας συστημάτων. Σκοπός: 
Η εμβάθυνση και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε πεδία που αφορούν σε 
Ιατρικές εφαρμογές της Επιστήμης της Εικόνας. Περιλαμβάνονται διάφορα θέματα 
αξιολόγησης ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων με πειραματικές ή/και αναλυτικές 
μεθόδους καθώς και με μεθόδους Μόντε Κάρλο. Οι μεθοδολογίες βασίζονται σε 
τεχνικές ποσοτικού προσδιορισμού διαφόρων φυσικών παραμέτρων που εκφράζουν 
την ποιότητα της απεικόνισης, όπως: (α) παράμετροι αντικειμενικής αξιολόγησης της 
απόδοσης των συστημάτων (MTF, NPS, DQE κλπ) και φυσικά μεγέθη της θεωρίας 
γραμμικών συστημάτων, (β) παράμετροι ανθρώπινου παρατηρητή (SNR, CNR κλπ) και 
θεωρίας ανίχνευσης σήματος. Προβλέπονται εφαρμογές σε συστήματα Ψηφιακής 
Ακτινογραφίας και Μαστογραφίας, Καρδιοαγγειακής Απεικόνισης, Πυρηνικής Ιατρικής, 
Απεικόνισης στην Ακτινοθεραπεία-Portal Imaging (περιλαμβανομένων των 
περιφερειακών 3D απεικονιστικών συστημάτων τη διασύνδεσή τους με PACS, θεμάτων 
ελέγχου ποιότητας των συστημάτων, μετρήσεων δόσης κλπ). Στο εργαστήριο διατίθεται 
μετρητικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει ειδικά ομοιώματα (phantom), συσκευές 
ελέγχου εικόνας, όργανα φασματομετρίας και δοσιμετρίας ακτινοβολιών καθώς και 
ψηφιακοί απεικονιστικοί ανιχνευτές τεχνολογίας CMOS. Σε αυτή τη θεματική ενότητα 
περιλαμβάνονται επίσης και θέματα διερεύνησης φυσικών και απεικονιστικών 
χαρακτηριστικών φθοριζόντων υλικών για χρήση σε ανιχνευτές ακτινοβολίας 
απεικονιστικών συστημάτων. Τέλος προβλέπονται θέματα που αφορούν σε ιατρικές 
εφαρμογές Υπερηχογραφίας και Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού. 

 
2. Ποιότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες Υγείας: Σκοπός: Η εμβάθυνση και η ανάπτυξη 

ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα που αφορούν στην Ποιότητα και στην 
Ασφάλεια στις υπηρεσίες Υγείας. Περιλαμβάνονται θέματα που υλοποιούνται σε 
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία 
(ΕΚΑΠΤΥ) και αφορούν στους ακόλουθους τομείς: (α) Συστήματα Ποιότητας στην Υγεία, 
(β) Πιστοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, (γ) Εργαστηριακές Δοκιμές 
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται επίσης και θέματα 
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που αφορούν σε κοινωνικές μελέτες επιστήμης (Social Studies of Science and 
Technology-SSS, SST, STS) με έμφαση στις επιστήμες Υγείας.  
 

3. Σχεδίαση και κατασκευή TEM Cell για τη μελέτη δυνατότητας ταυτοποίησης βιολογικού 
υλικού και χημικών ουσιών μέσω έκθεσης σε ενιαίο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. (Το θέμα 
έχει προταθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές). 
 

4. Πρότυπη πειραματική μονάδα τεχνητού νεφρού. Σκοπός: Η εμβάθυνση και η έρευνα σε 
θέματα τεχνολογίας τεχνητού νεφρού.  (Το θέμα έχει προταθεί από μεταπτυχιακούς 
φοιτητές). 
 

 
Προαπαιτούμενα: Ενδιαφέρον για εμβάθυνση και ερευνητικού χαρακτήρα μελέτη στα 
προαναφερόμενα πεδία. Τα συγκεκριμένα θέματα πτυχιακών εργασιών προκύπτουν: (α) 
μετά από συζήτηση με τους φοιτητές με βάση τα ενδιαφέροντα τους ή (β) με βάση της 
ανάγκες των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.     
 
Πλήθος φοιτητών: 1 ή 2 ανάλογα με το εκάστοτε συγκεκριμένο θέμα 
 

 


