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ANOTACE 

KOCIÁNOVÁ, Martina. Ochrana osob před ionizujícím zářením při manipulaci 

s radiofarmaky. Ostrava, 2015. 56 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Doc. 

RNDr. Karla Barčová Ph.D. 

Tato diplomová práce se zabývá ochranou osob před ionizujícím zářením při manipulaci  

s radiofarmaky. Teoretická část zahrnuje základní vlastnosti ionizujícího záření a jeho účinky 

na lidský organismus. Charakterizuje používané metody a způsoby ochrany při manipulaci se 

zdroji ionizujícího záření. Dále jsou popsány základní principy a zásady radiační ochrany, 

základní veličiny a jednotky radiační ochrany, způsoby detekce záření, popis a parametry 

používaných detektorů. Praktická část je zaměřena na analýzu rizik vyplývajících  

z manipulace se zdroji ionizujícího záření a vyhodnocení výsledků naměřených hodnot při 

monitorování na pracovišti Kliniky nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Ostrava. 
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ANNOTATION 

KOCIANOVA, Martina. Personal protection against ionizing radiation in the handling of 

radiopharmaceuticals. Ostrava 2015. 56 p. Diploma Thesis. VSB - TU Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Security Services. Leadership of the Diploma Thesis Doc. 

RNDr. Karla Barčová Ph.D. 

This diploma thesis deals with the protection of persons against ionizing radiation in the 

handling of radiopharmaceuticals. The theoretical part includes basic properties of ionizing 

radiation and its effects on the human body. Characterized used methods and ways of 

protection when handling ionizing radiation. Below are the main principles and principles of 

radiation protection, basic quantities and units of radiation protection, radiation detection 

methods, description and parameters used detectors. The practical part is focused on the 

analysis of risks handling of ionizing radiation sources and evaluate the results of the 

measured values in monitoring workplace Department of Nuclear Medicine at the Faculty 

Hospital Ostrava. 

Keywords: Ionizing radiation, radiation protection, radiopharmaceutical, detection, personal 

protection. 
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1 ÚVOD 

 

Ionizující záření je s postupem času stále více využíváno v různých oblastech lidské 

činnosti a je velmi pravděpodobné, že ionizující záření bude stále více aplikováno v různých 

oborech a odvětvích. V současné době se s ionizujícím zářením setkáváme především 

v průmyslu, zdravotnictví, zemědělství, v ochraně životního prostředí a dalších oblastech jako 

je archeologie, vodohospodářství a také při provádění geologického průzkumu. V této 

diplomové práci se budu zabývat ochranou osob před ionizujícím zářením v oblasti 

zdravotnictví, konkrétně v oboru nukleární medicíny, při manipulaci s radiofarmaky a jejich 

podávání pacientům. Aplikace radiofarmak se provádí zejména při terapii chorob  

a diagnostickém zobrazování. 

 Manipulace se všemi zdroji ionizujícího záření a radioaktivními látkami s sebou 

však nese určitá rizika. Jsou vyžadována přísná pravidla na dodržování zásad správné 

manipulace, nakládání s takovými látkami, jejich skladováním a další požadavky vztahující se 

k ochraně osob před nežádoucím ozářením. Jelikož člověk není schopen rozpoznat, zda je 

ozařován či nikoliv, tedy není schopen vnímat ionizující záření svými smysly, je důležité 

provádět neustálá kontrolní měření. Pracovníci, kteří se nacházejí na odděleních nukleární 

medicíny, pracují s otevřenými zářiči a jsou vystavováni záření jak externímu, tak záření 

pocházejícímu z vnitřních zdrojů. Proto je na těchto odděleních kladen velký důraz na osobní 

dozimetrii. 

Cílem této diplomové práce je identifikovat a vyhodnotit rizika plynoucí  

z manipulace a nakládání s radiofarmaky, zjistit a popsat metody a způsoby ochrany osob 

před ionizujícím zářením na oddělení nukleární medicíny při práci s radiofarmaky, při jejich 

přípravě, skladování, manipulaci a následnému podávání pacientům. Stanovení zásad ochrany 

zdraví zaměstnanců a dalších osob nacházejících se na takových odděleních a bezpečnosti 

práce se zdroji ionizujícího záření. Dále také zjistit a popsat možnosti v měření a detekci 

ionizujícího záření. Charakterizovat jednotlivé druhy používaných detektorů ionizujícího 

záření, popsat principy jejich činnosti, jejich výhody a nevýhody použití. V neposlední řadě je 

také třeba uvést a popsat měřené veličiny v dozimetrii a jednotky, ve kterých jsou měřeny.  

A dále zmínit, jaké účinky mohou nastat při působení záření na lidský organismus. 

V praktické části bude provedena analýza rizik, vyhodnoceno monitorování, prováděné na 

oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, provedení praktického měření 

dávkového příkonu a následné zhodnocení dosažených výsledků.  
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2 REŠERŠE 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: AZIN CZ, 2000. 620 

s. ISBN 80-238-3703-6. 

 

Jednou ze zásadních publikací pro zpracování této diplomové práce byla publikace 

Principy a praxe radiační ochrany. Jsou zde popsány fyzikální základy radiační ochrany, 

biologické účinky záření a jejich zdravotní projevy, principy radiační ochrany a zejména 

způsob zajištění radiační ochrany v průmyslu, jaderné energetice, zdravotnictví a spousta 

dalších informací týkajících se ionizujícího záření a radiační ochrany. Kapitola aplikace 

ionizujícího záření v medicíně byla pro tuto práci stěžejní. 

 

GERNDT, J. Detektory ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické 

v Praze, 1996. 164 s. ISBN 80-01-01229-8. 

Tato skripta jsou věnována problematice detektorů ionizujícího záření. Velmi 

podrobně popisují principy, na kterých jednotlivé detektory pracují, jejich základní parametry, 

vlastnosti a způsoby měření těmito detektory. Uvádí výhody a nevýhody použití jednotlivých 

detektorů a dále také oblasti nejčastějšího využití jednotlivých zařízení. 

 

ULLMANN, V. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření. Ostrava 2002. 

V této velmi obsáhlé elektronické publikaci najdeme fyzikální základy jaderné  

a radiační fyziky, metody a způsoby detekce ionizujícího záření, biologické účinky 

ionizujícího záření, metody a způsoby ochrany před zářením na pracovištích, zásady osobní 

dozimetrie a monitorování pracoviště a v neposlední řadě právní předpisy týkající se dané 

problematiky.  
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Australian Government, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency. 

Radiation Protection in Nuclear Medicine. 2008. ISBN 978-0-9805638-0-1. 

Tato australská publikace popisuje radiační ochranu v nukleární medicíně. Popisuje 

jednotlivé části oddělení nukleární medicíny, činnosti zaměstnanců a radiačních pracovníků 

v jednotlivých částech oddělení. Zabývá se také přípravou, manipulací a uchováváním 

radiofarmak, způsoby a postupy monitorování a zásadami radiační ochrany na pracovišti 

nukleární medicíny. 

 

GUIDANCE ON HUMAN FACTORS SAFETY CRITICAL TASK ANALYSIS, Energy 

institute, London, 2011. 62s. ISBN 978 0 85293 603 0 

Tento dokument energetického institutu v Londýně popisuje jednotlivé metody analýzy rizik 

selhání lidského činitele. Popisuje především aplikaci metody Human HAZOP, metodu analýzy 

stromem poruch, stromem událostí a další. Na základě této publikace jsou zpracovány analýzy selhání 

lidského činitele uvedené v praktické části této diplomové práce. 
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY  

 

V této kapitole jsou uvedeny základní právní předpisy týkající se využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření, ochrany osob před ionizujícím zářením a dalších náležitostí 

týkajících se problematiky této diplomové práce. 

 

Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Základním právním předpisem týkajícím se využití jaderné energie a ionizujícího 

záření je atomový zákon. Tento právní předpis stanoví také způsoby ochrany osob a životního 

prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření, podmínky pro bezpečné nakládání 

s radioaktivním odpadem, výkon státní správy v oblasti jaderné energie a další. V § 7 odstavci 

1 stanoví, kdy lze uskutečnit lékařské ozáření a to takto „Lékařské ozáření se smí uskutečnit 

pouze tehdy, je-li odůvodněno přínosem vyvažujícím rizika, která ozářením vznikají nebo 

mohou vzniknout.“ 

 

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Tento právní předpis upravuje způsoby a rozsah zajištění radiační ochrany na 

pracovištích. Charakterizuje veličiny radiační ochrany, stanoví kritéria pro klasifikaci zdrojů 

ionizujícího záření, kritéria pro kategorizaci pracovišť a radiačních pracovníků. Obsahuje také 

limity, podmínky bezpečného provozu, způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření, 

podmínky skladování radionuklidových zářičů, podmínky a způsoby nakládání 

s radioaktivními odpady a další. 

 

Doporučení International Commission on Radiological Protection. 

International Commission on Radiological Protection (dále jen „ICRP“) je 

mezinárodní komise pro radiologickou ochranu, která v této oblasti vydává doporučení. Její 

vznik se datuje již od roku 1928. Doporučení komise slouží jako podpora pro jednotlivé země 

při rozhodování a legislativní procesy v oblasti ochrany před zářením. Nejpodstatnější jsou 
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souhrnná doporučení z roku 1977 (ICRP 26), z roku 1990 (ICRP 60) a nejnovější doporučení 

z roku 2007 (ICRP 103).  

 

Směrnice Rady 2013/59/EURATOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy 

ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření, ve znění pozdějších změn. 

Tato směrnice vychází z doporučení výše uvedené komise pro radiologickou ochranu. 

Charakterizuje základní bezpečnostní standardy ochrany osob před nebezpečnými účinky 

ionizujícího záření při lékařském ozáření, profesním ozáření a ozáření obyvatelstva. Jsou zde 

uvedeny definice pojmů týkající se radiační ochrany, obecné zásady radiační ochrany, 

limitování ozáření, požadavky na vzdělání a také systém kontroly. Dále stanoví požadavky na 

kontrolovaná a sledovaná pásma, osobní monitorování a další zásady radiační ochrany.  
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4 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

 Ionizující záření při průchodu prostředím vytváří z původně elektricky neutrálních 

atomů kladné a záporné ionty. Takovému jevu říkáme ionizace. [17] 

 

 Radioaktivita je jev, kdy dojde k samovolné vnitřní přeměně složení, nebo 

energetického stavu atomových jader, přičemž je emitováno vysokoenergetické záření. 

Jádra vykazující tuto vlastnost se nazývají radionuklidy. [18] 

 

 Aktivita radionuklidu je dána počtem jader, které se přemění za jednotku času, nebo 

úbytek počtu jader za jednotku času. Jednotkou aktivity je becquerel (Bq). [18] 

 

 Poločas přeměny udává dobu, za kterou klesne počet atomů radionuklidu na polovinu 

původního počtu atomů. [17] 

 

 Radiofarmakum je léčivý přípravek, který je-li připraven k použití, obsahuje jeden 

nebo více radionuklidů (radioaktivních izotopů) včleněných pro lékařské účely. [13] 

 

 Uzavřený zářič je radioaktivní zářič, jehož zkouškami ověřená a osvědčením 

doložená těsnost vylučuje únik radioaktivních látek do okolního prostoru za běžných 

podmínek použití a opotřebení. [18] 

 

 Otevřený zářič nesplňuje podmínky pro zářič uzavřený, nejčastěji se jedná 

radioaktivní roztoky, aerosoly, plyny apod. [18] 
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5 RADIOFARMAKA 

Radiofarmaka jsou látky, které využíváme v nukleární medicíně jak pro terapeutické 

tak diagnostické aplikace. Jedná se o přípravky, které obsahují jeden nebo více radionuklidů. 

Na odděleních nukleární medicíny se používají uměle připravené radionuklidy s emisí záření 

beta a gama, popřípadě charakteristického rentgenového záření. Energie záření gama či 

charakteristického rentgenového záření se pohybuje v rozmezí 30 keV – 511 keV. [10] 

Jedním z charakteristických znaků radiofarmak je tedy to, že se jedná o látky 

radioaktivní. Obsahují radioaktivní zářič a zároveň jsou to farmaceutické přípravky, které 

musí splňovat určité požadavky, aby bylo možno je podávat lidem. Druhů radiofarmak 

existuje nepřeberné množství a jednotlivé druhy se navzájem liší svými vlastnostmi a to jak 

fyzikálními tak chemickými. Volba druhu použitého radiofarmaka se řídí následujícími 

faktory [13]: 

 Biologické chování 

Daný druh přípravku musí v těle pacienta zaujmout místo v zájmovém orgánu, nebo 

označit požadovanou metabolickou cestu v organismu. 

 

 Použitý radionuklid musí mít vhodné fyzikální vlastnosti. 

 

 Důležitým faktorem je dostupnost radiofarmaka, která se odvíjí od způsobu jeho 

výroby. 

