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Technik elektroradiolog to osoba, która
wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie
radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej
i o charakterze terapeutycznym (radioterapia).
Zadania zawodowe:
- przygotowywanie pacjenta do zabiegu (np.
ułożenie);
przygotowywanie
sprzętu,
instrumentów,
materiałów fotograficznych itp.;
- wykonywanie badań elektrokardiograficznych,
elektroencefalograficznych,
audiometrycznych,
termograficznych,
ultrasonograficznych
itp.;
wykonywanie - w zakresie radioterapii - napromieniowania leczniczego specjalistyczną
aparaturą i substancjami radioaktywnymi, zgodnie z
zaleceniami lekarza;
- opracowywanie dokumentacji technicznolekarskiej (radiogramy, kardiogramy, taśmy
rentgenokinematograficzne, zapisy na taśmach,
opisy);
- samodzielna ocena niektórych wyników badań,
np. ciśnienia krwi i innych danych związanych ze
stanem pacjenta;
- prowadzenie rejestracji zabiegów i chorych oraz
gospodarki materiałowej;
- obsługiwanie oraz konserwacja aparatury i
urządzeń diagnostycznych do prześwietleń (np.
generatora rentgenowskiego trzyfazowego, toru
telewizyjnego ze wzmacniaczem, urządzenia do
zdjęć celowanych, automatycznego - kolimatora
programowego itp.), do badań naczyniowych zabiegowych
(np.
zestaw
do
badań
neuroradiologicznych typu Limer III, sprzęt
reanimacyjny), do techniki tomograficznej (np.
tomografy
komputerowe),
do
badań
radiofotograficznych (np. kamery małoobrazkowe,
pantografy do zdjęć panoramicznych) oraz aparatów
składających się na wyposażenie pracowni

radioterapeutycznych, pracowni izotopowych oraz
pracowni
diagnostyki
elektromedycznej;
- prowadzenie systematycznych kontroli dawek
indywidualnych
i
innych
pomiarów
dozymetrycznych;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. (np.
używanie odzieży ochronnej), znajomość zasad
ochrony przed promieniowaniem jonizującym.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Aby zostać technikiem elektroradiologii
trzeba ukończyć szkołę policealną medyczną i
uzyskać tytuł zawodowy technika elektroradiologa.
Technik elektroradiologii ma prawo i przywilej
uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki i
terapii, stosowany w ochronie zdrowia po odbyciu
przeszkolenia i złożenia egzaminu państwowego.
Obecnie można zdobyć tytuł licencjata w zakresie
elektroragiologii na studiach medycznych. Wiedza
zdobyta podczas studiów I stopnia na kierunku
Elektroradiologia umożliwi absolwentom pełnienie
funkcji kierowniczych zespołów pracowników
elektroradiologii
i
realizacji
programów
zapewnienia jakości w radiodiagnostyce.

Wymagania psychofizyczne:
Praca technika elektroradiologa ma głównie
charakter samodzielny, ale wymaga również
umiejętności współpracy, zwłaszcza podczas
zabiegów operacyjnych, gdzie technik musi
współpracować z lekarzami. Osoba wykonująca ten
zawód przestrzega zasad kultury i etyki; jest
kreatywna i konsekwentna w realizacji zadań;
przewiduje skutki podejmowanych działań; jest
otwarta na zmiany; potrafi radzić sobie ze stresem;
aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe; przestrzega tajemnicy zawodowej;
potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania; potrafi negocjować warunki porozumień.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniem do
wykonywania
zawodu technika elektroradiologa są choroby
układu
krwiotwórczego,
wszelkie
choroby
alergiczne, choroby obniżające sprawność fizyczną
i odporność, choroby skóry, zaawansowane wady
narządu wzroku, wady oraz choroby narządu słuchu
(zwłaszcza niedosłuch wszystkich stopni, ułomności
fizyczne, które nie pozwalają podejmować
większych wysiłków fizycznych, nosicielstwo
chorób zakaźnych, choroby wymagające podawania
leków immunosupresyjnych.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Miejscem pracy technika elektroradiologa
są:
- sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii,
szpitalne
oddziały
ratunkowe,
oddziały
intensywne
go
nadzoru
kardiologicznego
i reanimacji, zakłady radioterapii;
- pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie
tomografii
komputerowej
(TK),
pracownie
rezonansu magnetycznego (MR);
- pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej;
- pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych,
badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii,
desytometrii, audiometrii;
- pracownie hemodynamiki/ kardioangiografii,
pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca
i kontroli rozruszników;
- zakłady medycyny nuklearnej, teleradiologii,
brachyterapii.
Płace:
Technik elektroradiolog zarabia średnio ok. 2 260 zł
na rękę (netto) (źródło: www. pensje.net – dostępna
14.07.2015r.)

