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Při kontaktu zdravotnického personálu s ozáře-
nými osobami je pro správnou volbu terapeutického
přístupu nutné určit co nejpřesněji kvalitu i kvantitu
ozáření. K tomuto účelu lze využít klasické dozimet-
rie, která je založena na fyzikálně-chemické detekci
záření, nebo biodozimetrických přístupů, které vy-
chází z monitorování změn indukovaných zářením
přímo v organizmu. Nespornou výhodou klasiké do-
zimetrie je její vysoká specificita, senzitivita a také
skutečnost, že jejím výstupním parametrem je přímo
hodnota dávky prošlého záření. Získané údaje však
bývají závislé na pozici detektoru vůči zářiči i vůči
ozářené osobě.

Oproti tomu cílem biodozimetrických metod je
odhad absorbované dávky na základě individuální
odpovědi ozářeného organizmu, čímž zohledňují i roz-
dílnou radiosenzitivitu ozářených jedinců. Společnou
snahou je pak dosáhnout metodiky, která by byla

natolik senzitivní, přesná a zejména rychlá, aby zajis-
tila co nejpřesnější stanovení dávky absorbovaného
záření. Všechny dosud známé a používané přístupy
odhadu dávky: metody cytologické, cytogenetické
a molekulární, mají své přednosti i limity, které je
nutno při zpracování dat z nich získaných zohlednit.

Diagnostika akutní nemoci z ozáření a zdravot-
nická péče o ozářené a kontaminované probíhá v Ar-
mádě ČR dle pěti základních ukazatelů: dozimetrický
údaj, radiační anamnéza, typ a intenzita prodromál-
ních příznaků, výsledky laboratorních testů a rozvoj
radiační dermatitidy. Dle těchto údajů jsou ozáření
rozdělováni na místech zdravotnické péče (role 1–
3) do skupin dle priority odsunu. Potřeba rychlého
stanovení absorbované dávky je v polních podmín-
kách AČR spojena také se snahou o minimální ná-
ročnost, jak na laboratorní zázemí, tak na pracovní
personál.
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