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Aktuálna legislatíva v radiačnej ochrane 

pre lekárske ožiarenie 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia 

Nariadenie vlády č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred 

ionizujúcim žiarením 

Nariadenie vlády č. 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred 

nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení 



NÁVRH nových legislatívnych predpisov 
v radiačnej ochrane pre lekárske ožiarenie 

Nariadenie vlády č. 340/2006 Z.z. o lekárskom ožiarení 

Zákon o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti 
Zákon o radiačnej ochrane 

Zákon o poskytovateľoch a 

zdravotníckych pracovníkoch 

Vyhláška MZ SR č. ..../2018, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti 

o zabezpečení radiačnej ochrany 

pri vykonávaní lekárskeho 

ožiarenia 

Diagnostické referenčné úrovne 

Štandardné vyšetrovacie postupy 

Štandardné terapeutické postupy 

Zabezpečenie kvality a klinické audity, 

Štandardné indikačné kritériá, .......  



Zákon č. .../ 2017 o radiačnej ochrane 

Časť 11, Prvá hlava: Lekárske ožiarenie 
- Optimalizácia lekárskeho ožiarenia 

- ÚVZ SR môže určiť medzné dávky na optimalizáciu ožiarenia pri 

lekárskom ožiarení 

- Optimalizácia lekárskeho ožiarenia pri biomedicínskom výskume 

- Medzné dávky pre biomedicínsky výskum 

- Optimalizácia lekárskeho ožiarenia sprevádzajúcej osoby 

- Medzné dávky pre sprevádzajúce osoby, 

- Informovanie sprevádzajúcej osoby, 

- Písomné pokyny pre pacienta alebo jeho zákonného zástupcu pri 

prepúšťaní pacienta s aplikovanými rádioaktívnymi látkami, 

- Klinický fyzik 

- Úlohy klinického fyzika pri zabezpečovaní radiačnej ochrany 

- Program zabezpečenia radiačnej ochrany a skúšky zdrojov 

- Preberacie skúšky, skúšky dlhodobej stability, vedenie záznamov 



Zákon č. .../ 2017 o radiačnej ochrane 

- Požiadavky na zariadenia na lekárske ožiarenie 

- Požiadavky na nové zariadenia (preberacia skúška) 

- Požiadavky na používané zariadenia (skúšky dlhodobej stability) 

- Zákaz používať zariadenie, ktoré nespĺňajú základné požiadavky 

na prevádzku 

- Všeobecné požiadavky na pracoviská, na ktorých sa vykonáva 

lekárske ožiarenie 

- Požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aplikácii 

rádioaktívnej látky 

- Havarijné ožiarenie a neplánované lekárske ožiarenie 

- Sledovanie dávok obyvateľov z lekárskeho ožiarenia 

- Úrad verejného zdravotníctva SR - najmenej raz za päť rokov, 

spracovanie a vyhodnotenie distribúcie individuálnych dávok 

a kolektívnych dávok obyvateľov z lekárskeho ožiarenia  



Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti a službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

- Požiadavky na biomedicínsky výskum spojený s lekárskym 

ožiarením 

- Povinnosti poskytovateľa 

- Podmienky vykonávania biomedicínskeho výskumu 

- Zákaz účasti mladistvých a tehotných žien 

- Záverečná správa o výskumnom programe a vyhodnotenie dávok 

- Postup pri lekárskom ožiarení 

- Odôvodnenie lekárskeho ožiarenia 

- Klinická zodpovednosť za lekárske ožiarenie 

- Povinnosti indikujúcich lekárov (lekár „rádiológ“ môže zmeniť alebo 

potvrdiť indikáciu rádiologického vyšetrenia navrhnutú indikujúcim 

lekárom)  

- Štandardné postupy pre lekárske ožiarenie a stanovenie dávok 

- Informovanie pacientov alebo ich zákonných zástupcov o rizikách z 

ožiarenia pre pacienta 



Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti a službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

- Osobitná ochrana tehotnej ženy a dojčiacej matky pri lekárskom 

ožiarení 

- Povinnosť informovať tehotné ženy a dojčiace matky o rizikách z 

ožiarenia, vrátane rizika pre plod a dojčené dieťa 

- Stanoviť dávku plodu pri lekárskom ožiarení 

- Prerušenie dojčenia po aplikácii rádiofarmák, ak je to nutné 

- Popis vyšetrenia a záznamy pacienta 

- Zaznamenávanie dávok pacientov do dokumentácie pacienta 

- Informovanie indikujúceho lekára o dávke pacienta 

 