 

Jsou zde zahrnuty především vlastnosti radionuklidu, neaktivní složky radiofarmaka  

a náklady na přípravu. 

 

 Většina druhů radiofarmak je podávána nitrožilně, musí tedy splňovat podmínky 

konzistence. [13] 

Aby mohla být radiofarmaka podávána pacientům, musí být nejdříve kontrolována  

a musí odpovídat požadavkům daných norem a předpisů. Zkoušky pro kontrolu předepisuje 

lékopis. Mezi základní parametry kontroly patří [13]: 

 Radionuklidová čistota – poměr aktivity daného radionuklidu a celkové aktivity 

zářiče, vyjadřuje se v procentech. 
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 Radiochemická čistota – poměr aktivity daného radionuklidu přítomného v zářiči 

v určité chemické formě a celkové aktivity tohoto radionuklidu, vyjadřuje se 

v procentech. 

 Chemická čistota – poměr hmotnosti látky přítomné v určité chemické formě  

a celkové hmotnosti látek obsažených v zářiči, po vyloučení pomocných látek nebo 

rozpouštědel, vyjadřuje se v procentech. 

 Hmotnostní neboli měrná aktivita – aktivita radionuklidu, vztažená na jednotku 

objemu roztoku, v němž je přítomen. [13] 

Uchovávání radiofarmak je prováděno ve vzduchotěsných obalech a na stíněných 

místech, aby nedošlo k zasažení personálu primárním nebo sekundárním zářením. Způsoby 

uchovávání musí vyhovovat daným předpisům vztahujícím se k uchovávání radioaktivních 

látek. [13] 

Každé radiofarmakum musí být náležitě označeno. Na obalu musí být uvedeno, o jaký 

přípravek se jedná, kdo jej vyrobil identifikační číslo, způsob podávání, doba použitelnosti, 

název a koncentrace přidaných protimikrobiálních přísad a jakékoli zvláštní podmínky 

skladování. Pro kapalné přípravky se dále uvádí celková aktivita nebo koncentrace aktivity 

v mililitru vztažená k referenčnímu datu, popř. hodině a objem kapaliny v obalu. Pro tuhé 

přípravky dále doplněna celková aktivita vztažená k referenčnímu datu, popř. hodině. [1,13] 

Za výše uvedené kontroly a označení radiofarmaka je odpovědný výrobce nebo 

farmaceut oddělení nukleární medicíny, který dané radiofarmakum připravil. 

 

5.1 Příprava radiofarmak 

Na základě druhu přípravy můžeme radiofarmaka rozdělit do dvou skupin. První 

skupinu tvoří radiofarmaka, které se vyrábí hromadně a jsou dodávána na příslušné oddělení 

nukleární medicíny v hotové a většinou koncentrované formě. Před podáním se vhodně 

naředí. Pro tento druh přípravy je třeba používat radionuklidy s dostatečnou délkou poločasu 

přeměny. Druhá skupina je tvořena radiofarmaky, která se připravují až na příslušných 

odděleních nukleární medicíny. Pro přípravu tohoto druhu radiofarmak jsou použity 

neradioaktivní soupravy tzv. „kity“, k nimž se přidá radionuklid. Nejčastěji používaným 

radionuklidem pro tento druh přípravy je v nukleární medicíně 
99m

Tc - metastabilní 

technecium. [1,13] 
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5.2 Nejčastěji používaná radiofarmaka 

Jak již bylo zmíněno výše, v nukleární medicíně je používáno nepřeberné množství 

radionuklidů. Výběr nejčastěji používaných radionuklidů – zářičů gama a beta a jejich 

charakteristiky uvádí tabulky číslo 1 a 2. Jedná se především o radionuklidy: radioaktivní 

kobalt 
57

Co, 
58

Co, technecium 
99m

Tc, jodid sodný 
131

I, chlorid thalný 
201

Tl, fluor 
18

F, fosfor 

32
P, síra 

35
S a další. [13] 

Dříve bylo často používáno radioaktivního jódu 
131

I, jehož poločas přeměny činí 8,04 

dne. V rozmezí šedesátých a sedmdesátých let byl ale nahrazen v převážné většině aplikací 

techneciem, které má podobné chemické vlastnosti a chování. 

Dnes nejčastěji používaným radiofarmakem v nukleární medicíně je 
99m

Tc-

metastabilní technecium. Technecium má ideální vlastnosti pro dané použití. Podstatný je 

především jeho poločas přeměny, který činí 6 hodin a dále velikost emitované energie 140 

keV, což je energie vhodná pro detekci. Další neopomenutelnou a výhodnou vlastností je 

snadná příprava radiofarmak s použitím 
99m

Tc. [1,13] 

Tabulka č. 1 Fyzikální charakteristiky radionuklidů – zářičů gama [autor] 

Radionuklid Poločas 

Energie záření 

gama (keV) a 

zastoupení (%) 

Vrstva materiálu (mm) 

zeslabující dávkový příkon na 1/2 

a 1/10 

olovo ocel 

1/2 1/10 1/2 1/10 

F - 18 1,83 h 511 (194) 5 17 27 64 

Cr - 51 27,7 d 320 (10) 2 7 21 50 

Co - 57 271,8 d 
126 (86) 

137 (11) 
0,2 1 6 18 

Co - 58 70,8 d 
511 (30) 

811 (99) 
10 29 31 76 

Mo – 99 / 

Tc – 99m 
2,75 d 

140 (91) 

740 (12) 

778 (4) 

6 23 13 55 

Tc – 99m 6,02 h 

K 18 (6) 

K 21(1) 

140 (89) 

0,2 1 1 19 

I - 123 13,2 h 

K 27 (71) 

159 (83) 

529 (1) 

0,6 1,6 1,4 21 
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I - 131 8 d 

284 (6) 

365 (82) 

637 (7) 

2,6 11 23 56 

In - 111  2,8 d 

K 23 (69) 

171 (90) 
245 (94) 

0,7 3 9 31 

Tl - 201 3,04 d 

K 69-80 (94) 

135 (3) 

167 (10) 

0,3 1,2 3 12 

Rb-81/Kr-

81m 
4,6 h 511 (54) 5 17 27 64 

Re - 186 3,78 d 

K 59 (3) 

K 63 (2) 

137 (9) 

0,2 0,8 5 18 

 

K – charakteristické rentgenové záření 

 

Tabulka č. 2 Fyzikální charakteristiky radionuklidů – zářičů beta [autor] 

Radionuklid Poločas 

Max. energie 

záření beta 

(keV) a 

zastoupení (%) 

Vrstva materiálu (mm) nutná 

pro úplnou absorpci záření beta 

sklo plastik 

H - 3 12,3 r 19 (100) 0,1 0,1 

F - 18 1,83 h 634 (97) 0,9 1,7 

P - 32 14,3 d 1710 (100) 3,4 6,3 

S - 35 87,5 d 168 (100) 0,2 0,3 

I - 131 8,0 d 

248 (2) 

334 (7) 

606 (90) 

0,9 1,6 

Y - 90 2,7 d 2284 (100) 4,9 9,2 
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6 RADIAČNÍ OCHRANA 

Cílem radiační ochrany je zajištění bezpečnosti a ochrany osob při práci se zdroji 

ionizujícího záření tak, aby byl užitek z využití záření větší než negativní dopady na zdraví 

osob. Působení záření na člověka nejde snížit na nulu, jelikož jsme neustále vystaveni záření 

z přírodních zdrojů a kosmickému záření. [12] 

Systém ochrany osob před ionizujícím zářením (dále jen „IZ“) vychází ze tří 

základních zásad a to oprávněnost činnosti, optimalizace ochrany osob a limitování dávek  

a rizika. Podstatné je však také zabezpečení zdrojů IZ před nepovolanými osobami. Zajištění 

radiační ochrany můžeme rozdělit do dvou základních situací. Jedná se o ochranu před 

zářením za normálních běžných okolností a ochranu za abnormálních situací, jakými mohou 

být radiační nehody a havárie. Cíle zajištění ochrany před zářením za těchto situací 

znázorňuje obr. č. 1. [1,12] 

 

 

Obr. č. 1 Cíle zajištění radiační ochrany [12] 

 

6.1 Ochrana před vnějším ozářením 

Pro ochranu před vnějším ozářením je uplatňována zejména ochrana vzdáleností, 

vhodným stíněním, časem vystavení IZ a kombinací uvedených způsobů. Způsoby ochrany 

před vnějším ozářením zachycuje obr. č. 2. Pokud máme bodový zdroj záření, tak příkon 

dávky klesá s druhou mocninou vzdálenosti od daného zdroje záření. V případě použití stínění 

jsou částice absorbovány, nebo je záření zeslabeno na požadovanou úroveň. Stínění se volí 

v závislosti na druhu záření a energii daného záření. Ochrana časem vyplývá ze skutečnosti, 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola7/Obr 1.jpg
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že radiační zátěž je přímo úměrná době, po kterou je osoba vystavena IZ. Z hlediska radiační 

ochrany je tedy třeba zkrátit čas, po který je osoba účinkům vystavena na nezbytně nutnou 

dobu. [12,13] 

 

Obr. č. 2 Ochrana před vnějším ozářením [12] 

 

6.2 Ochrana před vnitřním ozářením 

Ochrana před vnitřním ozářením je složitější než před vnějším ozářením. Důležitými 

prostředky sloužícími k ochraně před vnitřním ozářením jsou zejména ochranné oděvy, 

rukavice, respirátory, vhodná ventilační zařízení a filtrování vzduchu v místech nakládání 

s otevřenými zdroji IZ. Dále také k radiační hygieně přispívá volba vhodných materiálů 

povrchů, nábytku a dalších prostředků v prostorách laboratoří a pracovišť se zdroji IZ. [1] 

 

6.3 Veličiny a jednotky radiační ochrany  

Znalost fyzikálních veličin a jejich jednotek je velmi důležitá. V problematice radiační 

ochrany a ionizujícího záření potřebujeme pomocí veličin a jejich jednotek popsat zdroj 

záření, pole záření, působení záření na látky a především působení na člověka. [17] 

Veličiny charakterizující zdroj záření jsou následující: 

 Poločas přeměny T (s, min, h, r) – udává dobu, za kterou klesne původní počet atomů 

radionuklidu na polovinu původního počtu atomů. 

 Přeměnová konstanta λ (s
-1

) – udává relativní rychlost rozpadu radionuklidu. 

 Aktivita A (Bq) – udává počet radioaktivních přeměn v radionuklidu za jednotku času. 

Závisí na hmotnosti radionuklidu. Nejedná se o konstantní veličinu, s časem klesá. Bq 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola7/Obr 28.jpg
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je malá jednotka a proto se často používají její násobky kBq, MBq apod. Pro přesnější 

určení radionuklidu se aktivita vztahuje k hmotnostní, objemové, plošné nebo jiné 

jednotce. 

 Energie – jednoznačně charakterizuje radionuklid, na energii emitovaných částic 

výrazně závisí vlastnosti záření. Jednotkou energie je joule, v této problematice se ale 

spíše používá jednotka elektronvolt eV a jeho násobky. Platí že, 1eV = 1,6∙10
-19

J. [17] 

Veličiny charakterizující působení na látku jsou následující [17]: 

 Dávka D – udává energii záření absorbovanou v hmotnostní jednotce ozařované látky. 

Jednotkou dávky je grey Gy. Dávka 1 Gy udává, že v 1 kg ozařované látky je 

absorbována energie 1 J. 

 Dávkový příkon Ḋ - udává změnu dávky za jednotku času. Jednotkou je grey za 

sekundu Gy.s
-1

. 

Veličiny charakterizující působení záření na člověka[17]: 

Jedná se o veličiny, které jsou používány v radiační ochraně. Jsou odvozeny od dávky 

a zohledňují biologické účinky a citlivost tkání a orgánů. 

 Ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu HT – je dána vztahem 

HT = wR ∙ DTR, kde  

wR – je radiační váhový faktor příslušný záření typu R, vyjadřuje relativní biologickou 

účinnost daného záření, vzhledem k záření fotonovému. 

DTR – je střední dávka záření typu R ve tkáni nebo orgánu T (Gy). 

Jednotkou ekvivalentní dávky HT je sievert Sv. 

 

 Efektivní dávka E – udává součet vážených středních hodnot ekvivalentních dávek 

v tkáních nebo orgánech člověka. Je dána vztahem 

E = ∑ wT ∙ HT, kde 

wT – je tkáňový váhový faktor, relativní příspěvek orgánu nebo tkáně k celkové újmě 

způsobené celotělovým rovnoměrným ozářením. 

HT – je ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu (Sv). 

