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Abstrakt:   

Účel:  

Cílem první části práce bylo zmapovat trend růstu počtu CT vyšetření mozku u pacientů s malým 

traumatem hlavy („minor head injury“) v ústavní pohotovostní službě a zjistit, zda má objektivní 

příčiny.  

Cílem druhé části práce bylo zmapování informovanosti pacientů o CT vyšetření, o jeho rizicích, 

zdroji jejich informací a posoudit efekt podání informací o CT vyšetření v tištěné podobě. 

 

Metoda:  

V první části práce jsme vytěžili data z radiologického modulu nemocničního informačního systému 

pro vyhledání CT vyšetření mozku u pacientů s malým traumatem hlavy, zjištění jejich vstupních 

charakteristik a nálezu na CT vyšetření. Další data pocházela ze statistik nemocnice, Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky a Českého statistického úřadu. Trendy regresních křivek jsme 

porovnali F-testem, korelaci trendů jsme vyjádřili pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. 

Druhá část práce byla založena na dotazníku pro pacienty podstupující plánované CT vyšetření trupu. 

Dotazník zahrnoval demografické údaje a dále položky zjišťující informovanost pacientů o rizicích 

radiační zátěže, nitrožilního podání kontrastní látky, zdroje jejich informací a strachu z vyšetření. Na 

druhé stránce byla vytištěna Zungova škála úzkosti. Na třetí straně byly pacientům prezentovány 

informace o vyšetření včetně jeho rizik v textové podobě. Poslední stránka zjišťovala, jak se změnilo 

povědomí o radiační zátěži a rizicích CT vyšetření a zda u pacientů nedošlo ke zvýšení úzkosti. 

Závěrečné otázky se vztahovaly k preferencím pacientů ohledně komunikace výsledku vyšetření. 

Z dat jsme počítali korelace jednotlivých parametrů pomocí Kendallova tau-b (τ). χ2 test jsme použili 

pro kontingenční tabulky a Mann-Whitneyův test pro porovnání dat mezi dvěma skupinami. 
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Výsledky:  

Mezi rokem 2000 a 2015 došlo k více jak pětinásobnému nárůstu počtu sledovaných CT vyšetření 

hlavy z 124 na 679 (p<0,0001). U pacientů jsme zaznamenali nárůst GCS z 13,2±2,7 na 14,9±0,5 

(p<0,0001), pokles těch, u kterých bylo CT vyšetření indikováno v souladu s NICE 2014 kritérii z 

72% na 20% (p<0,0001) a pokles potenciálně významných nálezů z 28% na 10% (p=0,0035). 

Významně se zvýšil poměr pacientů v ebrietě z 18% na 62% (p<0,0001). Ve sledovaném období klesl 

počet nemocničních lůžek z 1886 na 1490 (snížení o 21%, p<0,0001). Počet CT vyšetření mozku v 

pohotovostní službě vykazoval negativní korelaci s počtem nemocničních lůžek (r=-0,88, p<0,0001), 

počtem pacientů s negativním nálezem na CT (r=-0,74, p=0,0010) a počtem pacientů splňujících 

doporučení kritérií NICE 2014 (r=-0,90, p<0,0001). Naopak pozitivní korelaci jsme prokázali ve 

vztahu k počtu lůžek intenzivní péče (r=0,94, p<0,0001), k celkovému počtu CT vyšetření (r=0,98, 

p<0,0001), k počtu pacientů v ebrietě (r=0,94, p<0,0001) a k průměrné hodnotě GCS (r=0,92, 

p<0,0001). 

 

V dotazníkové části práce jsme zjistili, že v rámci hodnocení rizik CT vyšetření celkem 25 (10%) 

pacientů podceňovalo riziko radiační zátěže, 121 (46%) podceňovalo zvýšení rizika rozvoje 

sekundárního nádoru, 110 (42%) pacientů nedocenilo riziko funkčního postižení ledvin. Nejčastějším 

zdrojem informací byl doporučující lékař (67% pacientů). Drtivá většina pacientů (n = 227, 86%) 

nebyla upozorněna, že mohou pít do 1 hodiny před plánovaným vyšetřením. Pacienti uváděli daleko 

větší obavy z výsledku vyšetření než z CT vyšetření samotného nebo z injekce kontrastní látky (p 

<0,0001). Strach z CT vyšetření byl výraznější u mladších pacientů (τ = -0,22, p = 0,0003) a žen (τ = 

-0,17, p = 0,0009). Po přečtení informačního listu udávalo 195 (74%) pacientů větší strach z vyšetření 

(p <0,0001). Průměrné skóre úzkosti hodnocené Zungovou škálou úzkosti bylo 34 bodů 

(mezikvartilní rozpětí, 7 bodů). Většina pacientů připustila, že doba čekání na výsledek vyšetření je 

pro ně nepříjemná. 
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Závěry:  

V první části naší práce jsme dokázali, že příčinou výrazného nárůstu počtu CT vyšetření mozku 

v ústavní pohotovostní službě není pouze jejich skutečná potřeba ze strany pacienta, která by měla 

být hlavní motivací k jejich provádění. Domníváme se, že důležitou roli v provádění tohoto vyšetření 

hrají i další faktory, kromě nedostatku nemocničních lůžek pro observaci pacientů i větší pocit 

bezpečí nebo ochrany proti případným soudním sporům v ovzduší málo předvídatelných soudních 

rozhodnutí.  

