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Lineární urychlovač

Jaké jsou základní součásti lineárního urychlovače?
Kde se nachází příčina závady, pokud se objeví následující chybová hlášení:

CTRL – řídící počítač
FLOW – nízký průtok vody
GAS – nízký tlak plynu
GFIL – žhavení elektronového děla
KFIL - žhavení klystronu
PUMP - úroveň nebo teplota vody
VAC – nízké vakuum

Obrázek převzat v upravené podobě z: Podgorsak: Radiation Oncology Physics, IAEA, 2005.
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Lineární urychlovač

Obrázek převzat z: http://lumpstory.blogspot.cz/2011_07_01_archive.html

V které části urychlovače byste hledali 
nejpravděpodobnější příčinu závady, 
pokud se objeví následující chybová 
hlášení:

ACC – příslušenství
BMAG – napětí na cívkách vychylovacího magnetu 
CARR – karusel 
ION – zdroj napětí na ionizační komoře
KEY – spínací klíč 
TARG – poloha terčíku
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Kolimační systémy

Obrázek převzat z: http://www.mi-techmetals.com/tungsten-alloys/industries/medical

Popište kolimační systém těchto radioterapeutických přístrojů:

- lineární urychlovač
- lineární urychlovač pro stereotaktickou RT
- tomoterapie
- gamanůž
- Cyberknife
- kobaltový ozařovač
- rentgenový ozařovač

Jakými zkouškami ověříte mechanickou přesnost 
nastavení kolimačního systému?
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Radioterapeutický ozařovací stůl

Obrázek převzat z: https://healthmanagement.org/products/view/
planning-system-for-radiation-therapy-acuity-r-varian-medical-systems

Jaké požadavky jsou kladeny na radioterapeutický ozařovací stůl?

Kolik stupňů volnosti mají moderní ozařovací stoly?

Jakými zkouškami ověříte přesnost pohybů 
ozařovacího stolu?

Z jakého materiálu je deska ozařovacího stolu?

Jakým způsobem a s jakým fantomem se kontroluje přesnost automatického posuvu stolu 
při použití přídavných zobrazovacích metod? 
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Obrázek převzat z: http://what-when-how.com/stereotactic-and-
functional-neurosurgery/stereotactic-radiosurgery-indications-and-
general-technical-considerations/

Izocentrum

Jak ověříte přesnost polohy izocentra

- při rotaci kolimátoru

- při rotaci gantry

- při izocentrické rotaci ozařovacího stolu 
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Popište princip a základní funkci zaměřovacích laserů. 

Jaké pomůcky se používají pro kontrolu izocentra? 

Obrázek převzat z: http://civcort.com/ro/physics-
qa/isoalign/isoalign-MTIAD1.htm

Jak je definováno izocentrum?
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Zobrazovací systémy v radioterapii

Popište přídavné zobrazovací systémy používané v 
radioterapii k verifikaci polohy pacienta a cílového objemu. 

Jaké zkoušky se provádějí u elektronického portálového zobrazovacího 
systému a u kilovoltážního zobrazovacího systému. 

Popište princip 2D a 3D zobrazení pomocí přídavných 
zobrazovacích systémů.  

Jaké fantomy se používají pro zkoušky přídavných zobrazovacích systémů? 

Obrázek převzat z: 
http://www.medicalexpo.com/prod/iba-
dosimetry/product-68812-710344.html
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Radioterapeutický simulátor

Obrázek převzat z: 
Návod k použití simulátoru Acuity, Varian. 

Popište základní funkci a součásti rentgenového radioterapeutického simulátoru. 

Jaké zkoušky se provádějí u RTG simulátoru a CT simulátoru? 

Popiště základní funkci CT simulátoru.
V čem se liší CT simulátor od CT přístroje používaného pro 
diagnostické účely?

Porovnejte výhody a nevýhody RTG simulátoru a CT simulátoru.

Jaké pomůcky a fantomy se používají pro zkoušky simulátoru?
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Onkologický informační systém (OIS) - export/import dat

Jaká data lze z OIS vyexportovat nebo do OIS naimportovat?
V jakém formátu musí data být?
Za jakých podmínek lze naimportovat CT vyšetření do souboru jiného 
pacienta?