Jednotkou efektivní dávky E je sievert Sv.  
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 Kolektivní efektivní nebo ekvivalentní dávka S – je dána součtem všech efektivních 

nebo ekvivalentních dávek všech osob v dané skupině. [19] 

 

 Úvazek efektivní nebo ekvivalentní dávky – je dán časovým integrálem příkonu 

efektivní nebo ekvivalentní dávky po dobu od příjmu radionuklidu. Pokud není 

stanoveno jinak, jedná se o dobu 50 roků pro příjem radionuklidu u dospělých a dobu 

do 70 let u dětí. [19] 

 

 Dávkový ekvivalent – je dán součinem absorbované dávky v daném bodě tkáně  

a jakostního činitele, který charakterizuje různou účinnost jednotlivých druhů záření.  

[19] 

 

 Osobní dávkový ekvivalent – jedná se o dávkový ekvivalent v určitém bodě pod 

povrchem těla v hloubce tkáně d. [19] 

6.4 Biologické účinky ionizujícího záření 

Biologické účinky záření jsou závislé na několika faktorech. Jedná se především o: 

 Druh a energii záření, 

 dávku a dávkový příkon a  

 vlastnosti ozařovaného orgánu či tkáně. [17] 

Druh a energie záření 

Působením IZ dochází k ionizaci a excitaci, přičemž dochází k absorpci energie. Na 

toto pak navazuje spousta dalších fyzikálních, chemických, biologických a dalších dějů. 

Velikost poškození buněk je závislá na jejích schopnostech rozmnožovat se. Vliv 

působení IZ na buňku je výraznější tím více, čím více je buňka schopna rozmnožovat se. 

Účinky IZ na buňku mohou způsobit: 

 Smrt buňky, tedy buňka ztratí schopnost dělení, 

 změnu cytogenetické informace, při schopnosti buňky dalšího dělení, dojde 

k mutaci buňky. [17] 
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Dávka a dávkový příkon 

Biologické účinky IZ jsou závislé na dávce, která charakterizuje celkovou energii 

předanou látce. Buňky jsou schopny do jisté míry regenerace poškození využitím jejich 

reparačních mechanizmů. Aby k opravě poškození mohlo dojít, nesmí být přísun energie do 

buněk příliš rychlý. Z toho důvodu jsou celkové účinky závislé také na dávkovém příkonu. 

Z výše uvedeného tedy plyne, že buňky jsou schopné regenerace, pokud jsou ozářeny 

několika menšími dávkami po delší dobu nebo je-li dávka rozprostřena kontinuálně na delší 

časový interval. [17] 

Vlastnosti ozařovaného orgánu či tkáně 

Jednotlivé orgány a tkáně lidského těla nejsou stejně citlivé k ozáření, tedy nemají 

stejnou radiosenzitivitu. Při stejné dávce absorbované různými orgány či tkáněmi se projeví 

různé účinky. Vysokou radiosenzivitu mají tkáně, ve kterých dochází k rychlému dělení 

buněk. Nejcitlivější k IZ jsou aktivní kostní dřeň, pohlavní orgány, střevo, plíce a žaludek. 

[17] 

Biologické účinky IZ můžeme dělit podle toho, zda se projeví jen na osobě vystavené 

záření nebo také na jejím potomstvu. Z tohoto hlediska dělíme biologické účinky na 

somatické a genetické, jak je patrno z obrázku číslo 3. Jak somatické, tak genetické účinky 

mohou být stochastické či nestochastické (deterministické, prahové). Podle doby, za kterou se 

biologické účinky projeví, je dělíme na časné a pozdní. Časné se projevují v relativně krátkém 

čase po ozáření zpravidla většími jednorázovými dávkami a pozdní se projeví až po delší 

době. [12] 

 

 

Obr. č. 3 Biologické účinky záření s ohledem na zasažené osoby [12] 

 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola7/Obr 20.jpg
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6.4.1 Stochastické biologické účinky 

Stochastické účinky jsou způsobeny změnami v genetické informaci, tedy mutacemi 

buněk způsobenými zasažením buněk zářením. Jde o účinky bezprahové, tedy se zvyšující se 

dávkou neroste závažnost poškození, ale zvyšuje se pravděpodobnost výskytu poškození 

v populaci zasažené IZ, viz obr. č. 4. Ke stochastickým účinkům dochází s určitou 

pravděpodobností, která je úměrná ozáření. Tyto účinky se však projeví až po uplynutí 

poměrně dlouhé doby od ozáření, může se jednat až o mnoho let. Tyto účinky nemají 

charakteristický klinický obraz, což je z hlediska včasné léčby velmi nevýhodné. Ke 

stochastickým účinkům patří různé formy rakoviny, zhoubné novotvary apod. Odhady 

stochastických biologických účinků jsou prováděny na základě nominálních koeficientů 

rizika, na základě kterých se dá předpovídat výskyt onemocnění rakovinou v ozářené 

populaci. Význam nominálního koeficientu rizika pro stochastické účinky IZ při zasažení 

různého počtu osob při stejné celkové kolektivní efektivní dávce zachycuje obr. č. 5. [12,17] 

 

 

Obr. č. 4 Stochastické účinky [17] 

 

 

Obr. č. 5 Stochastické účinky s různou efektivní dávkou, ale stejnou kolektivní efektivní 

dávkou [12] 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola7/Obr 24.jpg
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6.4.2 Nestochastické (deterministické) účinky 

K nestochastickým účinkům dochází v důsledku smrti buňky, nebo ztráty schopnosti 

dělení většího počtu buněk zasažených zářením. Nestochastické účinky jsou na rozdíl od 

stochastických účinků prahové, tedy dojde k nim až po překročení určité prahové dávky. Pod 

touto prahovou dávkou se účinky neprojeví, ale po dosažení prahové dávky závažnost 

poškození roste s rostoucí dávkou, jak je patrno z obr. č. 6. Tyto účinky se projeví na dané 

osobě zasažené ozářením. K projevu těchto účinků dochází většinou pouze v místech 

zasažených zářením. Deterministické účinky mají na rozdíl od stochastických charakteristický 

klinický obraz. K těmto účinkům patří zejména akutní nemoc z ozáření, akutní poškození 

kůže, poškození plodnosti, radiodermatitida nebo poškození oční čočky. [12,17] 

 

 

 

Obr. č. 6 Deterministické účinky [17] 

 

6.5 Dávkové limity 

Dávkové limity charakterizují nejvyšší přípustné hodnoty dávky, které může obdržet 

obyvatelstvo a radiační pracovníci. Tyto limity jsou závazné a jejich překročení je z hlediska 

požadavků radiační ochrany nepřípustné. Dávkové limity členíme podle toho, zda se vztahují 

na obyvatelstvo, tedy obecné limity, nebo na radiační pracovníky, kteří se zdroji IZ pracují, 

nebo přicházejí do styku s účinky IZ v rámci profesní činnosti, viz obr. č. 7. Dále existují ještě 

limity pro učně a studenty. Pro osoby pracující se zdroji IZ jsou stanovené limity přirozeně 

vyšší než obecné limity. Hodnoty dávkových limitů jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Dávkové limity se nevztahují na: 

 ozáření z přírodních zdrojů, s výjimkou zdrojů záměrně využívaných např. při těžbě 

uranu, 

 lékařské ozáření, v této oblasti existují referenční úrovně, nemající povahu limitů, 

 havarijní ozáření osob, které zasahují v místě události, nesmí překročit hodnotu 

desetinásobku limitu pro radiační pracovníky, pokud nejde o záchranu života nebo 

zamezení šíření mimořádné události. 

 

Obr. č. 7 Dávkové limity dle jednotlivých kategorií [12] 

 

Tabulka č. 3 Dávkové limity [autor] 

 

Limity 

obecné 
pro radiační 

pracovníky 

pro učně a 

studenty 

Efektivní dávka za rok (mSv) 1 50 (20) 6 

Efektivní dávka za 5 za sebou 

následujících let (mSv) 
5 100 x 

Ekvivalentní dávka v oční čočce za rok 

(mSv) 
15 150 50 

Průměrná ekvivalentní dávka v 1 cm
2
 

kůže za rok (mSv) 
50 500 150 

Ekvivalentní dávka na ruce od prstů až po 

předloktí 

a na nohy od chodidel až po kotníky za 

rok (mSv) 

x 500 150 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola7/Obr 32.jpg
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Limity efektivní dávky zahrnují jak dávky zevního ozáření, tak úvazky efektivní 

dávky vnitřního ozáření, týká se celotělového ozáření. Ekvivalentní dávka se vztahuje 

k orgánům, kterými do těla záření vniká např. oční čočka nebo kůže. [17] 

 

Zvláštní limity 

Zvláštní limity jsou určeny pro ozáření návštěv pacientů, pomocníky při péči  

o pacienty nebo spolužijící. [19] 

 

Odvozené limity 

Odvozené limity dělíme podle toho, zda se jedná o zevní nebo vnitřní ozáření. 

 

Odvozené limity pro zevní ozáření jsou [19]: 

 pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 mm je stanovena hodnota 500 mSv za 

kalendářní rok, 

 pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm je stanovena hodnota 20 mSv za 

kalendářní rok. 

 

Odvozené limity pro vnitřní ozáření [19]: 

 požitím hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru ingesce pro příjem daného 

radionuklidu, dle tabulek v příloze číslo 3, vyhlášky o radiační ochraně, 

 vdechnutím hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru inhalace pro příjem daného 

radionuklidu, dle tabulek v příloze číslo 3, vyhlášky o radiační ochraně. 

 

Referenční úrovně 

Referenční úrovně jsou používány především k hodnocení výsledků monitorování. 

Mezi referenční úrovně řadíme úroveň záznamovou, vyšetřovací a úroveň zásahovou. 

Záznamová úroveň slouží k určení hodnoty dávky, od které se mají zaznamenat výsledky 

monitorování. Úroveň vyšetřovací stanoví zjištění důsledku překročení dané úrovně, zpravidla 

dávky, kterou obdrží osoby, nejčastěji je vázána na 3/10 dávkového limitu. Nebo indikuje 

vyšetření příčin překročení, kde je hodnota vázána na indikaci změn na rozdíl od normálního 

očekávaného stavu. Další úrovní je úroveň zásahová, která při jejím dosažení vyžaduje 

provedení zásahu. [2] 
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7 DETEKTORY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

Jelikož je ionizující záření pro lidské oko neviditelné, musíme jej detekovat použitím 

vhodných fyzikálních metod a technických prostředků. Detektory ionizujícího záření  

a metody měření se zakládají na vlastnostech ionizujícího záření a na jeho interakcích 

s daným hmotným prostředím. Energie dopadajícího ionizujícího záření je v detektoru 

převedena na elektrický impuls, který je dále zpracováván a vyhodnocen. Radiometrické 

aparatury mohou měřit buď střední hodnotu proudu na detektoru, nebo registrují jednotlivé 

impulsy z detektoru, tedy počítají částice, které prošly detektorem. Schéma radiometrické 

aparatury je znázorněno na obr. č. 8. [17, 18] 

 

 

Obr. č. 8 Schéma radiometrické aparatury [17] 

 

7.1 Rozdělení detektorů ionizujícího záření 

Detektory můžeme rozdělit na základě mnoha různých hledisek a kritérií. 

Podle účelu měření můžeme přístroje rozdělit na [17]: 

 Radiometry – používají se k určení úrovně radioaktivity v zájmovém prostoru 

 Spektrometry – používají se k měření energie ionizujícího záření 

 Průmyslová radiometrická zařízení – slouží k různému využití radionuklidů 

v průmyslových odvětvích  

 

Z hlediska časového průběhu detekce detektory dělíme na [17]: 

 Kontinuální detektory – jedná se o detektory, které průběžně informují o aktuální 

intenzitě záření nebo počtu kvant. Po ukončení ozařování detektoru klesne výstupní 

hodnota na nulu resp. hodnotu pozadí detektoru. Zpravidla se jedná o detektory 

elektronické. 
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 Integrální detektory – hodnota signálu se postupně zvětšuje v závislosti na době, po 

kterou dochází k ozařování detektoru. Výstupní hodnota zůstává v detektoru uchována 

i po skončení ozařování. Uplatnění těchto detektorů je především v osobní dozimetrii  

a lékařství. 

Z hlediska principu detekce detektory dělíme na [18]: 

 Elektronické detektory – část pohlcené energie ionizujícího záření detektorem je 

převedena na elektrické impulsy, následně dochází k jejich zesílení a vyhodnocení. 

Blokové schéma elektronického kontinuálního detektoru znázorňuje obr. č. 9.  

 

 

Obr. č. 9 Blokové schéma elektronického kontinuálního detektoru [18] 

 

 

 Materiálové detektory – využívají změny vlastností některých látek způsobené 

působením ionizujícího záření. Vyznačují se nízkou citlivostí, a proto se používají pro 

vysoké intenzity nebo kumulativní detekci. 

 

 Fotografické detektory – založené na fotochemických reakcích vyvolaných 

ionizujícím zářením nebo fotografickém zobrazování stop částic v látkovém prostředí. 