V druhé části naší práce jsme ukázali, že více jak polovina pacientů má nesprávné představy o 

radiační zátěži a celkově rizicích spojených s podstoupením CT vyšetření. Zjistili jsme, že pokud 

pacientům informace o CT vyšetření, jeho průběhu a rizicích dodáme v tištěné podobně, dojde ke 

zlepšení jejich znalostí, ale zvýší se i strach z vyšetření. Drtivá většina pacientů neobdržela instrukce, 

že před vyšetřením může přijímat tekutiny. Pacienti mají celkově větší obavy z výsledku vyšetření, 

než z rizik nebo průběhu samotného CT vyšetření. Zřejmě proto je i doba čekání na sdělení výsledku 

indikujícím lékařem naplněna úzkostí.  

 

Klíčová slova: radiační zátěž, dotazník, úzkost, výpočetní tomografie, CT 
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Purpose: 

The aim of the first part of this work was to evaluate the trend of the number of head CT examinations 

in patients with minor head injury in emergency service and to find out whether it has objective 

causes. 

The aim of the second part was to assess patients' knowledge regarding the CT examination, its risks, 

the source of their information and to evaluate the effect of providing information about the CT 

examination in a printed form. 

 

Method: 

In the first part of the work, we extracted data from the radiological module of the hospital 

information system. We searched for head CT scans in patients with minor head injury and their 

input characteristics and findings on CT. Further data were obtained from the hospital, the Institute 

of Health Information and Statistics and the Czech Statistical Office. Trends of regression curves 

were compared by F-test, correlation of trends was expressed using Spearman’s coefficient. 

The second part of the work was based on a questionnaire for patients scheduled for CT scan of the 

body. The questionnaire included demographic data as well as items assessing patients' awareness 

of the risks of radiation exposure, intravenous contrast media, their sources of information and their 

fear of the examination. On the second page, Zung's Anxiety Scale was printed. On the third page, 

patients were presented with information about the examination, including its risks, in a text form. 

The last page evaluated how awareness of the radiation burden and CT related risks changed, and 

whether it increased anxiety in patients. The final questions were related to the patient's preferences 

for communicating the outcome of the examination. From the data we calculated the correlations of 

individual parameters using Kendall tau-b (τ). We used the χ2 test for contingency tables and the 

Mann-Whitney test to compare data between two groups. 
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Results: 

Between 2000 and 2015 there was a more than five-fold increase in the number of selected 

emergency head CT examinations from 124 to 679 (p <0.0001). GCS increased from 13.2 ± 2.7 to 

14.9 ± 0.5 (p <0.0001), the proportion of CT scans fulfilling the NICE 2014 criteria decreased from 

72% to 20% (p <0.0001) and the number of potentially significant findings decreased from 28% to 

10% (p = 0.0035). The proportion of drunk patients significantly increased from 18% to 62% (p 

<0.0001). The number of hospital beds decreased from 1886 to 1490 (21% reduction, p <0.0001). 

The number of the assessed emergency head CT examinations showed a negative correlation with 

the number of hospital beds (r = -0.88, p <0.0001), the number of patients with a negative CT finding 

(r = -0.74, p = 0.0010) and the number of patients meeting the recommendations of the NICE 2014 

criteria (r = -0.90, p <0.0001). There was a positive correlation with the number of intensive care 

beds (r = 0.94, p <0.0001), with the total number of CT examinations (r = 0.98, p <0.0001), the 

number of drunk patients (r = 0.94, p <0.0001), and with the mean GCS score (r = 0.92, p <0.0001). 

In the questionnaire part, a total of 25 (10%) patients underestimated the risk of radiation exposure, 

121 (46%) underestimated the increased risk of secondary tumor development, 110 (42%) 

underestimated the risk of functional renal impairment. The most common source of information 

was the referring physician (67% of patients). The vast majority of patients (n = 227, 86%) were not 

informed that they could maintain fluid intake up to 1 hour before the scheduled examination. 

Patients reported much greater concern about the outcome of the examination than the CT 

examination alone or the injection of contrast agent (p <0.0001). Fear of the CT examination was 

more pronounced in younger patients (τ = -0.22, p = 0.0003) and women (τ = -0.17, p = 0.0009). 

After reading the fact sheet, 195 (74%) patients were more worried about the examination (p 

<0.0001). The average anxiety score rated by Zung's anxiety scale was 34 points (interquartile range, 

7 points). Most patients admitted that waiting for the examination result was unpleasant for them. 
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Conclusions: 

In the first part of our work, we showed that a significant increase in the number of emergency head 

CT examinations cannot be attributed to their actual need by the patient, which should be the main 

motivation for performing them. We believe that apart from the lack of hospital beds for patient 

observation, other factors play an important role in requesting this examination including a greater 

sense of security or protection against possible litigation in the atmosphere of unpredictable court 

decisions. 

In the second part of our work, we showed that more than half of the patients have poor knowledge 

about the radiation burden and the overall risks associated with CT scan. We have found that 

providing patients with printed information about CT scan and its risks would improve their 

knowledge but also increase their fear of the examination. The vast majority of patients did not 

receive instructions that they could receive fluids prior to examination. Overall, patients are more 

concerned about the outcome of the examination than its associated risks. Probably that is why 

waiting for the result is filled with anxiety. 