 

 



Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch 

a stavovských organizáciách v zdravotníctve  

- Systém kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri 

lekárskom ožiarení 

- Štandardné vyšetrovanie a liečebné postupy (obsah, vrátane 

postupu na stanovenie dávok pacienta – MZ SR) 

- Používanie štandardných indikačných kritérií 

- Dodržiavanie štandardných vyšetrovacích a liečebných postupov 

vydaných MZ SR 

- Dodržiavanie diagnostických referenčných úrovní stanovených MZ 

SR osobitným predpisom 

- Klinický audit (Komisia MZ SR pre zabezpečenie systémov 

kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a radiačnej onkológii) 

- Vzdelávanie indikujúcich lekárov a zdravotníckych pracovníkov v 

radiačnej ochrane (najneskôr do 31.12.2020) 

- Úlohy a pôsobnosť „klinického fyzika“ 



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

- Kritériá na výstavbu a vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonáva 

lekárske ožiarenie 

- Medzné dávky ožiarenia na optimalizáciu radiačnej ochrany 

pracovníkov a obyvateľov pri výstavbe nových pracovísk 

- Označenie a zabezpečenie vstupu na pracoviská (mechanické a 

elektronické zabezpečovacie systémy) 

- Vizuálne sledovanie pacienta, akustický dorozumievací systém 

- Podrobnosti na optimalizáciu lekárskeho ožiarenia 

- Požiadavky na obsah projektu radiačnej ochrany 

- Zabezpečenie radiačnej ochrany pri prevádzke pracovísk, na 

ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie 

- Ochranné pásma 

- Osobné ochranné pracovné prostriedky 

- Požiadavky na vyšetrovne, ožarovne, obsluhovne, ochranné bariéry 

a obsluhu prístrojov 



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

- Zabezpečenie radiačnej ochrany pri prevádzke zubných pracovísk 

- Požiadavky na samostatné zubné RTG vyšetrovne 

- Podmienky používania zubných RTG prístrojov priamo v ambulancii 

- Požiadavky na rádioterapeutické pracoviská 

- Požiadavky na ožarovne, zabezpečenie vstupu, dozimetriu 

- Požiadavky na pracoviská nukleárnej medicíny 

- Požiadavky na vyšetrovne, monitorovanie, požiadavky na pracoviská 

pre diagnostiku a terapiu rádioaktívnymi látkami 

- Podmienky pre ambulantnú liečbu a aplikáciu rádioaktívnych látok 

- Zabezpečenie radiačnej ochrany pri prepúšťaní pacientov 

s aplikovanými rádioaktívnymi látkami 

- Medzné dávky na ochranu obyvateľov a referenčné úrovne aktivity 

rádionuklidov pri prepustení pacienta (zvyšková aktivita) 

- Informovanie pacienta, písomné pokyny 

- Zásady osobitného režimu správania sa pacienta po prepustení  



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

- Osobitná ochrana tehotnej ženy a dojčiacej matky po aplikácii 

rádioaktívnych látok 

- Informovanie o rizikách a osobitných opatreniach na ochranu 

dojčeného dieťaťa  

- Prerušenie dojčenia po aplikácii rádioaktívnych látok (1 mSv) 

- Zabránenie otehotneniu po terapii rádioaktívnymi látkami 

- Obmedzenie blízkeho kontaktu pacienta s aplikovanými 

rádioaktívnymi látkami s tehotnou ženou 

- Osobitná ochrana detí pri prepúšťaní pacientov s aplikovanými 

rádioaktívnymi látkami 

- Obmedzenie blízkeho kontaktu pacienta s aplikovanými 

rádioaktívnymi látkami s deťmi (1 mSv) 

- Odporúčaná dĺžka obdobia, počas ktorého je potrebné obmedziť 

blízky kontakt s dieťaťom, ktoré žije v spoločnej domácnosti 

s pacientom 



Rádioatívna látka Aplikovaná aktivita 

(MBq) 

