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STŘEDISKA SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉ ČE O OSOBY OZÁŘENÉ  

PŘI RADIA ČNÍCH NEHODÁCH 

Stav ke konci roku 2010 

1. Legislativní vymezení: 

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Věstník MZ č. 12/2003, Zřízení středisek speciální zdravotní péče o osoby 
ozářené při radiačních nehodách 

2. Obecná charakteristika:  

- přesně vymezené indikace i kapacity pro příjem a poskytování specializované 
péče 

- střediska jsou v rámci oboru a své působnosti metodickými centry pro 
problematiku zdravotní péče o ozářené 

- střediska poskytují konzultační a přednáškovou činnost pro ostatní zdravotnická 
zařízení. 

3. Specifikace:  

a) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika popáleninové medicíny, Praha 
 Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 – Vinohrady 
 Telefon: 267 163 392 
 Poskytovaná péče: 

- příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými 
ionizujícím zářením  

- chirurgické ošetření lokálního depozitu radionuklidu a kontaminovaných 
poranění  

- ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření  
Kapacita: 15 lůžek 
Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: bez časového omezení 

b) Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení klinické hematologie II. interní kliniky, 
Hradec Králové 

 Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
 Telefon: 495 834 606 
 Poskytovaná péče: 

- příjem a léčení ozářených osob při podezření na celo tělové ozáření 
ionizujícím zářením dávkou převyšující 1 Gy, bez ohledu na kontaminaci 
radionuklidy  

Kapacita: 6 lůžek 
Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: péče o 6 pacientů po dobu 4 týdnů 
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c) Všeobecná fakultní nemocnice, klinika nemocí z povolání, Praha 
 Adresa: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
 Telefon: 224 964 534 
 Poskytovaná péče:   

- příjem a léčení ozářených osob při podezření na vnitřní kontaminaci 
radionuklidy  

- příjem a léčení ozářených osob při indikaci diagnostické hospitalizace  
(např. při celotělovém ozáření ionizujícím zářením dávkou do 1 Gy)  

Kapacita: 20 lůžek 
Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: 1 – 2 týdny 
Dostupnost: 7/24 

d) Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, oddělení lékařské genetiky, Praha 
 Adresa: Vídeňská 800; 140 59 Praha 4 – Krč 
 Telefon: 261 083 707 
 Poskytovaná péče:  

- provedení a vyhodnocení cytogenetických vyšetření lymfocytů periferní krve 
ozářených osob a určení ekvivalentu celotělové dávky ionizujícího záření  

Kapacita: analýza krve 2 osob ozářených / 1 týden 

 
 