 

Keywords: radiation burden, questionnaire, anxiety, computed tomography, CT 
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1 Úvod  

  

V České republice je ročně provedeno přes 15 miliónů radiologických vyšetření (“Radiologie a 

zobrazovací metody | ÚZIS ČR”). Ačkoliv více jak polovina z nich jsou konvenční rentgenová 

(skiagrafická) vyšetření, nejsou vzhledem k relativně nízké radiační zátěži na jedno vyšetření 

nejvýznamnějším zdrojem lékařského ozáření v radiodiagnostice. Nejvýznamnější v tomto ohledu je 

výpočetní tomografie, kde radiační zátěž z jednoho vyšetření odpovídá desítkám až stovkám 

rentgenových snímků (Brenner & Hall, 2007a). CT vyšetřeních se ročně v ČR provede 1,1 mil. 

Průměrně každý desátý obyvatel ČR má v běžném roce jedno CT vyšetření. 

 

Zobrazovací metody jsou sice pomocnou metodou, ale pro objasnění příčiny obtíží, sledování 

onemocnění a restaging jsou zásadní, poskytují informace, které by jinak nebyly dostupné, a tím se 

zásadně podílejí na tvorbě léčebného plánu a mají vliv na prognózu. Zlepšení dostupnosti 

zobrazovacích metod, především výpočetní tomografie, vedlo v posledních patnácti letech k nárůstu 

vyšetření, která využívají ionizující záření a zásadně tak navyšují kolektivní dávku obyvatelstva 

(Elliott, 2009; Fazel et al., 2009; Al-Lamki, 2011).  

1.1 Ionizující záření a jeho zdroje 

Pod pojmem ionizující záření rozumíme záření o takové energii, které je schopno přímo nebo nepřímo 

ionizovat atomy podél své dráhy. Ionizující záření rozdělujeme na fotonové (elektromagnetické) a 

částicové (korpuskulární). Fotonové záření zahrnuje záření gama a rentgenové záření, které se od 

sebe arbitrárně liší energií (tím i vlnovou délkou). Korpuskulární záření je záření alfa (heliová jádra), 

záření beta (elektrony, pozitrony) a neutronové záření. Zdrojem ionizujícího záření jsou radionuklidy, 

které podléhají radioaktivnímu rozpadu, při kterém se záření uvolňuje, nebo částice či fotony uměle 

urychlené v urychlovačích, rentgence, generátorech.  
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Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění o vlnové délce 0,01 – 10 nm a energiích 100 eV – 

100 keV. Frekvenčně spadá mezi ultrafialové a gama záření. Rentgenové záření je součástí 

kosmického záření, ale skrz atmosféru proniká minimálně. Největší radiační zátěž obyvatelstva 

z rentgenového záření pochází u umělých zdrojů, zejména při lékařském ozáření. Radiační zátěž z 

diagnostických vyšetření v západních zemích lze srovnat s 50-100% přírodního pozadí (Andreassi, 

2004). 

1.2 Měření radiační zátěže z vyšetření výpočetní tomografií 

Ionizující záření není okem přímo viditelné. K jeho zobrazení je potřeba detektoru, v nejjednodušší 

podobě mlžné komůrky, v případě zobrazovacích metod se jedná o film, stínítko, v dnešní době ale 

nejčastěji detektor. To je však záření, které vytváří obrazovou informaci, pacientem projde, ale 

nepřispívá k radiační zátěži. Záření uvnitř pacientů nemůžeme přímo měřit. Měření lze provést 

pomocí ionizačních komůrek vložených do antropometrického fantomu.  

 

Pokud by nás zajímala radiační zátěž z CT vyšetření, můžeme volit několik postupů, jak ji zjistit. 

Nejjednodušší je použít hodnotu uvedenou jako diagnostická referenční úroveň, která odpovídá 

dávce z typického vyšetření u průměrného pacienta a je spočítána radiologickým fyzikem. 

Individuálně pro daného pacienta lze postupovat tak, že použijeme hodnotu energie vyzářené 

přístrojem. Hodnota se nazývá „dose length product“ (DLP) a její jednotka je mGy‧cm. Ta se zobrazí 

na konci každého vyšetření a automaticky se archivuje (Obrázek 1).  
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Obrázek 1: Záznam o dávkách („dose report“) při vícefázovém CT vyšetření břicha, který je vytvářen 

na konci každého CT vyšetření a automaticky archivován, ukazuje celkovou vyzářenou dávku (Total 

DLP), která je 1196,9 mGy‧cm. Přepočtem pomocí konverzního koeficientu zjistíme odhad efektivní 

dávky pacienta, která je 1196,9 * 15,3 * 0,001 = 18.3 mSv.   
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DLP nepředstavuje dávku pacienta, ale množství záření, které prošlo rentgenkou, které s ní koreluje 

s nepřesností ±50%. Pro odhad dávky je dále nutné provést přepočet pomocí konverzního 

koeficientu, který se liší dle zobrazované oblasti (Janbabanezhad Toori et al., 2015).  

