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Motivarea cercetării: Testele de acceptanta reprezintă un ansamblu de măsurare si verificare a tuturor 

parametrilor tehnici si dozimetrici ai unei instalații radiologice necesare după montarea si calibrarea 

acesteia. In aceasta lucrare, care face parte din teza mea de doctorat, voi prezenta si analiza rezultatele 

testelor  de acceptanta efectuate  pentru acceleratoarele liniare Elekta din cadrul clinicilor MedEuropa din 

Romania, pentru a oferi cea mai buna examinare si un diagnostic precis, in cadrul unui act medical adecvat. 

Clinicile MedEuropa au instalate șase Acceleratoare Liniare Elekta, identice dozimetric, care permit o 

radioterapie de ultima generație.  

Metodologia cercetării: In cadrul testelor de acceptanta am analizat următorii parametrii dozimetrici [1] 

si anume pofilele de doza, randamentul in profunzime si dozimetria absoluta. In cazul pofilelor de doza am 

urmărit  simetria, planeitatea, penumbra si dimensiune de câmp ale acestora, iar pentru randamentele in 

profunzime am urmărit procentul dozei la 10 cm profunzime, profunzimea dozei maxime si energia medie 

a fasciculului de radiație. Pentru dozimetria absoluta condițiile de referința ale aparatului pentru 

radioterapie, de care am ținut cont, au fost 1 UM (unitate monitor) livrata in geometria distanta sursa- 

suprafata apei (DSP) egala cu 90 cm, iar la profunzimea de 10 cm in apa ea sa aibă valoarea 1 cGy[3]. 

Pentru toate aceste măsurători am utilizat aparatura dozimetrica cu certificate de calibrare valabile care au 

constat din [2] fantom de apa BEAMSCAN ( producător firma  PTW), electrometru UNIDOSE (producător 

firma  PTW) si camere de ionizare cilindrice 3d  de tip Farmer si Semiflex. Procesarea si analizarea datelor 

experimentale obținute am făcut-o  folosind programul de calcul MEPHYSTO [4], specific acestui domeniu 

de investigare.Toate măsurătorile le-am  efectuat pentru fiecare energie disponibila generata de accelerator, 

respectiv 6MeV si 10MeV si fiecare mod de livrare WFF si FFF. 

Rezultatele experimentale obținute de noi au fost  comparate cu rezultate similare obținute de alți utilizatori 

ai acceleratoarelor de acest tip de la laboratoarele de radioterapie din tara (București, Constanta) unde sunt 

instalați astfel de acceleratori si ele sunt comparabile. De asemenea , rezultatele obținute de noi au fost 

comparate  cele date de producător, ele fiind   mai mici de +/- 2% fata de valoarea de referința cerute de 

firma producătoare  [5], acest lucru fiind considerat acceptabil. De menționat ca o astfel de toleranta se 

aplica fata  de toate acceleratoare instalate in cadrul clinicilor  MedEuropa din Romania. 

Concluzii: In lucrarea de fata  am prezentat rezultatele obținute in urma  testelor  de acceptanta efectuate  

pentru acceleratoarele liniare Elekta din cadrul clinicilor MedEuropa din Romania. Am analizat pofilele de 

doza, randamentul in profunzime si dozimetria absoluta pentru  acceleratoarele liniare Elekta din cadrul 

clinicilor MedEuropa din Oradea(Romania).Rezultatele noastre sunt comparabile cu cele obținute in alte 

laboratoare din tara si ,lucru important, cu cele impuse de firma producătoare. Aceasta permite autorizarea 

laboratorului in care îmi desfășor activitatea si utilizarea radioterapiei in depistarea si tratarea unor afecțiuni 

grave, contribuind la îmbunătățirea nivelului de viată a semenilor noștri.  
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