Prerušiť dojčenie Odporúčaná doba 

prerušenia dojčenia 

F-18 FDG 400 Áno 1 hod 

Ga-67 citrát 185 Áno Ukončiť dojčenie 

Tc-99m MAA 200 Áno 12 hod 

Tc-99m MAG3 370 Nie - 

Tc-99m MIBI 1110 Áno 4 hod 

Tc-99m Pertechnetát 185 Áno 4 hod 

Tc-99m Pertechnatetát 400 Áno 34 hod 

Tc-99m RBCs 740 Áno 12 hod 

Tc-99m WBC 185 Áno 48 hod 

In-111 WBC 20 Nie - 

In-111 Octreotid 200 Áno 45 hod 

I-123 NaI 14,8 Áno Ukončiť dojčenie 

I-123 OIH 74 Nie - 

I-123 MIBG 370 Áno 48 hod 

I-123 OIH 0,37 Nie - 

I-125 HSA 0,2 Áno 6 dní 

I-131 NaI 5550 Áno Ukončiť dojčenie 

Tl-201 111 Áno 96 hod 



Rádioaktívna 

látka 

Liečebná aplikácia Aplikovaná 

aktivita 

(MBq) 

Odporúčaná doba, počas 

ktorej je potrebné 

zabrániť otehotneniu 

(mesiacov) 

Au-198 koloid zhubný nádor 10 000 2 

I-131 iodid tyreotoxikóza 800 4 

I-131 iodid karcinóm štítnej žľazy 6 000 4 

I-131 MIBG feochromocytóm 7 500 3 

P-32 fosfát polycytémia 200 3 

Sr-89 chlorid kostné metastázy 150 24 

Y-90 koloid zhubné nádory 4 000 1 

Y-90 koloid artritické kĺby 400 0 



Rádioatívna látka Aplikovaná 

aktivita (MBq) 

Obmedziť blízky 

kontakt s dieťaťom 

Odporúčaná doba 

obmedzenia blízkeho 

kontaktu s dieťaťom 

F-18 FDG 400 Nie - 

Cr-51 EDTA 8 Nie - 

Ga-67 citrát 400 Áno 3 dni 

Tc-99m MAG3 350 Nie - 

Tc-99m MDP, HDP 900 Áno 1 hod 

Tc-99m MIBI 1100 Áno 4 hod 

Tc-99m Pertechnetát 200 Nie - 

Tc-99m PYP 800 Nie - 

Tc-99m RBC 1000 Áno 2 hod 

Tc-99m Tetrofosmín 1100 Áno 4 hod 

Tc-99m WBC 750 Nie - 

In-111 Octreotid 200 Áno 48 hod 

In-111 WBC 20 Nie - 

I-131 NaI 200 Áno 6 hod 

Tl-201 120 Nie - 



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

- Program zabezpečenia kvality pre lekárske ožiarenie 

- Preberacie skúšky zariadení na lekárske ožiarenie, ich 

príslušenstva a zobrazovacích systémov 

- Skúšky dlhodobej stability 

- Skúšky prevádzkovej stálosti 

- Zodpovednosť predajcu alebo dodávateľa prístroja, poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, 