 

E(mSv) = koeficient ‧ DLP ‧ 0,001 

 

Nejčastěji používané koeficienty jsou uvedeny v  Tabulce 1  (“The 2007 Recommendations of the 

International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103,” 2007; 

“Classifications, online calculators, and tables in radiology”). 
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Tabulka 1: Příklady konverzních koeficientů pro odhad efektivní dávky z CT vyšetření při známém 

dávkovém lineárním produktu („dose linear product“, DLP). 

 

Vyšetřovaná oblast Konverzní koeficient [10-3mSv‧mGy-1‧cm-1] 

Hlava 1,9 

Hrudník 14,5 

Břicho 15,3 

Pánev 12,9 

Trup 15,2 

 

 

 

Zpřesnění odhadu lze docílit přizpůsobením hodnoty efektivní dávky na velikost pacienta. Tzv. „size 

specific dose estimate“ (SSDE) bere v úvahu fakt, že u velkých pacientů je sice množství záření 

potřebného k diagnostickému obrazu větší, ale na druhou stranu mají tito pacienti více tukové tkáně, 

která je k účinkům ionizujícího záření málo citlivá (Obrázek 2). 
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Obrázek 2: Tzv. „size specific dose estimate“, SSDE umožňují lepší odhad efektivní dávky tím, že 

přepočítávají hodnotu získanou z DLP na skutečnou velikost pacienta. Pacient vlevo nahoře má 

zhruba poloviční efektivní průřez v porovnání s pacientem vpravo nahoře. Pokud by hodnota DLP 
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z daného vyšetření byla pro oba totožná, celkový odhad efektivní dávky by po korekci podle faktoru 

fsize byl vyšší pro hubenější pacientku vlevo. Jak je zřejmé, „větší“ pacient vpravo nahoře má větší 

průřez z větší části i díky abdominálnímu tuku, který je na účinky radiační zátěže málo citlivý. 

 

Nejpřesnější odhad pro daného pacienta obdržíme pomocí výpočetního modelu – simulací na 

počítačovém modelu lidského těla, kterou provádí radiologický fyzik (Obrázek 3). Tento výpočet je 

nejpřesnější a poskytuje i hodnoty pro jednotlivé orgány (např. dělohu).  
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Obrázek 3: Příklad výpočetního modelu pro simulaci dávky z CT záření – ImPACT CT Dosimetry 

Calculator – který je implementován v tabulkovém kalkulátoru Excel. Model vlevo nahoře 

znázorňuje rozložení orgánů v lidském těle a oblast, která byla vyšetřována, jak je rovněž patrné i na 

plánovacím skenu vpravo nahoře a provedeném CT vyšetření vpravo dole. V dolní části obrázku 

vlevo je ukázka uživatelského prostředí.   
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1.3 Rozdíly radiační zátěže z CT vyšetření mezi pracovišti 

Radiační zátěž z radiologických vyšetření, která využívají transmisního principu a rentgenového 

záření, se liší nejen mezi jednotlivými vyšetřeními, ale zejména mezi jednotlivými pracovišti jak 

v rámci jedné instituce, v rámci regionu, země i mezinárodně (Smith-Bindman et al., 2019). Ionizující 

záření je prokázaným karcinogenem a CT je jeho hlavním umělým a zejména narůstajícím zdrojem. 

Ačkoliv je prokázáno, že radiační zátěž z běžného CT vyšetření lze snížit až o polovinu bez redukce 

diagnostické výtěžnosti, jsou rozdíly mezi pracovišti ve větším rozsahu. Hlavní rozdíly lze pozorovat 

mezi akademickými pracovišti, kde jsou dávky obvykle nižší, a soukromými, kde jsou dávky naopak 

vyšší. Cena, kterou pracoviště zaplatí za CT přístroj s funkcemi snižování radiační zátěže, nemá 

bohužel v systému úhrad zdravotní péče a vyšetření žádnou finanční protihodnotu. Tovární protokoly, 

se kterými jsou CT přístroje dodávány, mají obvykle vyšší radiační zátěž, protože při pořízení nového 

přístroje očekává pracoviště obrázky nejvyšší kvality. Obrazová kvalita a celková funkce CT přístroje 

je každý den kontrolována v rámci zkoušky provozní stálosti, kdy se provádí sken testovacího 

fantomu (Obrázek 4).  

 

Radiační zátěž je ale ovlivněna i vlastnostmi CT přístroje. Novější přístroje umožňují odstranění 

elektronického šumu a dalších artefaktů, které vznikají při snižování napětí na rentgence a 

zmenšování anodového proudu (Willemink et al., 2013a,b; Lambert et al., 2015b) (Obrázek 5).  
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Obrázek 4: Testovací fantom pro zkoušky provozní stálosti CT přístroje, které jsou prováděny každý 

den (nahoře). Dole jsou patrné výsledné CT skeny testovacího fantomu. 
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Obrázek 5: HRCT plic u dvou pacientů podobné konstituce provedené na rozdílných přístrojích 

s výrazně odlišnou radiační zátěží. Vlevo optimalizovaný protokol s DLP 15 mGy*cm, vpravo 

tovární protokol z jiného přístroje s DLP 280 mGy*cm. Radiační zátěž u vyšetření napravo je téměř 

