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ZÁKLADY MEDICÍNY KATASTROF

Ò projekt FRVŠ č. 593/2009. 



TÉMATA VÝUKOVÉHO PROGRAMU

Ò Strategie bezpečnostní politiky pro zdravotnictví, bezpečnostní 
systém státu, struktura, kompetence a úkoly prvků zdravotnictví při 
zajištění bezpečnosti.

Ò Organizace zdravotnictví v době válečného stavu a při hromadných 
poškozeních zdraví za nevojenských krizových situací. 

Ò Ochrana obyvatelstva.
Ò Systém havarijního a krizového plánování, zásady řízení a činnost 

zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení při 
mimořádných událostech a za krizových situací, organizace činnosti 
zdravotnického zásahu v místě mimořádné události nevojenského 
charakteru.

Ò Ochrana obyvatelstva proti CBRN prostředkům.
Ò Terorismus a ochrana člověka.



DOPLNĚNÍ TEXTU

Ò odkazy na příslušnou legislativu, 

Ò schémata, tabulky, obrázky, grafy

Ò videosekvence;

Ò terminologický slovník pro krizové řízení 
a plánování obrany státu na stránkách 
Ministerstva vnitra České republiky.



KDE VÝUKOVÝ PROGRAM NALEZNETE?

na webových stránkách: 

Ò katedry radiologie a toxikologie ZSF JU v Českých 
Budějovicích v sekci projekty 
(http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/radio/) 

Ò Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP 
(http://www.crbs.cz/). 



MECHANIZMY ÚČINKŮ IONIZUJÍCÍHO 
A NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Ò projekt FRVŠ č. 2/2010; 

Ò jednotlivé kapitoly rozšířeny: 

Ø prezentace v powerpointu;

Ø testové otázky.



TÉMATA VÝUKOVÉHO PROGRAMU
Ò Základní fyzikální poznatky o ionizujícím a neionizujícím záření, jeho detekce 

a dozimetrie.

Ò Základy biodozimetrie.

Ò Mechanizmus působení ionizujícího záření na živý organizmus.

Ò Zdroje ionizujícího záření ve vztahu k ohrožení živého organismu.

Ò Akutní nemoc z ozáření.

Ò Radioterapie.  Pozdní efekty ozáření (např. karcinogeneze).

Ò Ochrana před ionizujícím zářením.

Ò Využití neionizujícího záření v medicíně.

Ò Efekty slunečního ultrafialového záření a ochrana před ním.

Ò Radioprotekce.



KDE VÝUKOVÝ PROGRAM NALEZNETE?

na webových stránkách: 

Ò katedry radiologie a toxikologie ZSF JU;

Ò katedry lékařských a humanitních oborů 
FBMI ČVUT.



DĚKUJI ZA 
POZORNOST.