 

7.2 Elektronické detektory 

Elektronické detektory jsou většinou přizpůsobené deskové nebo válcové 

kondenzátory. Po připojení elektrického zdroje a vložení zdroje IZ mezi elektrody, mezi 

kterými je jinak obvod přerušen vzduchem, začne obvodem protékat měřitelný proud. Pak 

mohou mezi deskami kondenzátoru probíhat následující jevy [18]: 

 Ionizace – ionty, které vzniknou působením ionizujícího záření, se začnou přesouvat 

k opačně nabitým elektrodám, a tudíž v obvodu dojde ke vzniku ionizačního proudu. 
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 Rekombinace – k rekombinacím dochází, pokud se střetne kladný a záporný iont, 

přičemž vznikne zase neutrální atom či molekula. Se zvyšující se rychlostí iontů, tedy 

s rostoucím napětím, však pravděpodobnost možnosti rekombinace klesá. 

 

 Sekundární (přídavná) ionizace – primární ionty vytvořené IZ jsou urychleny na větší 

energii, než je ionizační energie, které dosahuje plyn mezi elektrodami, čímž mohou 

nárazovou ionizací vznikat další ionty tzv. „lavinovitým efektem“. 

Jak závisí ionizační proud na napětí, znázorňuje obr. č. 10. Účinky IZ v plynech, při 

neměnné hustotě toku částic, roztřídit do tří oborů. [12, 17] 

 

Obr. č. 10 Ionizační obory [12] 

 

 Obor Ohmova zákona (I) – ionty primárně vytvořené IZ spolu mohou rekombinovat, 

pokud napětí roste, klesá pravděpodobnost rekombinace, ale ionizační proud se 

zvětšuje úměrně s napětím. Obor Ohmova zákona není pro detektory využíván. 

 Obor nasyceného proudu (II) – pravděpodobnost rekombinace je malá, ionty primárně 

vytvořené IZ jsou zapojeny do vedení proudu, ke vzniku sekundárních iontů prozatím 

nedochází, velikost ionizačního proudu již není závislá na napětí. Jedná se o obor, 

který je využíván u ionizačních komor. 

 Obor sekundární (přídavné) ionizace (III) – dochází k urychlení primárních iontů, 

přičemž dochází ke srážkám těchto iontů s neutrálními molekulami a tím k vytvoření 

sekundárních iontů. Obor sekundární ionizace ještě dělíme na další tři oblasti: 

 

 Oblast úplné proporcionality (III1) – oblast charakteristická pro proporcionální 

počítače, 

 oblast částečné proporcionality (III2) – nevyužívá se pro detektory, 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola1/gen/ionizacni-obory.jpg
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 oblast Geiger – Müllerova – charakteristická pro Geiger – Müllerovy počítače. 

[12, 17] 

 

 

7.2.1 Ionizační komory 

Jedná se o nejjednodušší elektronický detektor, využívající základní vlastnost IZ, a to 

ionizačních účinků na látku. Hojně je využívána v prostorech s výskytem vysokých teplot, 

jelikož je schopna za takových podmínek pracovat, na rozdíl od ostatních detektorů. Její 

uplatnění je však i na odděleních nukleární medicíny kde se používá k měření aplikované 

aktivity radiofarmak. V dozimetrii je nejčastěji využívána pro měření dávky IZ. [7, 18] 

Ionizační komoru tvoří dvě elektrody (kovové destičky či dráty), které jsou umístěny 

do plynného prostředí a zapojeny v elektrickém obvodu o napětí stovek voltů, viz obr. č. 11. 

Za běžných podmínek, tedy bez přítomnosti IZ daným systémem neprochází proud. Plyn 

nacházející se mezi elektrodami je nevodivý, obvod není uzavřen. Po vniknutí IZ do prostoru 

mezi elektrodami jsou z dříve neutrálních atomů plynu vyráženy elektrony. Záporné elektrony 

se okamžitě přesouvají ke kladné anodě a kladné ionty putují k záporné katodě. V důsledku 

toho začne obvodem protékat slabý elektrický proud, který je přímo úměrný intenzitě IZ. 

Elektrický signál je na výstupu měřen jako ionizační proud – kontinuální detektory, nebo 

krátkým napěťovým či proudovým impulsem – jedná se o impulsní ionizační komory. [7, 18] 

 

 

Obr. č. 11 Princip ionizační komory a měření aplikované aktivity radiofarmak [18] 
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7.2.2 Geiger – Müllerovy detektory 

Geiger – Müllerův ( dále jen „G – M“ ) počítač patří k nejstarším detektorům IZ, jedná 

se o první detektor pro registraci jednotlivých kvant, viz obr. č. 12. V radiační ochraně slouží 

jako měřiče kontaminace, systémy monitorování a radiační hlásiče. G - M detektor je 

hermeticky uzavřená ionizační komora naplněná plynem a pracující v impulsním režimu. 

Napětí v elektrickém obvodu se pohybuje okolo 600 – 1000 V. [12] 

Ionizující záření po vniknutí do detektoru způsobí ionizaci. Jelikož je napětí na 

elektrodách dostatečně vysoké, elektron v elektrickém poli dosáhne takové kinetické energie, 

že při srážce s atomem plynu vyráží další elektrony a ionty. Tímto vznikne lavinovitý proces. 

Mezi elektrodami dojde ke vzniku samovolného výboje, na základě kterého je umožněna 

detekce IZ na výstupu ve formě elektrického impulsu. Vzniklý výboj je potřeba co nejdříve 

přerušit jelikož v době výboje nemůžeme registrovat další částice. Princip funkce G – M 

počítače vystihuje obr. č. 13. [12] 

 

 

Obr. 12 G – M počítač [12] 

 

 

Obr. č. 13 Princip funkce Geiger – Müllerova detektoru [12] 
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7.2.3 Proporcionální detektory 

Jedná se o další typ plynových detektorů, který využívá sekundární ionizace. 

Zpravidla pracují v impulsním režimu. Konstrukce, schéma zapojení a vlastnosti jsou 

obdobné jako u G – M počítačů. Hodnota napěťových impulsů na výstupu je úměrná energii, 

díky této vlastnosti můžeme proporcionální detektory využít ve spektrometrech. [7, 12] 

 

7.2.4 Polovodičové detektory 

Princip funkce polovodičových detektorů je založen na účincích IZ v pevných látkách 

viz obr. č. 14. Působí-li IZ na vhodný polovodič, dojde v něm k tvorbě iontových párů 

elektron – díra. Velké množství elektronů má dostatečně velkou energii, že je schopno vyvolat 

další nárazovou ionizaci. Připojením napětí k polovodiči se elektrony a díry začnou 

pohybovat v příslušném směru a vzniká proudový impuls s velikostí závisící na energii 

dopadajícího záření. Energie, která je potřeba k vytvoření jednoho iontového páru elektron  

– díra je několikanásobně nižší než energie potřebná k vytvoření iontového páru v plynu  

a také mnohonásobně nižší než energie, kterou potřebujeme k uvolnění elektronu z fotokatody 

fotonásobiče. Tyto vlastnosti způsobí, že energetická rozlišovací schopnost polovodičových 

detektorů je výrazně lepší než u detektorů plynových či scintilačních. Nevýhodou těchto 

detektorů je potřeba neustálého udržování nízkých teplot a rozměrová omezení. [16, 12] 

 

 

Obr. č. 14 Blokové schéma polovodičového detektoru [12] 

 

7.3 Scintilační detektory 

Scintilační detektory pracují na principu převodu absorbované energie záření na 

energii fotonů. Tyto fotony spadají do viditelné krátkovlnné či blízké ultrafialové části 

spektra. Pokud ionizující záření dopadá na určité látky, dokáže vyvolat slabé světelné 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola1/gen/schematicke-znazorneni-polovodicoveho-detektoru.gif
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záblesky označované jako scintilace. Mezi anorganické látky se scintilačními vlastnosti patří 

např. LiI, NaI (Tl), ZnS (Cu) nebo ZnS (Ag). Scintilační vlastnosti však mají i organické látky 

jako naftalen. Dále to mohou být látky kapalné a plastické. Konstrukci scintilačního počítače 

zachycuje obr. č. 15. Je tvořena scintilátorem, fotonásobičem a registračním zařízením.  

Jejich velkou výhodou je, že scintilátor může nabývat libovolných tvarů a rozměrů. 

Mrtvá doba těchto detektorů je kratší než u G – M počítačů. Dosahují relativně velké detekční 

účinnosti, především pro gama záření. Pro detekci IZ jsou tyto detektory jedny 

z nejpoužívanějších detektorů. [7, 12, 17, 18] 

 

 
  

 

Obr. č. 15 Konstrukce scintilačního počítače [5] 

 

7.4 Filmové dozimetry 

Základní částí filmových detektorů je plocha fotografického filmu, zabalená do 

černého papíru aby se k ní nedostalo světlo. Filmové detektory podávají informace o osobním 

dávkovém ekvivalentu přijatým z fotonového záření a elektronů, dále o druhu a energii IZ, 

informace o směrovém a časovém účinku záření popřípadě kontaminaci. [12, 18] 

Mezi jejich velkou výhodu patří především trvale zaznamenaný údaj o zasažení 

ozářením a možnost uskutečnění opakované analýzy vyvolaného filmu. Mají však také 

nevýhody. Jedná se především o vysokou citlivost na světlo, působení vlivů vlhka, vysoké 

teploty nebo chemikálií. Při dopadu ionizujícího záření na filmový detektor dojde ke vzniku 

latentního obrazu. Tento latentní obraz lze vyvolat, tedy zviditelnit. Podle míry ozáření filmu 

dojde ke zčernání. Vyhodnocení je provedeno srovnáním zčernání filmu na ploše nestíněné  

a pod různými filtry v detektoru, které tvoří měděné a olověné plíšky. Jejich využití je 

především v osobní dozimetrii. Filmový detektor je zobrazen na obr. č. 16. [12, 18] 
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Obr. č. 16 Filmový detektor [12] 

 

7.5 Termoluminiscenční a fotoluminiscenční dozimetry 

Termoluminiscenční detektory patří do skupiny materiálových detektorů. Pracují na 

principu metastabilní excitace, kdy elektrony uvolněné IZ přecházejí z valenčního do 

vodivostního pásma, dochází k jejich setrvání v místech, kde je krystalová mřížka daného 

materiálu porušena na energeticky vzbuzených hladinách. Na těchto hladinách setrvávají až 

do doby, kdy jim je dodána určitá energie. Energie je dodána zpravidla zahřátím či ozářením 

světlem. Podle způsobu dodání energie rozlišujeme termoluminiscenci, energie je dodána 

zahřátím, nebo opticky stimulovanou luminiscenci (dále jen „OSL“) v případě ozáření 

světlem. [12, 18] 

Z termoluminiscenčních látek je využíván např. fluorid lithný, fluorid vápenatý nebo 

síran vápenatý. Opticky stimulovaná luminiscence je charakteristická pro křemen a oxid 

hlinitý. Tyto typy dozimetru mohou být v podobě prstových dozimetrů, viz obr č. 17, nebo 

v podobě celotělových dozimetrů. Výhodou těchto detektorů je, že disponují vysokou 

citlivostí, dále možností opětovného použití dozimetru. Na druhou stranu jejich nevýhodou je 

citlivost na světlo. [12, 18] 

 

 

Obr. č. 17 Prstový termoluminiscenční dozimetr [12] 

http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola1/gen/kazeta-filmoveho-dozimetru.gif
http://fbmi.sirdik.org/images/stories/kapitola1/gen/prstovy-termoluminiscencni-dozimetr.jpg
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7.6 Vlastnosti detektorů ionizujícího záření 

 

 Citlivost detektoru – charakterizuje schopnost reakce detektoru na přítomnost záření, 

tedy schopnost vytvořit po vniknutí IZ do detektoru zpracovatelný signál. [18] 

 

 Detekční účinnost – je dána poměrem částic, které vyzáří zdroj záření a částic 

detekovaných detektorem. Takto je definována absolutní účinnost, která obsahuje  

i vnitřní účinnost a geometrickou účinnost. Vnitřní účinnost je charakterizována 

pravděpodobností registrace kvant záření, které projdou citlivou částí detektoru. Je 

dána poměrem počtu impulsů, které byly zaznamenány detektorem a počtu kvant 

záření, které vstoupily do detektoru. Je udávána v %. [18] 

 

 Mrtvá doba detektoru – jedná se o časový úsek, od detekování jednoho kvanta, po 

který daný detektor není schopen detekovat kvanta další. Tedy se stává, že některá 

kvanta nejsou detektorem zaznamenána, pokud přijdou rychle za sebou. Tato vlastnost 

detektoru snižuje detekční účinnost, tato detekční účinnost není stále stejná, ale závisí 

na intenzitě záření. Díky tomuto mohou vznikat chyby v měření. [18] 

 

 Časové rozlišení – je doba, kterou potřebuje detektor IZ ke zpracování a registraci 

signálu z jednoho kvanta záření. [18] 

 

 Pozadí detektoru – všechna zařízení detekující IZ mají obsažen ve výstupním signálu 

kromě měřeného i signál pozadí. Pozadí detektoru mohou způsobovat vnější vlivy, 

kterými jsou např. kosmické záření, záření z radioaktivních minerálů a stavebních 

materiálů. Dále pozadí mohou způsobovat vnitřní vlivy, jako přírodní radionuklidy 

obsažené v materiálu detektoru či šum detektoru, který je možno snížit chlazením. 

