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Dne 12. 4. 2017 došlo v rámci konference radiologické fyziky v Harrachově k setkání klinických 

radiologických fyziků, odborníků ze SÚJB i firem za účelem jednání o dozimetrii požadované novou 

legislativou v souvislosti s plněním směrnice 59/2013 EURATOM. Zúčastnilo se 33 diskutujících od 

zástupců fyziků z ONM, FJFI, SÚRO a SÚJB.  

V rámci setkání byla stručně nastíněna historie dozimetrie v NM, aktuální situace a dění kolem 

dozimetrie, zkušenosti českých pracovišť v tomto oboru a aktuální dění v zahraničí.  

Bylo konstatováno, že: 

 Problematika je komplexní a vyžaduje úzkou spolupráci ONM, SÚJB, SÚRO, MZ a pojišťoven  

 Je žádoucí zajistit jednání ČSFM s ČSNM (všechny sekce) i SÚJB za účelem koordinace 

postupu s ohledem na problematiku spojenou se zaváděním dozimetrie.  

Plnění požadavků legislativy musí být pozvolné, aby umožnilo adaptaci ONM a je potřeba zajistit: 

 Identifikaci terapeutických postupů v NM, u kterých bude dozimetrie zaváděna 

 Formu dozimetrie, která bude vhodná pro daný postup  

 Navržení metodiky provádění dozimetrie a odhad nákladů (finanční, personální, vybavení) 

ONM v souvislosti se zaváděním dozimetrie 

 Vybavenost ONM poskytujících terapeutické aplikace radiofarmak adekvátními přístroji 

 Jednání s MZ, zástupci pojišťoven a dalšími odborníky o úpravě úhrad / zavedení bodovaných 

výkonů spojených s dozimetrií ekvivalentně s praxí v radioterapii (nositelem bodů klinický 

radiologický fyzik a radiologický fyzik pod dohledem KRF) 

Napomoci řešení situace by měly zakázky SÚJB s cílem identifikace terapeutických postupů v NM, 

které dozimetrii umožňují a vyžadují. Dále je v procesu vytvoření pracovní skupiny NM při SÚRO, 

která by se měla zabývat podněty nejen v oblasti dozimetrie v NM. 

Dozimetrie se historicky při zavádění terapeutických postupů v NM prováděla, fyzik byl přítomen u 

plánování léčby, prováděla se dozimetrická optimalizace léčby. V současné době chybí i obecná 

informace o radiační zátěži pacienta při dané radionuklidové terapii. Eskalace podávaných aktivit 

například při radiojodové terapii není proto možná.  
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