20násobná při stejné informační hodnotě vyšetření. 
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Málo rozšířené jsou špičkové přístroje, které umožňují spektrální dekompozici obrazu a vytváření 

virtuálně nativních obrazů z postkontrastního vyšetření bez další akvizice. Určité rozdíly lze 

pozorovat i mezi jednotlivými výrobci. Další proměnnou jsou i vlastnosti pacienta. Radiační zátěž z 

vyšetření pro Severoamerickou populaci je kvůli všudypřítomné obezitě vyšší, protože je nutné zvýšit 

expoziční parametry, aby došlo k dopadu dostatečného kvanta fotonů na detektor.  Na druhou stranu, 

na obezitě se podílí především tuková tkáň, která je k účinkům ionizujícího záření málo citlivá, proto 

je biologický efekt částečně mitigován (tento efekt zohledňují zmiňované „size specific dose 

estimate“). Typ vyšetření hraje rovněž svou roli. Např. u CT mozku není ke snižování radiační zátěže 

prostor, protože zobrazujeme tkáň uzavřenou v kostěném obalu. U CT plic a břicha jsou rozdíly 

podstatně větší, a to až o jeden řád (Smith-Bindman et al., 2019). Neposledním faktorem ovlivňujícím 

celkovou radiační zátěž je i zvyklost daného centra a provedení optimalizace nastavení přístroje ve 

spolupráci s radiology, radiologickými asistenty a fyziky. To ukázala studie Kollera et al. porovnáním 

radiační zátěže u srovnatelných vyšetření na totožném přístroji mezi šesti pracovišti. Rozdíl v radiační 

zátěži se pohyboval od 3 do 64% (Koller, Eatough & Bettridge, 2003). Ačkoliv radiační zátěž 

z totožného vyšetření mezi jednotlivými pracovišti může být různá, není tento fakt pro jednotlivá 

pracoviště veřejně dohledatelný, a nelze si proto podle něho pracoviště vybírat (Lambert et al., 

2015a). 

 

Rozdíly v radiační zátěži z podobných vyšetření mezi pracovišti byly prokázány i u pediatrických 

pacientů. Calvert et al. provedl analýzu 150 CT vyšetření dětských pacientů pro trauma (Calvert, 

Strauss & Mooney, 2012). Ukázal, že radiační zátěž se může mezi pracovišti lišit o jeden řád, a to i v 

dětské populaci, kde je biologický efekt ionizujícího záření větší. 
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1.4 Neopodstatněná vyšetření spojená s lékařským ozářením 

Řada studií poukázala na fakt, že významná část vyšetření zobrazovacími metodami, nemá 

opodstatnění. Jako hlavní faktory byly identifikovány regionální dostupnost vyšetření, nedostatek 

zdravotnického personálu, špatná integrace jednotlivých specializací, a obavy lékařů ze soudního 

popotahování v případě neprovedení neindikovaného vyšetření, tzv. „defenzívní medicína“ (Lambert 

et al., 2016; Tung et al., 2018; Azman, Shah & Ng, 2019). Toto dokumentuje i naše zkušenost při 

komunikaci s kliniky, kteří konstatují, že pokud je vyšetření dostupné, tak ho musí požadovat. Často 

se setkáváme i s požadavkem provedení vyšetření z „forenzních“ důvodů. Z těchto důvodů lze 

vyšetření ale provádět např. v rámci posudkové činnosti, při podezření na týrání svěřené osoby, 

nikoliv však pro lepší pocit vlastní ochrany před případnými budoucími stížnostmi pacientů nebo 

pozůstalých. 

 

Množství neopodstatněných vyšetření je předmětem dohadů a spekulací, které se obvykle pohybují 

okolo jedné třetiny celkového počtu v případě CT vyšetření. Tento podíl lze metodicky měřit 

srovnáním geografických rozdílů (Parker et al., 2010), trendů v čase (Maitino et al., 2003; Rao et al., 

2011; Lambert et al., 2016), nebo zhodnocením indikací v kontextu doporučení odborných 

společností a správné klinické praxe odborným panelem (Azman, Shah & Ng, 2019).  

1.5 Rizika radiační zátěže 

Radiační zátěž využívaná při diagnostických vyšetřeních se může projevit stochastickými 

nežádoucími účinky, které se projeví s určitou pravděpodobností, která stoupá s efektivní dávkou, a 

přepokládá se, že je bezprahová. Biologickým mechanismem je ionizace molekul vody, tvorba 

volných radikálů a přímé poškození DNA nebo opravných mechanismů (Bonassi et al., 1997; Jang 

et al., 2016). Zvýšený počet chromozomálních aberací lze pozorovat i u zdravotníků, kteří obdrželi 

celkově nižší dávky (Andreassi, 2004). Mezi tyto účinky patří zvýšení rizika vzniku hemoblastóz a 
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solidních nádorů. Tyto se však vyskytují na pozadí daleko vyšší incidence a s dlouhou latencí mnoha 

(min. 5) let či desítek let a nelze je odlišit od spontánních výskytů. Naše znalosti o stochastických 

účincích ionizujícího záření jsou ale neúplné v oblasti dávek, které využíváme pro diagnostiku. 