[18] 

 

 Energetické rozlišení – je dáno nejmenším rozlišitelným rozdílem energií mezi dvěma 

blízkými hodnotami. [18] 
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8 RADIAČNÍ OCHRANA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ 

 

Prostory kliniky nukleární medicíny (dále jen „KNM“) tvoří v podstatě tři základní 

části. První částí je laboratorní úsek. Tento úsek slouží pro příjem, přípravu a kontrolu 

radiofarmak a pro další práce prováděné v laboratořích. Další částí je ambulantní část a třetí 

úsek tvoří lůžková část. Všechny tyto části bývají zahrnuty do kontrolovaného pásma, do 

něhož jsou také zahrnuty vymírací místnosti. Ve vymíracích místnostech se skladují látky 

znečištěné radionuklidy. Schéma uspořádání pracoviště nukleární medicíny a pohybu 

radioaktivních látek a odpadů na tomto oddělení znázorňuje obr. č. 18. Kapalné odpady jsou 

shromažďovány ve vymíracích nádržích, než radioaktivita poklesne na přípustnou úroveň. 

Následně se vypouští do městské kanalizace, spolu s ostatním kapalným odpadem 

pocházejícím ze zdravotnického zařízení. [10] 

Laboratorní úsek 

V této části dochází k příjmu radiofarmak od smluvených firem disponujících 

povolením k této činnosti. Přijímaná radiofarmaka se v tomto úseku kontrolují, zda údaje 

uvedené v průvodním listě radiofarmaka odpovídají přijímanému radiofarmaku. Jsou vedeny 

údaje o spotřebované aktivitě, rozpisu spotřeby a datum likvidace zbytku radiofarmaka jako 

odpadu. Příprava radiofarmak se provádí ve sterilním laminárním boxu, který je zřízen pro 

tyto účely. Dále je velmi důležité vhodné skladování, způsob a doba uchovávání. Pro účely 

správného nakládání s radiofarmaky jsou na každém oddělení zpracovány standardní operační 

postupy, ve kterých jsou jednotlivé činnosti s radiofarmaky podrobně popsány. [10] 

Ambulantní část 

Ambulantní část nukleární medicíny je určena k aplikaci radiofarmak pacientům, 

v takzvaných aplikačních místnostech nebo vyšetřovnách. Radiofarmaka jsou zde aplikována 

nejčastěji intravenózně nebo inhalací plynů. [10] 

Lůžková část 

Lůžkovou částí nedisponují všechna oddělení nukleární medicíny. Tato část je zřízena 

zpravidla jen na větších pracovištích. V této části dochází k aplikaci radiofarmak v podobě 

kapslí nebo roztoků, nejčastěji se jedná o 
131

I – jodid. [10] 
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Obr. č. 18 Schéma uspořádání pracoviště nukleární medicíny [11] 

 

Kategorie pracovišť 

Zdroje ionizujícího záření jsou klasifikovány podle míry ohrožení zdraví osob  

a životního prostředí jako nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a velmi významné. Na 

základě klasifikace zdrojů, mimo jiné, se kategorizují jednotlivá pracoviště, podle míry 

ohrožení zdraví osob a životního prostředí IZ. Pracoviště, kde jsou používány zdroje IZ, 

členíme na pracoviště I., II, III, a IV. kategorie. Na oddělení nukleární medicíny jsou 

používány jednoduché nebo významné zdroje IZ. Proto jsou tato pracoviště zařazována do  

I., II., nebo III. kategorie. Zařazení závisí na hodnotách zpracovávaných aktivit radionuklidů  

a na charakteru předpokládaných prací. Pracoviště s jednoduchými zdroji (např. 

radionuklidové generátory 
99

Mo – 
99m

Tc, dále 
67

Ga, 
111

In, 
90

Y) se zařazují do kategorií I. a II. 

a pracoviště s významnými zdroji (např. 
131

I) spadají do kategorie III. [10, 11] 

Jak již bylo zmíněno výše, oddělení nukleární medicíny bývá zpravidla celé zahrnuto 

do kontrolovaného pásma. Kontrolované pásmo se zřizuje tam, kde se hodnoty roční efektivní 

dávky pracovníků pohybují výše než 6 mSv nebo kde se může vyskytnout ekvivalentní dávka 

s hodnotou vyšší než 3/10 limitu ozáření stanovené pro čočku oka, kůži a končetiny.  

Kontrolované pásmo je vymezováno z toho důvodu, aby se zdroji IZ nakládali pouze 

zdravotně a odborně způsobilé osoby a z důvodu omezení důsledků možné radiační havárie. 

Toto je realizováno regulací pohybu osob, stanoveným režimem práce, vytvořenými 

http://www.lf.upol.cz/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/6_1.jpg&md5=77459d8f64f6b66dd8e4cf882972a59409fd7cc1&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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ochrannými bariérami a dalšími opatřeními. Na pracovištích III. a zpravidla i II. kategorie je 

zajištěna možnost převlékání a osobní očisty, budují se tzv. hygienické smyčky. 

V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit. [1,10,11] 

Kategorizace pracovníků 

Radiační pracovníci jsou dle míry ohrožení zdraví pro účely monitorování  

a lékařského dohledu rozděleni do kategorií A a B. Zařazení se provádí na základě 

předpokládaného ozáření v běžném provozu, při očekávatelných poruchách či odchylkách od 

běžného stavu, ne však při ozáření v důsledku radiační nehody či havárie. Do kategorie A jsou 

zařazeni pracovníci, kteří můžou obdržet roční efektivní dávku s hodnotou vyšší než 6 mSv 

nebo ekvivalentní dávku s hodnotou vyšší než 3/10 limitu pro oční čočku, kůži či končetinu 

stanovené v § 20 odst. 1 písm. c) až e). Ostatní jsou zařazeni do kategorie radiačních 

pracovníků B. [19] 

Všichni radiační pracovníci jsou povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní 

prostředky (dále jen „OOPP“). Mezi nejčastější OOPP používané na KNM patří gumové 

rukavice, stínící zástěry, vesty a jiné svršky, brýle a další. Při manipulaci s radiofarmaky se 

používají ochranné pracovní pomůcky jako kleště, pinzety, pipety, stínící ochranné obaly, 

kontejnery a jiné prostředky. Se všemi prostředky se pracuje a zachází podle stanovených 

postupů tak, aby nedošlo ke kontaminaci. [1,10] 

 

8.1 Monitorování 

Pracoviště nukleární medicíny, kde se pracuje s jednoduchými nebo významnými 

zdroji IZ, podléhají povinnosti monitorování, zavedeného zpracováním programu 

monitorování. Náležitosti programu monitorování uvádí vyhláška o radiační ochraně. 

Program monitorování je tvořen třemi částmi a to osobním monitorováním, monitorováním 

pracoviště a monitorováním výpustí.  

8.1.1 Osobní monitorování 

Všichni pracovníci nukleární medicíny jsou vybaveni osobními dozimetry, konkrétně 

opticky stimulovanými luminiscenčními osobními dozimetry (dále jen „OSLD“). Tyto 

dozimetry nosí radiační pracovníci na tzv. „referenčním místě“, tedy na levé přední straně 

hrudníku. Veličina, která je monitorována se nazývá osobní dávkový ekvivalent v daném 

bodě pod povrchem těla v hloubce 10 mm Hp(10). Interval monitorování radiačních 
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pracovníků kategorie A činí 1 měsíc, pro radiační pracovníky kategorie B činí monitorovací 

interval 3 měsíce. Organizování osobní dozimetrie zajišťuje celostátní služba osobní 

dozimetrie (dále jen „CSOD“). Fakultní nemocnice Ostrava má smluvně zajištěno 

vyhodnocování dozimetrů u VF, a.s. Černá Hora. Pomocí osobního dávkového ekvivalentu  

a stanovené energie fotonů se vypočte efektivní dávka. Vyhodnocení výsledků osobního 

monitorování všech radiačních pracovníků je evidováno na úseku radiační ochrany Fakultní 

nemocnice Ostrava (dále jen „FNO“). Všichni radiační pracovníci mohou do výsledků 

osobního monitorování nahlížet. [1,2] 

Referenční úrovně 

 Záznamová: 0,5 mSv/rok (0,1 mSv / měsíc, resp. 3 měsíce) 

 Vyšetřovací: 6 mSv/rok (0,5 mSv / měsíc, resp. 3 měsíce) 

 Zásahová: 20 mSv 

Efektivní dávky zevního ozáření vyšší než 20 mSv nebo ekvivalentní dávky zevního 

ozáření vyšší než 150 mSv jsou oznámeny Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále 

jen „SÚJB“). Oznámení obsahuje také vyšetření příčin a přijatá opatření neprodleně po 

jejich zjištění. [2] 

Prstové dozimetry 

Radiační pracovníci, kteří připravují a aplikují radiofarmaka, používají navíc ještě 

prstové termoluminiscenční dozimetry (dále jen „TLD“). Interval sledovacího období činí 

jeden měsíc. Monitoruje se ekvivalentní dávka na ruce HT. [2] 

Referenční úrovně 

 Záznamová: 0,2 mSv 

 Vyšetřovací: 150 mSv/rok (20 mSv/měsíc) 

 Zásahová: 500 mSv [2] 

8.1.2 Monitorování vnitřní kontaminace 

Jelikož na oddělení nukleární medicíny může dojít také k vnitřnímu ozáření, je nutné 

provádět také monitorování vnitřní kontaminace. Při monitorování vnitřní kontaminace je 

prováděno měření aktivity radionuklidů v těle radiačního pracovníka či v jeho exkretech. Tato 

aktivita je převáděna na příjem za pomoci modelů kinetiky jednotlivých prvků. K vnitřní 

kontaminaci dochází při manipulaci s 
131

I a to u zaměstnanců na lůžkovém oddělení nebo  
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u radiačních pracovníků připravujících kapsle a roztoky 
131

I na úseku radiofarmak. Interval 

pro monitorování vnitřní kontaminace je 14 dnů. Pro monitorování vnitřní kontaminace je 

používána kolimovaná scintilační sonda, sloužící k měření akumulace 
131

I ve štítné žláze. 

[1,2] 

Referenční úrovně (aktivity 
131

I ve štítné žláze) 

 Záznamová: 0,5 kBq 

 Vyšetřovací: 2 kBq 

 Zásahová: 30 kBq (principy, program monitorování) 

Pokud dojde k překročení zásahové úrovně, jedná se o mimořádnou událost I. stupně, kdy je 

nutné tuto událost ohlásit do 24 hodin SÚJB. [2] 

8.1.3 Monitorování pracoviště 

Monitorování pracoviště je prováděno na všech pracovištích, kde se používají 

jednoduché, významné a velmi významné zdroje IZ. Na klinice nukleární medicíny je v rámci 

monitorování pracoviště prováděno měření dávkového příkonu a kontaminace povrchů. Ve 

vybraných prostorách se může provádět také měření objemové aktivity. [2] 

Na pracovištích kliniky se nacházejí monitory GMS3-D zobrazené na obr. č. 19. 

Slouží k měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu záření gama. Slouží k zjištění, 

zda nedošlo k odchylce od běžného provozního stavu. 