Jak byste postupovali, kdyby nastala následující situace:

Pacient přichází na 2. sérii radioterapie na stejné radioterapeutické pracoviště. 
Pacient je omylem zadán do onkologického informačního systému znovu jako 
nový pacient – s novým ID. Je provedeno plánovací CT, konturing, výpočet 
ozařovacího plánu a pacient je ozářen. Následně je omyl zjištěn a lékař se na 
vás obrátí s dotazem, zda lze i po ozáření pacienta data z obou ozařovacích 
sérií sjednotit a provést sumaci obou ozařovacích sérií?
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Plánování radioterapie

Jakou ozařovací techniku byste zvolili u pacienta s karcinomem prostaty, který má 
endoprotézu kyčelního kloubu?

Jak se tato technika liší od standardní techniky používané pro radioterapii karcinomu 
prostaty?
Jakou techniku byste navrhli v případě, že pacient má oboustrannou endoprotézu kyčelního 
kloubu?
Existuje možnost redukce vlivu artefaktů z endoprotézy nebo jiných implantátů na kvalitu CT 
snímků?  
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Plánování radioterapie

Jakou ozařovací techniku byste zvolili u pacienta 
s karcinomem distálního jícnu?
Cílový objem je na 3D rekonstrukci vyznačen červeně.

Jaké kritické orgány se nacházejí v blízkosti ozařovaného objemu? Jaká jsou dávková kriteria pro tyto orgány?
Proveďte zhodnocení přiloženého dose-volume histogramu a stanovte, zda kritické struktury vyhověly či nevyhověly 
obvyklým dávkovým kriteriím.  

• mícha

• pravá ledvina

• levá ledvina

• srdce

• játra

• plíce obě
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Metrologie
Z čeho se skládá základní dozimetrický řetězec pro stanovení 
absorbované dávky ve fotonových a elektronových svazcích?

Jak často a jakým způsobem se zajišťuje ověřování stanoveného 
měřidla používaného v radioterapii? 

Jaká další měřidla se v radioterapii používají?
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Jaké parametry se ověřují v rámci zkoušky stability 
elektrometru používaného v radioterapii? 

Jaké fantomy se používají v radioterapii? 

Obrázky převzaty z: http://www.ptw.de/

Zkušební vybavení v radioterapii

Jaké jsou režimy měření a měřicí rozsahy 
elektrometrů? 
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Technická specifikace radioterapeutického ozařovače

Na radioterapeutickém oddělení se připravuje nákup nových radioterapeutických ozařovačů. Jste 
součástí týmu, který vytváří technickou specifikaci nových ozařovačů a projekt pro rekonstrukci 
ozařoven, ovladoven a technického zázemí. 

Jaké rozvody, kabeláže a další požadavky z hlediska 
biomedicínského inženýra budete specifikovat, aby bylo 
možno formulovat zadání pro projektanta a následně 
provádět kontrolu projektu a jeho realizace?

Jakými bezpečnostními prvky musí být vybaven ozařovač 
a ozařovna?

Obrázek převzat z: 
http://www.guven.com.tr/b%C3%B6l%C3%BCmler/radyasyon-onkolojisi-91
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Technická specifikace onkologického informačního systému

Na radioterapeutickém oddělení se připravuje nákup nového onkologického informačního 
systému. Vaším úkolem je připravit technickou specifikaci. 

Jaké moduly (funkce) onkologického informačního systému budete požadovat?  

Jak budete formulovat zadání, s ohledem na
- základní funkce požadované od verifikačního systému a plánovacího systému
- integraci obrazových dat 
- stávající vybavení Vašeho radioterapeutického pracoviště
- datový formát a využitelnost dat Vašeho stávajícího informačního systému
- požadavky kladené na moderní radioterapeutické systémy a metody

Jaké funkce a parametry budete testovat v rámci 
přejímací zkoušky nového verifikačního systému?

Obrázek převzat z: 
https://www.varian.com/oncology/products/software/
treatment-planning/eclipse-treatment-planning-system 14
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