- Požiadavky na skúšky a kritériá hodnotenia skúšok, 

- Požiadavky na zariadenia na lekárske ožiarenie v rádiológii, 

nukleárnej medicíne a rádioterapii 

- Rozsah kontrolovaných parametrov, kritéria a prípustné odchýlky 

kontrolovaných parametrov, zásahové úrovne pre vyradenie 

zariadenia z klinickej prevádzky 

- Obsah metodiky na skúšky a vzorového protokolu o skúške  



Fyzikálny parameter Kritérium a prípustná odchýľka Zásahová úroveň 

Presnosť CT čísla  

- nameraná hodnota stredného CT čísla pre vodu alebo 

tkanivoekvivalentný fantóm pri typických prevádzkových 

parametroch pre vyšetrenie hlavy a trupu sa nemá líšiť od 

referenčnej hodnoty CT čísla o viac ako  4 HU 

odchýlka CT čísla pre vodu od 

referenčnej hodnoty > 10 HU, 

pri oblasti zobrazenia o 

priemere do 30 cm  

Šum  

- odchýlka hodnoty šumu stanoveného vo vode alebo 

v tkanivoekvivalentnom fantóme v strede oblasti zobrazenia od 

referenčnej hodnoty  má byť menšia ako 10 %, resp.  0,2 HU 

odchýlka hodnoty šumu od 

referenčnej hodnoty > 15 % 

Homogenita CT 

čísla 

- odchýlka strednej hodnoty CT čísla vo vode alebo 

v tkanivoekvivalentnom fantóme v strede oblasti zobrazenia od 

strednej hodnoty CT čísla v okrajovej oblasti zobrazenia, pri 

typických prevádzkových parametroch pre vyšetrenie hlavy 

a trupu, má byť ≤ 2 HU  

odchýlka CT čísla vody od 

referenčnej hodnoty: 

> 10 HU pri zobrazovanej 

oblasti o priemere do 20 cm; 

> 20 HU pri zobrazovanej 

oblasti o priemere > 20 cm, 

Hrúbka 

tomografického 

rezu 

- stanovená hodnota hrúbky tomografického rezu sa nemá líšiť od 

nominálneho hodnoty hrúbky rezu (nastavenej hrúbky rezu) 

o viac ako: 

  0,5 mm pre hrúbku rezu < 1 mm, 

  50% pre hrúbku rezu ≥1 mm a < 2 mm, 

  1 mm pre hrúbku rezu  2 mm, 

odchýlka hrúbky rezu od 

nominálnej hodnoty väčšia ako: 

0,5 mm pri hrúbke rezu < 1mm, 

50 % pri hrúbke rezu 1 - 2mm, 

1 mm pri hrúbke rezu  2mm 

Presnosť CTDIVol 

- odchýlka medzi nameranou hodnotou CTDIVol pri ľubovoľnej 

filtrácii zväzku a ľubovoľnej hrúbke rezu a hodnotou zobrazenou 

CT zariadením má byť menšia ako  20 %, 

- odchýlka nameranej hodnoty CTDIVol pri bežných prevádzkových 

parametroch od hodnoty udávanej výrobcom zariadenia má byť 

menšia ako  20 % 

odchýlka nameranej hodnoty 

CTDI od zobrazenej hodnoty > 

20% 

Presnosť DLP 

- odchýlka vypočítanej hodnoty DLP pri bežných prevádzkových 

parametroch od hodnoty zobrazenej CT zariadením má byť 

menšia ako  20 % 

odchýlka nameranej hodnoty 

DLP od zobrazenej hodnoty > 

20% 

Presnosť 

topogramu (SPR) 