Referenční úrovně 

 Záznamová: 25 μSv.h
-1

 

 Vyšetřovací: 120 μSv.h
-1

 

 Zásahová: 480 μSv.h
-1

 [2] 
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Obr. č. 19 Monitor GMS3-D [9] 

 

Údaje, které jsou naměřeny, se zapíší. Pokud je překročena vyšetřovací nebo zásahová 

úroveň musí se vyšetřit příčiny a sjednat náprava. Pokud dojde k překročení zásahové úrovně, 

je nutné přerušit práce, zjistit příčiny a pokud došlo ke kontaminaci postupovat dle „Vnitřního 

havarijního plánu“. [2] 

Pokud se v kontrolovaném pásmu vyskytují jiné osoby, které nejsou radiačními 

pracovníky, jsou vybavovány přímo odečítacími dozimetry, pro stanovení okamžité hodnoty 

dávkového příkonu. Výsledné hodnoty dávkového příkonu se zapisují do protokolu „Hlášení 

pohybu osob v kontrolovaném pásmu“. [1,2] 

Povrchová kontaminace 

Ve stanovených intervalech a dále při podezření je prováděno měření plošné 

kontaminace. Ta je prováděna zejména po aplikacích radiojodu, jedná se o kontrolu míst 

přípravy, podávání a trasy pohybu pacienta na pokoj. [2] 

Periodické kontroly pracoviště 

 2 x týdně celé pracoviště (33 míst)  

 1 x týdně detašované pracoviště (3 místa)  

 1 x 2 týdny laboratoře Úseku imunoanalytických metod (9 míst)  

 1 x ročně filtry šachet vzduchotechniky v půdním prostoru 

Referenční úrovně plošné kontaminace 
99m

Tc, 
186

Re [Bq.cm
-2

] 

 

 Záznamová: 25 Bq.cm
-2

 

 Vyšetřovací: 300 Bq.cm
-2

 

 Zásahová: 480 Bq.cm
-2
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Referenční úrovně plošné kontaminace 
90

Y, 
125

I, 
131

I [Bq.cm
-2

] 
 

 Záznamová: 2 Bq.cm
-2

  

 Vyšetřovací: 30 Bq.cm
-2

 

 Zásahová: 50 Bq.cm
-2

 
 

Dále je možné pro zjištění povrchové kontaminace použít metodu stěrů. Využívá se 

pro případy velmi nízkých úrovní kontaminací. Stěr se provádí štětičkou namočenou 

v lihobenzinu z plochy o velikosti 20 x 20 cm. Měření je pak provedeno pomocí studnového 

scintilačního detektoru.  

Získané hodnoty se zapisují do protokolu „Monitorování kontaminace KNM“  

a „Monitorování kontaminace stěry laboratoře“. Pokud dojde k překročení zásahových úrovní, 

postupuje se rovněž dle „Vnitřního havarijního plánu“. [1,2] 
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9 ANALÝZA RIZIK NA KLINICE NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY 

Tato kapitola se zabývá analýzou rizik, která se mohou vyskytnout na Klinice 

nukleární medicíny. Jedná se o aplikace metody Ishikawova diagramu, SWOT analýzy, 

metody Teseo a metody Human HAZOP. 

9.1 Ishikawův diagram 

Použitím této metody můžeme zjistit prvky, které mohou nějakým způsobem ovlivnit 

následek. Je prováděna na základě skupinového identifikování příčin daného jevu. Tvorba 

Ishikawova diagramu uvedeného na obr. č. 20 byla provedena na základě doporučené 

literatury, internetových stránek a odborných konzultací se zaměstnanci Kliniky nukleární 

medicíny. 

 

 

Obr. č. 20 Ishikawův diagram [autor] 

 

9.2 SWOT analýza 

Za autora této analytické metody je považován Albert Humphrey. Název je složen 

z počátečních písmen anglických slov Strenghts, Weaknesses, což jsou silné a slabé stránky  

a dále Opportunities a Threats, tedy příležitosti a hrozby. SWOT analýza umožňuje 
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zhodnocení současného stavu dané oblasti a zároveň umožňuje nalézt nové možnosti a možné 

hrozby pro zkoumanou oblast. Výstup metody je nejčastěji v podobě matice SWOT. Výsledek 

provedené analýzy v podobě matice je uveden v tab. č. 4. 

9.2.1 Silné stránky 

Program monitorování 

Klinika nukleární medicíny FNO zpracovává program monitorování na základě 

atomového zákona s tím, že program musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve vyhlášce 

o radiační ochraně. Program monitorování KNM FNO je uveden v přílohách této diplomové 

práce. Obsahuje především cíle programu, místo provozování činnosti, referenční úrovně 

monitorování osob, pracoviště i povrchové kontaminace a monitorování výpustí. Dále také 

popisuje, jak se provádí jednotlivá monitorování a jakým typem detektorů a další informace 

týkající se problematiky monitorování. 

Účinná detekce 

V kontrolovaném pásmu jsou radiační pracovníci vybaveni osobními dozimetry 

pracujícími na principu opticky stimulované luminiscence (OSLD), které jsou nošeny na 

referenčním místě a dále prstovými dozimetry termoluminiscenčními (TLD). Pracoviště je 

monitorováno přímo odečítacími dozimetry Isotrak DoseGUARD a Polimaster PM1621, jak 

už bylo zmíněno v kapitole 8. Všechny detektory splňují požadované parametry přesnosti, 

podléhají kalibraci, pravidelným kontrolám, osobní dozimetry jsou zasílány k vyhodnocení 

smluvní renomované firmě. [2] 

Pravidelná školení zaměstnanců 

Radiační pracovníci absolvují pravidelně jednou ročně školení a ověření znalostí ve 

formě e-learningového kurzu. Ověřují se znalosti jako zásady správné manipulace a používání 

zdrojů ionizujícího záření, zásady radiační ochrany a v neposlední řadě ověření havarijní 

připravenosti. O školeních a výsledcích ověření znalostí jsou vedeny a ukládány záznamy. [3] 

Vnitřní havarijní plán 

Atomový zákon stanoví, že pro pracoviště zařazené do III. a IV. kategorie jsou 

provozovatelé povinni zpracovat Vnitřní havarijní plán. Vnitřní havarijní plán obsahuje 

úvodní část, ve které jsou uvedeny identifikační údaje a předmět činnosti, dále uvedení 

mimořádných událostí, které mohou nastat při provozu, způsoby a možnosti ohlášení 
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mimořádných událostí, zajištění omezení ozáření osob, ověřování připravenosti, postupy 

zásahů a dekontaminace a další. Pokud nedojde ke změnám, probíhá pravidelná aktualizace 

Vnitřního havarijního plánu v tříletých intervalech. [4] 

9.2.2 Slabé stránky 

Tematická cvičení 

Jako slabou stránkou se jeví tematická cvičení. Zaměstnanci KNM FNO absolvují 

pouze proškolování a ověřování znalostí a ověření připravenosti dle Vnitřního havarijního 

plánu. Ověření připravenosti zahrnuje pouze verifikaci správnosti telefonních kontaktů, 

kontrolu ochranných a dekontaminačních prostředků a kontrola přístrojů detekce. 

Kapacity vymíracích jímek 

Vymírací jímky slouží k uskladnění tekutého radioaktivního odpadu do doby, než 

klesne jeho aktivita na příslušnou uvolňovací úroveň a může být vypuštěna do kanalizace 

zdravotnického zařízení. V současné době FNO disponuje čtyřmi vymíracími jímkami. 

Naplnění všech jímek trvá za běžných okolností přibližně 2 – 3 měsíce. Do těchto jímek jsou 

svedeny především odpadní vody z lůžkové části, dále z laboratoří, kde jsou radiofarmaka 

připravována a z toalety v čekárně pro aplikované pacienty. Jelikož na KNM FNO přibývá 

vyšetření a aplikací radiofarmak, nastává riziko, že kapacita vymíracích jímek do budoucna 

nebude dostačující. [2] 

Nedostatečné zabezpečení zdrojů IZ 

Zdroje IZ uložené a skladované na KNM jsou zajištěny pouze zamčenými dveřmi. 

Přístup jednotlivých zaměstnanců k těmto zdrojům není nijak zaznamenáván a evidován. 

Tento stav tedy může vést k protiprávní činnosti a ohrožení osob zneužitím zdrojů 

ionizujícího záření k protiprávnímu činu. Pokud dojde ke ztrátě zářiče je provozovatel 

povinen informovat Policii České republiky a SÚJB. 

9.2.3 Příležitosti 

Výstavba nových odpadních jímek 

Díky zvyšujícímu se počtu vyšetření a aplikací radiofarmak je vhodné postavit další 

dvě vymírací jímky. Tímto se zvýší kapacita pro odpadní vody z KNM, která v těchto 

jímkách bude uskladněna až do poklesu aktivity na uvolňovací úroveň a nebude docházet 

k překračování stanovených úrovní. Tyto jímky mohou sloužit také k záchytu kapalného 
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radioaktivního odpadu při radiačních nehodách a haváriích, proto je vhodné dimenzovat 

jímky na větší kapacitu. 

Lepší informovanost pacientů a obyvatelstva 

Často se stává, že přestože byli pacienti poučeni o tom, jak se mají po aplikaci 

radiofarmak chovat, na tato doporučení nedbají. Při vyšetřeních na jiných odděleních chodí na 

toalety daných oddělení, přestože byli poučeni, že takto nemohou činit. Odpadní rozvody 

jiných oddělení nejsou napojeny na vymírací jímky, a tím dochází k překračování 

uvolňovacích úrovní v odpadních vodách. Proto je třeba pacienty a obyvatelstvo seznamovat 

s účinky IZ na lidský organismus a životní prostředí. 

Lepší kontrola přístupu osob ke zdrojům IZ 

V současnosti je bezpečnost zářičů uskladněných na KNM FNO zajištěna pouze 

zamčenými dveřmi. Bylo by tedy vhodné tyto prostory lépe zajistit proti přístupu 

nepovolaných osob a evidovat osoby, které do prostoru vstupují. Existuje mnoho možností 

řešení kontroly vstupů v různých cenových relacích. V úvahu připadají např. systémy 

kontroly vstupu využívající identifikační karty, přívěsky nebo podobná bezkontaktní média, 

ale také biometrické snímače či dnes hojně využívané RFID technologie. 

9.2.4 Hrozby 

Riziko protiprávní činnosti 

Jak již bylo zmíněno výše díky nedostatečnému zabezpečení zdrojů IZ, by mohlo dojít 

ke zneužití radioaktivních látek nacházejících se na KNM k protiprávním činům nebo 

teroristickému útoku. Z tohoto důvodu je vhodné zajistit evidenci osob vstupujících do 

prostor skladování a další manipulace se zdroji IZ, omezit přístup k těmto zdrojům a zajistit 

dostatečnou ochranu daných prostor. 

Neukázněnost pacientů 

Hrozby týkající se neukázněnosti pacientů plynou především z kontaminace 

odpadních vod použitím toalet v místech, kde není odpadní kanalizace svedena do vymíracích 

jímek. Dále se může jednat o nedodržení dalších instrukcí zdravotnického personálu 

týkajících se radiační ochrany. 
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Finanční stránka 

Zejména v laboratorní části KNM, kde jsou připravována radiofarmaka, se vyskytují 

vyšší hodnoty ekvivalentních dávek na ruce radiačních pracovníků. Při této činnosti je 

uplatňována zejména ochrana časem, a to tak, že dochází ke střídání radiačních pracovníků ve 

stanovených intervalech. V současnosti se při této činnosti střídají tři zaměstnanci KNM 

FNO. S přibývajícím věkem daných pracovníků však klesá rychlost zvládání této činnosti  

a dochází k prodlužování doby vystavení IZ. Z tohoto důvodu by bylo vhodné přijetí nových 

zaměstnanců pro laboratorní úsek.  

Tabulka č. 4 Matice SWOT analýzy [autor] 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Kvalitní program monitorování 

 Účinná detekce IZ 

 Pravidelná školení zaměstnanců 

 Kvalitní zpracování Vnitřního 

havarijního plánu a jeho aktualizace 

 

 Tematická cvičení 

 Nedostačující kapacity vymíracích 

jímek  

 Nedostatečné zabezpečení zdrojů IZ 

Příležitosti Hrozby 

 

 Výstavba nových odpadních jímek 

 Lepší informovanost a poučení 

pacientů a obyvatelstva a účincích IZ 

 Lepší kontrola přístupu osob ke 

zdrojům IZ 

 

 

 Riziko protiprávní činnosti 

 Neukázněnost pacientů 

 Finanční stránka 
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9.3 Metoda TESEO 

TESEO je zkratkou z anglického Tecnica Empirica Stima Errori Operatori. Tato 

metoda byla vyvinuta v roce 1980 a předpovídá hodnoty lidské spolehlivosti na základě 

hodnocení pěti faktorů, viz tabulka č. 5 až č. 9: 

 K1 Typ úkolu, který má být proveden 

 K2 Časový a stresový faktor 

 K3 Úroveň znalostí a zkušeností obsluhy 

 K4 Úzkost, únava, stres 

 K5 Ergonomický faktor 

Pomocí těchto údajů můžeme získat celkovou pravděpodobnost výskytu lidské chyby  

P (HEP), a to dosazením do následujícího vztahu: 

P (HEP) = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 

Jedná se o velmi jednoduchou metodu poskytující rychlý přehled o pravděpodobnosti 

výskytu lidských chyb. Má však také svá omezení. Hodnoty použitých koeficientů nemají 

dostatečný teoretický či empirický základ pro jejich odůvodnění. [14] 

Tab. č. 5 Typ činnosti K1 [14] 

Typ činnosti K1 

Činnost rutinní, jednoduchá 0,001 

Činnost vyžadující pozornost, rutinní 0,01 

Činnost neobvyklá 0,1 

 

Tab. č. 6 Časový a stresový faktor K2 [14] 

a)Rutinní činnosti  b)Neobvyklé činnosti  

Doba pohotovosti (s) K2a Doba pohotovosti (s) K2b 

2 10 3 10 

10 1 30 1 

20 0,5 45 0,3 

 60 0,1 
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Tab. č. 7 Kvality obsluhy K3 [14] 

Kvality obsluhy K3 

Pečlivě vybraný, expert, školený 0,5 

Průměrné znalosti a školení 1 

Slabé znalosti, špatně školený 3 

 

Tab. č. 8 Únava a stres K4 [14] 

 

 

 

 

Tab. č. 9 Ergonomický faktor K5 [14] 

Enviromentální a ergonomický faktor K5 

Výborné mikroklima a koordinovanost s provozem 0,7 

Dobré mikroklima, dobrá koordinovanost s provozem 1 

Slabé mikroklima, slabá koordinovanost s provozem 3 

Slabé mikroklima, chabá koordinovanost s provozem 7 

Špatné mikroklima, chabá koordinovanost s provozem 10 

 

Tab. č. 10 Výsledky metody TESEO [autor] 

Faktor 
Laboratorní 

úsek 

Lůžkový 

úsek 

Ambulantní 

úsek 

K1 0,01 0,01 0,01 

K2 10 10 10 

K3 1 3 0,5 

K4 3 3 3 

K5 1 1 1 

P(HEP) 0,3 0,9 0,15 

 

Lůžková část KNM je stejně jako laboratorní úsek zařazena do pracoviště III. 

kategorie. Proto je třeba dbát především v těchto částech na bezpečnost osob před účinky IZ. 