Zásadní kohorty, ze kterých jsou data čerpána, představují přeživší jaderných útoků v Japonsku 

během druhé světové války, osoby exponované při Černobylské jaderné havárii a profesně 

exponované osoby (Pierce & Preston, 2000). Právě první jmenovaná skupina je zdrojem 

nejrobustnějších epidemiologických dat (Preston et al., 2007). Ta ukázala na vzorku 35 tisíc obyvatel 

exponovaných efektivní dávce v rozmezí 5 až 150mSv sledovaných po dobu více než půl století, že 

i tyto relativně nízké dávky jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku sekundárních nádorů (Brink, 

Goske & Patti, 2012). Na základě těchto dat byl stanoven odhad rizika i pro dávky, které se vyskytují 

v diagnostice, a to 1 případ fatálního nádoru na 20mSv. Nutno poznamenat, že pro dávky pod 50mSv 

je odhad zatížen výraznou chybou a pro extrapolaci předpokládá tzv. lineární bezprahový model 

(Jones et al., 2012).  

 

Deterministické účinky ionizujícího záření mají práh, po jehož překročení se teprve mohou projevit. 

V diagnostickém lékařském ozáření by se však neměly objevovat vůbec. Jedná se o erytém, 

kataraktu, radiační dermatitis, alopecii. V extrémních případech (radiační havárie na atomových 

zařízeních, atomová bomba) může dojít i k akutnímu radiačnímu syndromu (Andreassi, 2004).  

1.6 Jak jsou pacienti o radiační zátěži informováni 

Informovanost o radiační zátěži a dalších rizicích spojených s radiodiagnostickými vyšetřeními se 

různí dle dotazované populace, nicméně celkově lze říci, že je špatná jak u lékařských profesionálů, 

kteří by měli šířit osvětu, tak i u pacientů, kteří tato vyšetření podstupují (Lam et al., 2015).  
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Riziko, že ozáření efektivní dávkou 1 mSv v budoucnu vyvolá nádor, je odhadováno na 1:20 000. 

Pokud tomu dodáme perspektivu obvyklých činností, je to menší riziko, než riziko úmrtí při 

vysokohorské nebo vodní turistice, potápění, jízdě autem, na motocyklu, domácích pracích, podstatně 

nižší než riziko při kouření, obezitě, horolezení. Samotné riziko úmrtí na zhoubný nádor je zhruba 

1:4. 

 

Ricketts at al. ukázali, že převážná většina (92%) pacientů, kteří měli podstoupit radiologické 

vyšetření, nebyla o radiační zátěži a jejím významu informována, nebo na jeho význam měla chybný 

pohled (Ricketts et al., 2013). Bohužel ani lékaři či studenti v této studii neprokázali dostatečné 

znalosti. Zejména se jednalo o její podcenění např. u intervenčních zákroků a mamografie, kde se 

zhruba třetina z nich domnívala, že radiační zátěž s těmito vyšetřeními není vůbec spojená (Ricketts 

et al., 2013). K podobným číslům dospěli i další autoři (Sin et al., 2013; Lam et al., 2015; Lumbreras 

et al., 2017). 

 

Vývoj informovanosti pacientů v čase porovnali Zwank et al. (Zwank, Leow & Anderson, 2014). 

V rozmezí 8 let provedli podobnou dotazníkovou studii a zjistili, že počet pacientů, kteří věděli, že 

CT může zvýšit riziko rozvoje nádorového onemocnění stoupl z 3% na 25%. 

 

Speciálně u mamografie je otázka radiační zátěže dosti významná. Mamografie je uznanou 

screeningovou metodou pro časnou detekci karcinomu prsu a ve většině vyspělých zemí je hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění. Specifikum České republiky je to, že na rozdíl od většiny 

vyspělých států, nemá stanovenou horní hranici věku. Vyšetření je spojeno s radiační zátěží zhruba 

0,4mSv, odpovídající provedení 20 – 40 zadopředních rentgenových snímků hrudníku. Ačkoliv byla 

efektivita mamografického screeningu s ohledem na mortalitu a morbiditu pacientů v minulosti 

prokázána, existují rozsáhlé a dobře provedené studie, které ukazují, že v době moderních léčebných 
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postupů, biologické a hormonální léčby přestává být mamografický screening efektivní. Kromě 

radiační zátěže je významným problémem i tzv. „overdiagnosis“, kdy u většiny pacientek, které jsou 

zavolány zpět na dovyšetření suspektního nálezu – cílené projekce, ultrasonografie, biopsie, 

mamotom, se nádor neprokáže (Bell, 2014). Kromě ekonomické zátěže systému, radiační zátěže 

populace proto musíme připočíst i zátěž psychologickou. Pacientky odcházejí z mamocentra ve větší 

nejistotě, protože výsledek, který vyžaduje dvojí čtení, obvykle není ihned k dispozici. Při zavolání 

pacientky zpět se nejistota, stres a psychická zátěž stupňují, protože pacientky mají pochopitelný 

strach, že nádor skutečně mají – cítí reálné ohrožení svého života (Elmore & Fletcher, 2012). 

Participace na screeningovém programu snižuje riziko úmrtí na nádor prsu jen o 10-20% (Gøtzsche, 

2011). Hollada et al. ve své studii sledovali, jak jsou pacientky podstupující mamografii informovány 

o radiační zátěži z tohoto vyšetření (Hollada et al., 2015). Celkem dvě třetiny respondentek uvedly, 

že byly informovány o výhodách a rizicích mamografie, nicméně zhruba stejný počet radiační zátěž 

na srovnávací stupnici nadhodnocoval. Zajímavé je, že úroveň informovanosti o vyšetření byla 

měřena pouze subjektivně – je totiž otázka, zda by si při znalostech efektivity screeningu pacientky 

vyšetření nerozmyslely. 