- nepresnosť v nastavení polohy rezu má byť menšia ako  1 mm 

pri gantry vo vertikálnej polohe 

nepresnosť nastavenia polohy 

>  2 mm  



Fyzikálny parameter Kritérium a prípustná odchýľka Zásahová úroveň 

Uhol nastavenia 

hlavy kamery 

SPECT 

- sklon hlavy detektora v rovine Y (uhol medzi rovinou detektora 

a osou rotácie) má byť menší ako ± 1o  pre všetky uhly rotácie 

kamery  

> 2o 

Priestorové 

rozlíšenie SPECT 

systému 

- tomografické rozlíšenie vo vzduchu (FWHM) by malo byť lepšie ako 

12 mm, 

- rozdiel v zistenej tomografickej priestorovej rozlišovacej schopnosti 

v porovnaní s údajom výrobcu zariadenia nemá byť väčší ako 10% 

FWHM > 15 mm 

Tomografická 

objemová citlivosť 

- tomografická objemová citlivosť sa nesmie líšiť od hodnoty udanej 

výrobcom zariadenia o viac ako 10 % 
> 20 % 

Tomografická 

systémová 

nehomogenita  

- systémová nehomogenita nesmie prekročiť hodnotu udávanú 

výrobcom o viac ako 0,5 %   
5 % 

Tomografický 

kontrast SPECT 

- rozdiel medzi zisteným kontrastom obrazu pri skúške stability sa 

nesmie líšiť od referenčnej hodnoty kontrastu obrazu udanej 

výrobcom alebo stanovenej pri preberacej skúške o viac ako 10% 

Tomografická 

homogenita a šum 

- tomografická integrálna homogenity by mala byť lepšia ako 4 %, 

- tomografická diferenciálna homogenity by mala byť lepšia ako 3 %, 

- tomografický šum by nemal prekročiť 10 % 

Tomografická 

systémová 

nehomogenita  

- systémová nehomogenita nesmie prekročiť hodnotu udávanú 

výrobcom o viac ako 0,5 %   
5 % 



Fyzikálny parameter Kritérium a prípustná odchýľka Zásahová úroveň 

Indikácia 

ožarovacích polí – 

fotónové žiarenie  

- nameraná veľkosť poľa sa nemá líšiť od indikovanej hodnoty o viac 

ako ± 2 mm, 

- reprodukovateľnosť veľkosti poľa žiarenia má byť ≤1mm, 

- nameraná veľkosť poľa sa nemá líšiť od indikovanej hodnoty pri 

použití MLC o viac ako ±2 mm,  

rozdiel > 3 mm, 

reprodukovateľnosť > 2 mm, 

rozdiel pri použití MLC > 3 

mm, 

Zhoda svetelnej osi 

a osi zväzku 

žiarenia 

- vzdialenosť svetelnej osi a osi zväzku žiarenia v referenčnej rovine 

v vzdialenosti 1 m má byť ≤ 2 mm, 
odchýlka > 2 mm 

Zhoda svetelného 

poľa a poľa žiarenia 
- rozdiel vo veľkosti svetelného poľa a poľa žiarenia má byť ≤  2 mm, odchýlka > 2 mm 

Zhoda stredu 

svetelného poľa 

a centra zväzku 

fotónového žiarenia 

- odchýlka stredu svetelného poľa od centra zväzku žiarenia fotónov 

má byť ≤  2 mm, 

- odchýlka stredu svetelného poľa od centra zväzku žiarenia fotónov 

pri použití MLC má byť ≤  2 mm, 

- odchýlka stredu svetelného poľa od centra zväzku žiarenia fotónov 

pri stereotaktickej rádioterapii alebo rádiochirurgii (SRT/SRS) má 

byť ≤  0,5 mm, 

odchýlka > 2 mm, 

odchýlka > 2 mm pri použití 

MLC, 

odchýlka > 0,5 mm pri 

SRT/SRS, 

Indikácia 

ožarovacích polí – 

elektrónové žiarenie  

- nameraná veľkosť poľa sa nemá líšiť od indikovanej hodnoty o viac 

ako ± 2 mm, 

- reprodukovateľnosť veľkosti poľa žiarenia má byť ≤  1 mm, 

rozdiel > 3 mm, 

reprodukovateľnosť > 2 mm, 

Zhoda stredu 

svetelného poľa 

radiačného poľa 

- odchýlka stredu svetelného poľa od centra zväzku žiarenia 

elektrónov má byť ≤  2 mm, 
odchýlka > 2 mm, 

Geometria 

kolimačného 

systému 

- odchýlka uhla protiľahlých strán od rovnobežnosti ≤  0,5o, 

- maximálny odchýlka uhla priľahlých strán od kolmého uhla ≤  0,5o,  

- maximálny rozdiel v symetrii radiačného poľa pri rotácii 

kolimačného systému má byť ≤ 2 mm (zhoda geometrickej osi a osi 

rotácie kolimátora a zhoda osi rotácie kolimátora a svetelnej osi), 

- presnosť polohovania lamiel MLC v štandardnej ožarovacej 

vzdialenosti má byť ≤  1 mm, 

odchýlka > 0,5o od 

rovnobežnosti, 

odchýlka od kolmého uhla > 

0,5o, 

rozdiel v symetrii >2mm   



Kontrolovaný parameter Frekvencia kontroly 

Hodiny počítača denne 

Pozadie systému denne 

Stred rotácie a sklon hlavy detektora mesačne 

Rozdiel v citlivosti detektorov polročne 

Záznam kombinovaného obrazu polročne 

Tomografická objemová citlivosť polročne 

Veľkosť pixelu (mierka zobrazenia) polročne 

Priestorové rozlíšenie SPECT systému polročne 

Tomografická systémová nehomogenita ročne 

Uhol nastavenia hlavy kamery ročne 

Tomografická objemová citlivosť ročne 

Tomografický kontrast  ročne 

Tomografická homogenita a šum ročne 

Hrúbka rezu ročne 

Komplexná kontrola kvality tomografickej kamery pomocou 

fantómu 
ročne 

Skúšky prevádzkovej stálosti 
rozsah a frekvencia kontroly jednotlivých parametrov SPECT a SPECT/CT zariadení 