Metodou TESEO bylo zjištěno, že pravděpodobnost selhání lidského činitele v těchto úsecích 

Stav úzkosti, únavy a stresu K4 

Závažná nepředvídaná situace 3 

Nepředvídaná situace 2 

Normální stav 1 
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je vyšší, viz tabulka č. 8. Je to především z důvodu manipulace se zdroji IZ o vyšších 

aktivitách, a proto je třeba věnovat pozornost radiačním pracovníkům a dalším osobám na 

těchto odděleních. V lůžkové části se nacházejí naaplikovaní pacienti, kteří by nedodržením 

sdělených postupů a zásad mohli ohrozit personál a další osoby.  

 

9.4 HUMAN HAZOP 

Human HAZOP je metoda sloužící k identifikaci možných lidských chyb a selhání 

během kritických činností. Tato metodika byla navržena tak, aby umožňovala hodnocení 

kritických úkolů. Cílem je minimalizovat riziko selhání lidského činitele při různých 

procesech v různých odvětvích lidské činnosti. K identifikaci rizik jsou využívána stejně jako 

u procesní metody HAZOP klíčová slova. Příklad základních klíčových slov a jejich významu 

uvádí tabulka č. 11.  Metoda Human HAZOP byla zpracována pro dvě možné situace, a to pro 

nedodržení zásad radiační ochrany a stanovených předpisů (tab. č. 12) a dále pro případ 

radiační nehody (tab. č. 13). [8] 

Tab. č.11 Klíčová slova metody HAZOP [6] 

KLÍČOVÁ 

SLOVA 
VÝZNAM 

ŽÁDNÝ, NENÍ, 

NEPROVEDENO 

Úplná negace cíle projektu (projektované 

funkce) 

VYŠŠÍ Kvantitativní nárůst, kvantitativní plus 

NIŽŠÍ Kvantitativní pokles, kvantitativní minus 

A TAKÉ, JAKOŽ I, 

A ROVNĚŽ 

Kvalitativní nárůst, kvalitativní plus 

ČÁSTEČNĚ Kvalitativní pokles, kvalitativní minus 

OBRÁCENÝ, 

ZPĚTNÝ 

Logický opak cíle projektu (projektované 

funkce) 

JINÝ NEŽ Úplná náhrada/záměna 
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Tab. č. 12 Human HAZOP - Nedodržení zásad radiační ochrany a předpisů [autor] 

Nedodržení zásad radiační ochrany a stanovených předpisů 

Klíčové slovo Odchylka Příčina Důsledek 

NEPROVEDENO kontrola 
nebyla řádně provedena kontrola 

dodávky radiofarmak 

možnost ohrožení pacienta, 

volba nevhodné manipulace, 

nežádoucí ozáření osob 

JINÝ NEŽ záměna použití jiného radiofarmaka ohrožení zdraví pacienta 

VÍCE větší aktivita 
aplikace radiofarmaka o větší 

aktivitě než je potřeba 

ohrožení zdraví pacienta, 

nežádoucí ozáření 

OBRÁCENĚ postup 
nedodržení stanoveného postupu 

činností 

riziko vzniku radiační nehody, 

nežádoucí ozáření 

TAKÉ jiná činnost 
při manipulaci s radiofarmaky se 

zabývá také jinou činností 

riziko vzniku radiační nehody, 

nežádoucího ozáření, záměny 

MÉNĚ 
školení a 

znalosti 

znalostí a zkušeností s manipulací s 

jednotlivými zdroji IZ 

riziko ohrožení zdraví osob a 

vzniku radiační havárie 

NEPROVEDENO OOPP nepoužití předepsaných OOPP 
ohrožení zdraví radiačního 

pracovníka 

JINÝ NEŽ OOPP 
použití jiných než předepsaných 

OOPP 

ohrožení zdraví radiačního 

pracovníka 

ČÁST OOPP 
vynechání některých předepsaných 

OOPP 

ohrožení zdraví radiačního 

pracovníka 

 

Tab. č. 13 Human HAZOP -  Případ radiační nehody [autor] 

Případ radiační nehody 

Klíčové slovo Odchylka Příčina Důsledek 

NEPROVEDENO informace 
neinformování o vzniku radiační 

nehody 

nežádoucí ozáření osob, 

ohrožení zdraví 

POZDĚJI informace 
pozdní informování o vzniku 

radiační nehody 

nežádoucí ozáření osob, 

ohrožení zdraví 

OBRÁCENĚ postup 
nedodržení stanoveného sledu 

činností při vzniku radiační nehody 

nežádoucí ozáření osob, 

ohrožení zdraví 

JINÝ NEŽ prostředky 

použití jiných než předepsaných 

prostředků a postupů k 

dekontaminaci 

nežádoucí ozáření osob, 

ohrožení zdraví 

ČÁST desaktivace 

nedokonale provedená 

dekontaminace zasažených prostor či 

osob 

nežádoucí ozáření osob, 

ohrožení zdraví 
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10 VYHODNOCENÍ MONITOROVÁNÍ A VLASTNÍ MĚŘENÍ 

V této kapitole bude provedeno vyhodnocení monitorování na pracovišti KNM FNO. 

Bude se jednat o vyhodnocení monitorování prostředí a monitorování osob.  

 

10.1 Monitorování prostředí 

Pro monitorování prostředí je použito zařízení GMS3-D, jak již bylo uvedeno výše  

a měří se tedy příkon fotonového dávkového ekvivalentu záření gama v μSv/h. Toto zařízení 

obsahuje G – M detektor a je určeno k měření v rozsahu 100 nSv/h až 100 mSv/h. Tyto 

detektory mohou být připojeny do monitorovací sítě a naměřené hodnoty mohou být 

vyhodnocovány řídicím počítačem. Na KNM FNO však tyto detektory pracují samostatně. Při 

překročení prahové úrovně je tento stav opticky a akusticky signalizován. Jelikož výsledky 

monitorování prostředí, viz tab. č.14 nejsou uchovávány za delší časové období, bude 

provedeno hodnocení pouze za dva roky a to roky 2013 a 2014. Grafické znázornění výsledků 

obsahují grafy č.1 až 4. Monitorování je prováděno v jednotlivých částech KNM zvlášť. [9] 

Jedná se o pracoviště KNM, kde se provádí:  

 uložení jόdu I
131

,  

 lůžkové oddělení, kde je pacientům také aplikován I
131

,  

 ambulance, ve které je aplikováno technecium Tc
99m

,  

 pracoviště přípravy a uložení radiofarmaka Tc
99m

. 

 

Tab. č. 14 Hodnoty dávkového příkonu z monitorování prostředí [autor] 

 

 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2013 0,59 0,16 0,19 0,17 0,23 0,21 0,17 0,19 0,18 0,17 0,16 0,17

2014 0,29 0,4 0,15 0,16 0,19 0,22 0,21 0,2 0,21 0,19 0,15 0,17

2013 0,79 0,16 0,14 0,14 0,17 0,14 0,16 0,22 0,13 0,15 0,18 0,18

2014 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,14 0,17 0,18 0,16

2013 0,33 0,17 0,16 0,44 0,16 0,16 2,72 0,17 0,18 0,16 0,16 0,16

2014 0,16 0,14 0,13 0,17 0,16 1,77 0,21 0,27 0,31 0,27 0,23 0,22

2013 0,73 0,19 0,19 0,16 0,14 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15

2014 0,25 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,17 0,14

Průměrné hodnoty dávkového příkonu z vysledků monitorování prostředí  na jednotlivých pracovištích KNM [μSv/h]

Ambulance  Tc-99m

Lůžkové oddělení I-131

Příprava a uložení Tc-99m

Místo uložení I-131
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Graf č. 1 Průměrné hodnoty dávkového příkonu v místě uložení jόdu I
131 

[autor] 

 

 

Graf č. 2 Průměrné hodnoty dávkového příkonu v ambulanci  Tc
99m

 [autor] 
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Graf č. 3 Průměrné hodnoty dávkového příkonu na lůžkovém oddělení  I
131

 [autor] 

 

 

 

Graf č. 4 Průměrné hodnoty dávkového příkonu v místech přípravy a uložení  Tc
99m

 [autor] 

 

 

Jak je vidět z grafického zobrazení (graf č. 1 až 4), byly v lednu roku 2013 při 

monitorování prostředí zaznamenány výrazně vyšší hodnoty dávkového příkonu na všech 

monitorovaných částech KNM FNO kromě lůžkového oddělení 
131

I. Tyto hodnoty byly 

výrazně vyšší, než jsou hodnoty v ostatních měsících, avšak hodnoty dávkového příkonu se 

pohybovaly mezi 0,7 a 0,8 μSv/h, což ani zdaleka nedosahovalo překročení záznamové 
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referenční úrovně. Tuto situaci mohlo způsobit větší množství vyšetření v daném období. 

Další velkou výchylku od běžného stavu můžeme vidět z grafu č. 3, který znázorňuje 

průměrné hodnoty dávkového příkonu na lůžkovém oddělení  I
131

 v červenci 2013 kdy 

hodnota dávkového příkonu dosahovala 2,72 μSv/h a v červnu roku 2014 hodnota dosahovala 

1,77 μSv/h. Opět nedošlo k překročení referenčních úrovní. Situace mohla být způsobena 

nevhodným chováním pacientů umístěných na lůžkovém oddělení. Výsledky monitorování 

prostředí ukazují, že je nastavená radiační ochrana efektivní a hodnoty monitorování jsou 

téměř zanedbatelné. 

 

10.2 Osobní monitorování 

Osobní monitorování je prováděno prostřednictvím dozimetrů pracujících na principu 

opticky stimulované luminiscence. Monitoruje se osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 

mm pod povrchem těla Hp (0,07) a 10 mm pod povrchem těla Hp (10), dále efektivní dávka  

E a ekvivalentní dávka na ruce HT. Všechny uvedené veličiny jsou uváděny v mSv. 

Hodnocení osobního monitorování bude provedeno za období od roku 2010 do roku 2014. 

Osobní dávkový ekvivalent Hp (10) je uveden pouze od roku 2012 do roku 2014. Průměrné 

hodnoty monitorovaných veličin jsou uvedeny v tabulce č. 15 a graficky je znázorňují grafy  

č. 5 až 9. Rozepsané hodnoty monitorovaných veličin za jednotlivé měsíce pro jednotlivé 

zaměstnance se nachází v příloze č. této diplomové práce. 