 

Většina publikací se shoduje na tom, že pacienti by měli být o radiační zátěži informováni dle úrovně 

jejich kognitivní kapacity (Dauer et al., 2011). Radiační zátěž z plánovaného vyšetření lze vyjádřit 

pomocí tzv. efektivní dávky. Její jednotkou je Sievert (Sv) a v praxi se udávají tisícinové hodnoty v 

mSv. Efektivní dávka pro nejběžnější vyšetření a průměrného pacienta je stanovena v místních 

diagnostických radiologických standardech a je tedy známá, i když není úplně jednoduše pro pacienty 

dostupná. Otázka tedy je, jak ji přiblížit pacientovi srovnáním s tím, co zná. Jednou z možností je 

porovnat s jedním skiagrafickým snímkem hrudníku, který má dávku velmi nízkou, kolem 0,02 mSv 

v předozadní projekci a 0,1mSv ve dvou projekcích. V tomto kontextu pak CT odpovídá hrozivým 

stovkám snímků hrudníku. K podobným nepoměrným hodnotám se dostáváme při srovnání 
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s dálkovým letem, kde je radiační zátěž 0.003mSv za každou hodinu letu. Další možností je srovnání 

s dny, měsíci, nebo roky přirozeného radiačního pozadí, kde se u CT vyšetření dostáváme 

k jednotkám, což zní lépe. Navíc sdělujeme i informaci, že radiační zátěž je součástí normálního 

každodenního života. Radiační zátěž z přírodních zdrojů je na území České republiky kolem 3 mSv. 

Poslední doporučovanou možností je srovnat riziko z vyšetření s některou z běžných aktivit (Shyu & 

Sodickson, 2016). Riziko fatálního nádoru indukovaného ionizujícím zářením se dlouhodobě udává 

na 1 na 20 Sv. Tak například riziko úmrtí spojené s jedním skiagrafickým snímkem hrudníku je stejné 

jako riziko úmrtí při jízdě 40 km automobilem po dálnici (Verdun et al., 2008). V globálním měřítku 

je ale odhadované riziko způsobené jedním radiologickým vyšetřením malé i v poměru k celkovému 

riziku úmrtí na rakovinu, které je zhruba 25%, ale toto srovnání by mohlo na pacienty působit příliš 

morbidně. Nádory způsobené jedním CT vyšetřením jsou v tomto obrovském množství spontánně 

vzniklých nádorů k nerozpoznání a tvoří jejich minoritu. Radiační zátěž z jednotlivých vyšetření je 

přehledně uvedena v Tabulce 2. 
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Vyšetření Radiační 

zátěž 

[mSv] 

Ve srovnání se 

skiagrafickým 

snímkem 

hrudníku 

Ve srovnání 

s jedním rokem 

radiačního 

pozadí 

Riziko vzniku 

fatálního 

nádoru 

[%] 

Skiagram hrudníku 0,02 1 2 dny 0,0001% 

Skiagram břicha 0,8 40 3 měsíce 0,0040% 

Bederní páteř 1 50 4 měsíce 0,0050% 

Končetiny 0,005 0,25 0,5 dne 0,0000% 

Koronarografie 7 350 2,3 roku 0,0350% 

Angiografie dolních 

končetin 

5 250 1,7 roku 0,0250% 

CT mozku 2,3 115 9 měsíců 0,0115% 

CT hrudníku 5 250 1,7 roku 0,0250% 

CTA plicnice 5 250 1,7 roku 0,0250% 

CT břicha a pánve 10 500 3,3 roku 0,0500% 

 

Tabulka 2: Radiační zátěž při diagnostických vyšetřeních s použitím ionizujícího záření v porovnání 

s jedním skiagrafickým snímkem hrudníku a jedním rokem přírodního radiačního pozadí. 

 

 

U většiny samotných ošetřujících lékařů nejsou znalosti o radiační zátěži z vyšetření, která sami 

indikují, oslnivé. To ukazují nejen dotazníkové studie, ale přiznávají svou neznalost i samotní lékaři 

(Kruger et al., 2014). Znalost rizik vyplývajících z radiační zátěže v zobrazovacích metodách by měla 

být jedním z faktorů, na základě kterých se lékař rozhoduje, kam pacienta odešle. Svou roli hrají ale 

i preference jednotlivých pacientů a dostupnost dané metody (zejména MR). Typickým příkladem je 
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např. diagnostika u tensní cefaley. Ačkoliv téměř všichni pacienti dospějí k MR vyšetření, zpravidla 

se začíná CT vyšetřením, které je dostupnější a má kratší čekací doby (Kruger et al., 2014).  

 

Dalším kontroverzním tématem je, zda by pacienti, kteří podstupují CT vyšetření bez kontrastní látky, 

měli podepisovat informovaný souhlas s tím, že jsou si vědomi rizik spojených s radiační zátěží. 