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

- Havarijné ožiarenie a neplánované lekárske ožiarenie 

- Definícia havarijného lekárskeho ožiarenia (rad. nehoda a havária) 

- Definícia neplánovaného lekárskeho ožiarenia 

- Definícia klinicky závažného neplánovaného lekárskeho ožiarenia 

- Definícia potenciálneho neplánovaného lekárskeho ožiarenia 

- Klasifikácia havarijného ožiarenia a neplánovaného lekárskeho 

ožiarenia podľa jeho závažnosti: 

a) nevýznamné neplánované lekárske ožiarenie, 

b) potenciálne vážne neplánované lekárske ožiarenie, 

c) vážne neplánované lekárske ožiarenie, 

d) potenciálne závažné neplánované lekárske ožiarenie, 

e) závažné neplánované lekárske ožiarenie, 

f) kriticky závažné neplánované lekárske ožiarenie. 

klinicky 

závažné  



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

PRÍKLAD: Závažné neplánované lekárske ožiarenie v rádioterapii je 

a) odchýlka aplikovanej dávky od naplánovanej dávky 10% až 20 %,  

b) liečebný výkon aplikovaný do nesprávneho cieľového objemu, ktorý 

môže mať alebo má za následok vznik vedľajších nežiaducich účinkov 

z ožiarenia,  

c) dávka alebo frakcia dávky aplikovaná pacientovi v rozpore s 

predpísaným liečebným plánom,  

d) závažná odchýlka od štandardného liečebného postupu, technické 

zlyhanie zariadenia, chybná kalibrácia zdrojov žiarenia, chyba pri 

plánovaní terapie, porušenie bezpečnostných predpisov, zlyhanie 

obsluhy zariadenia, ktoré má za následok vedľajšie nežiaduce 

účinky žiarenia na zdravia pacienta, ktoré vyžadujú osobitnú 

zdravotnú starostlivosť alebo hospitalizáciu pacienta, alebo môžu 

mať za následok nedosiahnutie plánovaného cieľa rádioterapie. 



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

- Postup pri havarijnom ožiarení a neplánovanom lekárskom 

ožiarení 

- Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zistení 

neplánovaného alebo havarijného lekárskeho ožiarenia 

- Informovanie pacienta (nevzťahuje sa na nevýznamné neplánované  

ožiarenie a potenciálne ožiarenie)  

- Záznam do dokumentácie pacienta 

- Prešetrenie udalosti, vypracovanie správy a informovanie úradov 

verejného zdravotníctva (vážne, závažné, kritické neplánované 

lekárske ožiarenie) (30 dní) 

- Písomný návrh nápravných opatrení a ich predloženie úradom VZ 

(závažné a kritické neplánované lekárske ožiarenie) (30 dní) 

- Informovanie a školenie pracovníkov 

- Obsah správy o klinicky závažnom neplánovanom lekárskom 

ožiarení (evidencia najmenej 20 rokov) 



Vyhláška MZ SR č. .../2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení 

- Záznamy o veľkosti dávok pacientov 

- Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri evidencii dávok 

pacientov pri diagnostike alebo liečbe 

- Rozsah vedenia záznamov o dávkach v rádiológii 

- Rozsah vedenia záznamov o aplikovanej aktivite a dávkach v 

nukleárnej medicíne (vrátane trvale implantovaných žiaričoch) 

- Rozsah vedenia záznamov dávkach pacientov v rádioterapii 

- Odosielanie záznamov o dávkach ÚVZ SR – rozsah zasielaných 

údajov a termíny odovzdania údajov 

- Rámcový obsah vzdelávania lekárov a ďalších zdravotníckych 

pracovníkov v radiačnej ochrane 

- Prechodné a záverečné ustanovenia 

- Výkon dozoru 

- Sankcie za porušovanie ustanovení 

- PRÍLOHY 



RNDr. Karol Böhm, PhD. 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

XXXIX. DNI RADIAČNEJ OCHRANY 
Stará Lesná, 6.11.-10.11.2017 