Tab. č. 15 Průměrné hodnoty osobního monitorování v jednotlivých letech [autor] 

Průměrné hodnoty osobního monitorování v jednotlivých letech 

Rok E [mSv] 
Hp (0,07) 

[mSv] 

Hp (10) 

[mSv] 
HT [mSv] 

E max 

[mSv] 

HT max 

[mSv] 

Kolektivní 

E [mSv] 

2010 1,26 1,74 - 46,47 3,63 128,1 42,96 

2011 1,02 1,08 - 36,6 3,84 110 35,79 

2012 1,06 1,18 1,06 42,43 2,22 123,4 34,02 

2013 0,68 0,73 0,69 38,89 2,44 125,8 28,05 

2014 0,71 0,82 0,73 32,21 2,99 134,6 23,53 
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Graf č. 5 Průměrné hodnoty efektivní dávky E v jednotlivých letech [autor] 

 

 

 

Graf č. 6 Průměrné hodnoty osobního dávkového ekvivalentu Hp (0,07) v jednotlivých letech [autor] 
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Graf č. 7 Průměrné hodnoty osobního dávkového ekvivalentu Hp (10) v jednotlivých letech [autor] 

 

 

 

Graf č. 8 Průměrné hodnoty ekvivalentní dávky na ruce HT v jednotlivých letech [autor] 
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Graf č. 9 Kolektivní efektivní dávka E v jednotlivých letech [autor] 

 

 

Hodnoty efektivní dávky zobrazené v grafu č. 5 výrazně poklesly od roku 2010, kdy 

hodnota efektivní dávky činila 1,26 mSv, v roce 2014 došlo k mírnému zvýšení oproti roku 

2013, avšak žádná z hodnot za uplynulé období nepřekročila referenční úroveň. Jak je patrné 

z grafu č. 9, dochází od roku 2010 ke snižování kolektivní efektivní dávky, což znamená, že 

zásady radiační ochrany osob KNM FNO jsou dobře nastaveny a plní svou funkci. Stejně tak 

za sledované období nebyly překročeny hodnoty osobního dávkového ekvivalentu Hp (0,07) 

ani Hp (10), přičemž nejnižší hodnoty Hp (0,07) a Hp (10) byly dosaženy v roce 2013, poté 

v roce 2014 došlo jen k mírnému zvýšení. Hodnoty ekvivalentní dávky na ruce HT byly také 

ze sledovaného období nejvyšší v roce 2010. Od roku 2012 mají výsledky monitorování 

klesající tendenci. Přestože v roce 2014 byla průměrná ekvivalentní dávka na ruce nejmenší 

ze sledovaného období, byla dosažena nejvyšší hodnota ekvivalentní dávky na ruce  

u jednotlivce rovna hodnotě 134,6 mSv. V roce 2013 to bylo 125,8 mSv a v roce 2012 

maximální hodnota ekvivalentní dávky na ruce u jednotlivce činila 123,4 mSv. Vyšetřovací 

referenční úroveň nebyla překročena, přesto jsou tyto hodnoty oproti ostatním zaměstnancům 

vysoké. Tato situace je způsobena nedostatečným množstvím personálu pro přípravu 

radiofarmak, tudíž nedochází k tak častému střídání, jak by bylo vhodné.  

10.3 Vlastní měření 

V rámci vlastního měření na KNM FNO bylo provedeno kontrolní měření příkonu 

dávkového ekvivalentu při různých činnostech a v různých částech KNM. K měření bylo 

použito detektoru Polimaster PM 1405 nacházejícího se na obr. č. 21. Tento detektor je 
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schopen měřit rentgenové, gama a beta záření. Pro měření beta záření je přístroj vybaven 

filtrem, který se zpřístupní po otevření krytu. 

 

Obr. č. 21 Polimaster PM 1405 [15] 

 

Jednou z částí, ve kterých probíhalo měření příkonu dávkového ekvivalentu, byla 

laboratoř, kde se nacházejí uložené generátory  
99m

Tc – metastabilní technecium. V okamžiku 

měření zde byly umístěny čtyři generátory. Výsledky měření jsou zaznamenány v tab. č. 16. 

Měření bylo provedeno z různých vzdáleností. Nejdříve bylo provedeno měření ze 

vzdálenosti 3metrů od generátorů, dále pak na povrchu boxu, ve kterém jsou generátory 

umístěny za 10 mm silným olověným stíněním. Následně na poklopu zakrývajícím generátor 

a na samotném generátoru. Poslední hodnota dávkového příkonu na povrchu generátoru 

odpovídá hodnotě dávkového příkonu, který obdrží radiační pracovník při manipulaci 

s generátorem. 

Tab. č. 16 Příkon dávkového ekvivalentu od generátorů 
99m

Tc [autor] 

Generátory 
99m

Tc Příkon dávkového 

ekvivalentu [μSv/h] 

vzdálenost 3 m 1,7 

na povrchu boxu 8,1 

na poklopu generátoru 19,1 

na povrchu generátoru 34,8 
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Dalším měřením byl zjišťován příkon dávkového ekvivalentu nově doručených zásilek 

s roztokem a kapslemi radiojodu 
131

I. Doručená zásilka měla obsahovat radiojod  

131
I o celkové aktivitě 17 GBq. Tato hodnota je uvedena na obalu zásilky a je vyšší, než 

aktivita vztažená k referenčnímu datu. K referenčnímu datu bude aktivita kapslí činit 3,7 GBq  

a roztoku 4,7 GBq. V tab. č. 17 jsou uvedeny výsledné hodnoty dávkového příkonu zásilek 

131
I. 

 

Tab. č. 17 Příkon dávkového ekvivalentu doručených zásilek 
131

I [auor] 

131
I - kapsle 

Příkon dávkového 

ekvivalentu 

[μSv/h] 

vzdálenost 1 m 21 

povrch krabice 330 

povrch nádoby se stíněním 370 

131
I - roztok  

povrch nádoby se stíněním
 

453 

 

Jelikož odpady pocházející z KNM vykazují také radioaktivitu, musí se ukládat na 

příslušných místech tedy ve vymíracích místnostech, kde zůstávají do doby, než dojde 

k poklesu pod uvolňovací úroveň. Měření bylo provedeno na různých druzích odpadu, které 

byly uloženy po různou dobu. Naměřené hodnoty odpovídají příkonu dávkového ekvivalentu 

konkrétního odpadu nacházejícího se na KNM v okamžiku měření, tedy 23.3.2015. Je zřejmé, 

že tyto výsledky měření se nedají zobecnit, jelikož výsledné hodnoty závisí na mnoha 

okolnostech a mohou být při každém dalším měření jiné. Výsledky měření dávkového 

příkonu jednotlivých druhů odpadů uvádí tabulka č. 18. 
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Tab. č. 18 Příkon dávkového ekvivalentu odpadů z KNM [autor] 

Odpad z KNM 

Příkon 

dávkového 

ekvivalentu 

Zdravotnický odpad kontaminovaný 
131

I (po měsíci uložení) až 130 μSv/h 

Komunální odpad kontaminovaný 
131

I (po měsíci uložení) 5 μSv/h 

Jehly kontaminované 
99m

Tc (po týdnu uložení) 0,76 μSv/h 

Jehly kontaminované 
131

I,
90

Y, 
186

Re (β+ɣ) 3,9 mSv/h 

Prázdné obaly roztoku 
131

I (po měsíci uložení) 260 μSv/h 

Prádlo z lůžkového oddělení (po měsíci uložení) 14 μSv/h 

111
In (po měsíci uložení) 197 μSv/h 

111
In OctreoScan (po měsíci uložení)

 
1,37 mSv/h 

 

Dalším měřením byl zjišťován příkon dávkového ekvivalentu od pacientů při různých 

vyšetřeních za použití různých druhů radiofarmak. Aktivita použitého radiofarmaka je volena 

na základě fyziologických vlastností pacienta. V tomto případě se jednalo o aktivitu 150 

MBq. Výsledky měření jsou uveden v tab. č. 19. Měření pacientů po aplikaci 
131

I na 

lůžkovém oddělení nebylo prováděno vzhledem k velkým rozdílům ve výsledcích, jelikož 

vstřebávání radioaktivní látky závisí na fyziologických parametrech každé osoby a výsledky 

jsou zcela odlišné. 

 

Tab. č. 19 Příkon dávkového ekvivalentu od pacientů při vyšetřeních [autor] 

Pacienti po aplikaci radiofarmak Dávkový příkon [μSv/h] 

Scintigrafie ledvin 
99m

Tc (vzdálenost 2 m) 0,75 

Scintigrafie plic 
81

Rb – 
81

Kr (vzdálenost 2 m) 2,2 
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11 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit a vyhodnotit rizika, která plynou z manipulace 

a používání radiofarmak nacházejících se na Klinice nukleární medicíny. V souvislosti s tím, 

dále zjistit metody a způsoby zajištění radiační ochrany při manipulaci se zdroji ionizujícího 

záření na oddělení nukleární medicíny. Bylo třeba také uvést biologické účinky ionizujícího 

záření na organismus a veličiny a jednotky, ve kterých je možno působení záření popsat. Dále 

jsou zde uvedeny možnosti detekce ionizujícího záření a popsány jednotlivé prostředky 

sloužící k detekci na těchto pracovištích. Současně jsou uvedeny jejich parametry, vlastnosti, 

výhody a nevýhody použití, včetně principu, na kterém je jejich funkce založena.  

V kapitole analýza rizik byla rizika modelována pomocí Ishikawova diagramu, kde 

byla určena rizika, která mohou způsobit nežádoucí ozáření osob na pracovišti KNM FNO. 

Dále byla provedena SWOT analýza, pomocí níž jsme určili silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby, které se mohou nacházet v souvislosti s provozováním a činností na nukleární 

medicíně. Ze silných stránek se jedná především o dobře zpracovaný program monitorování  

a Vnitřní havarijní plán, dále také účinná a spolehlivá detekce. Mezi nejdůležitější slabé 

stránky můžeme zařadit nedostačující kapacity vymíracích jímek, nedostatečné zabezpečení 

zdrojů ionizujícího záření a neprovádění tematických cvičení pro případy radiačních nehod. 

Jako příležitosti se jeví především vybudování dalších vymíracích jímek, zavedení 

přístupového systému ke zdrojům ionizujícího záření a poučení obyvatelstva o účincích 

ionizujícího záření. Přetrvávajícími hrozbami jsou protiprávní činy, neukázněnost pacientů  

a také finanční stránka, která má vliv na kvalitu zajištění radiační ochrany. Dále byly použity 

analýzy ke zjištění spolehlivosti lidského činitele. Jedná se o metodu TESEO a  human 

HAZOP. Metodou TESEO byla zjištěna část pracoviště KNM, ve které je největší 

pravděpodobnost výskytu chyby lidského činitele. Nejvyšší pravděpodobnost byla určena 

v lůžkové části KNM, kde mají na radiační ochranu velký vliv pacienti, kteří sice jsou 

prokazatelně poučení, avšak plně si neuvědomují existující rizika. Metodou human HAZOP 

byla zjištěna možná selhání a lidské chyby ve dvou situacích, a to pro případ nedodržení 

zásad a předpisů radiační ochrany a pro případ radiační nehody. 

V další kapitole bylo provedeno hodnocení monitorování pracoviště a osobního 

monitorování a dále provedení vlastního měření dávkového příkonu v jednotlivých částech 

KNM a při různých činnostech. Výsledky monitorování prostředí ukazují, že hodnoty 

dávkového příkonu za běžného provozu jsou opravdu nízké. Ani nejvyšší zaznamenané 

hodnoty nedosáhly na referenční úroveň. Výsledky osobního monitorování ukazují, že 
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kolektivní efektivní dávka má od roku 2010 do roku 2014 klesající charakter, což svědčí  

o kvalitě radiační ochrany na pracovišti KNM. Hodnoty osobních dávkových ekvivalentů opět 

nedosahují referenční úrovně. Z výsledků hodnot ekvivalentní dávky na ruce vychází, že 

v roce 2014 jsou tyto průměrné dávky nejnižší za sledované období. Pokud se ale podíváme 

na nejvyšší dosaženou hodnotu ekvivalentní dávky na ruce pro jednotlivce, najdeme ji právě 

v roce 2014. Tato hodnota sice nedosahovala vyšetřovací úrovně, ale oproti ostatním 

monitorovaným osobám byla výrazně vyšší. Tato situace je způsobena nedostatečným 

množstvím personálu pro přípravu radiofarmak, kteří se nemohou střídat v takových 

intervalech, jak by bylo vhodné, aby byla ekvivalentní dávka na ruce rozdělena mezi více 

zaměstnanců. V další části kapitoly jsou uvedeny výsledky vlastního měření příkonu 

dávkového ekvivalentu. Z výsledků měření můžeme vidět, že nejvyšších hodnot dosahovala 

zásilka kapslí a roztoku jodu 
131

I. Nižší hodnoty než u 
131

I byly naměřeny u generátorů 

technecia 
99m

Tc. Vysoké hodnoty dávkového příkonu nalezneme také u odpadů, které jsou 

uchovávány ve vymíracích místnostech do doby, než dosáhnou uvolňovací úrovně. Poslední 

měření ukazuje rozdíl dávkového příkonu při jednotlivých vyšetřeních. Všechny naměřené 

hodnoty se mohou v různých případech lišit, nelze je tedy zobecňovat, jelikož jsou závislé na 

fyziologických parametrech pacienta. Mezi nejčastější radiační nehody patří uvolnění 

radioaktivního kapalného odpadu do kanalizace. Toto je často způsobeno pacienty, kteří 

nerespektují stanovené zásady a používají toalety nesvedené do vymíracích jímek 

nacházejících se na jiných odděleních. Dále se v menší míře stává, že dojde k rozstříknutí 

radiofarmaka při aplikaci např. vlivem netěsnosti injekčních stříkaček apod. Tato situace však 

nastává přibližně dvakrát ročně. 
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