Jedním z problémů tohoto přístupu, který by měl být zaveden, je ale individuální odhad radiační 

zátěže u daného pacienta před vyšetřením a odhad rizika vzniku sekundárního nádoru v souvislosti 

s vyšetřením s ohledem na věk a celkovou prognózu pacienta. Tento přístup informovaného souhlasu 

s použitím ionizujícího záření podporuje i Evropská kardiologická společnost a preferují ho i pacienti 

(Carpeggiani & Picano, 2016; Zener et al., 2018). Ačkoliv tento přístup je na první pohled správný, 

znamená časovou dotaci dalšího pracovníka, zpomalení průchodu pacientů CT vyšetřením a 

prodloužení čekacích dob (Brink, Goske & Patti, 2012). Vzhledem k tomu, že výskyt nádoru 

v souvislosti s lékařským ozářením nelze u daného jedince odlišit od spontánně se vyskytujících 

nádorů, a tak nelze dovodit příčinnou souvislost mezi ozářením a vznikem nádoru, je v tomto ohledu 

mizivá šance na úspěch při nárokování tzv. nemajetkové újmy (Brink, Goske & Patti, 2012).  

 

Postoje lékařů k informovanému souhlasu před radiologickým vyšetřením zjišťovali Karsli et al. 

(Karsli et al., 2009). Dvě třetiny z nich se domnívaly, že informovaný souhlas by vyžádán být měl a 

že informaci o riziku by měli sdělovat lékaři radiologického oddělení. Ačkoliv je informovaný 

souhlas s použitím ionizujícího záření kontroverzním tématem, většina odborníků se shoduje na tom, 

že je nutný minimálně u CT vyšetření dětských pacientů (Armao, Smith & Semelka, 2015).  

 

Kdo by měl tedy pacienty informovat? Odesílající lékaři obvykle informují pacienty o tom, proč je 

vyšetření nutné provést, radiologové pak již jen o jeho rizicích (Lee et al., 2006; Ricketts et al., 2013). 

To vytváří určité schizma, protože jedna strana vyšetření doporučuje a druhá od něj „odrazuje“. Je 
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zřejmé, že výhody pro daného pacienta není radiolog nebo radiologický asistent schopen z jednoho 

řádku na žádance plně obsáhnout. Navíc, pacienti by rádi věděli i proč dané vyšetření je vhodné právě 

v danou dobu a u onkologických pacientů i proč v daných intervalech (Thornton et al., 2015). Dalším 

důvodem, proč by měla být hlavní váha v informování pacientů o nutnosti, výhodách i rizicích 

vyšetření přenesena na indikující lékaře, je to, že právě indikující lékař pacienta zná nejlépe, vytváří 

dlouhodobý vztah důvěry a je schopen nejlépe posoudit, jak je dané vyšetření nutné v perspektivě 

klinického a laboratorního vyšetření, komorbidit a prognózy pacienta (Lam et al., 2015). Další 

výhodou je to, že pacient dostane informace v dostatečném předstihu. Pokud se již k vyšetření 

dostaví, je jeho rozhodování nakloněno k tomu, aby dané vyšetření podstoupil. 

 

Larson et. al provedli dotazníkovou studii na vzorku 100 rodičů dětí postupujících CT vyšetření 

z neakutní indikace (Larson et al., 2007). Ačkoliv po přečtení informací o vyšetření se informovanost 

o mírném zvýšení rizika rozvoje nádorového onemocnění v budoucnu zvýšila z 13% na 86%, žádný 

z rodičů nakonec vyšetření neodmítl. Zajímavé v tomto souboru je i to, že rodiče informace o 

vyšetření čtou pozorně, ale ne úplně všichni si uvědomují jejich význam. To může být způsobeno 

úzkostí a stresem, které ovlivňují vnímání, chápání a uvažování (Slovic, 2012). 

 

Informovaný souhlas však není pouze formulář podepsaný pacientem a lékařem, ale dialogem mezi 

lékařem (radiologickým asistentem) a pacientem, jehož náplní je objasnění rizik spojených 

s vyšetřením na straně jedné a důvodů pro jeho provedení na straně druhé. Cílem je sdělení informací 

důležitých pro konstituci informovaného rozhodnutí pacienta vyšetření podstoupit nebo nepodstoupit. 

Komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem zvyšuje důvěru, ovlivňuje názory pacienta 

a jeho motivaci ke spolupráci (Myers, 2005). Řada aspektů CT vyšetření včetně radiační zátěže má 

velmi složité technické, epidemiologické a statistické pozadí a udávaná čísla mají značnou míru 

nejistoty. Vysvětlení výhod provedení CT vyšetření v kontextu relativně nízkých rizik by mělo být 



 

28 

pacientům podáno srozumitelně, zjednodušeně a na jejich intelektuální úrovni. Tím se zabrání 

zbytečnému odmítnutí vyšetření, které je indikované a jeho předpokládané výhody značně převáží 

rizika (Myers, 2005; Balter et al., 2011). Zde se již dostáváme na půdu psychologie komunikace 

s pacientem a technik pro vytvoření prostoru pro informované rozhodnutí nebo výběr z možností na 

základě preferencí daného pacienta (Myers, 2005). Ukazuje se, že ochota diskutovat radiační zátěž u 

vyšetření a vysvětlit její rizika klesá s vyšším věkem pacientů (Irving et al., 2016). 

 

Pahade et al. zjišťovali, jaké mají pacienti preference v tom, jak by měli být informováni (Pahade et 

al., 2018). Studii provedl v USA s použitím bilinguálního dotazníku (angličtina, španělština) u 

pacientů podstupujících různá vyšetření, která zahrnovala i modality bez použití radiační zátěže. 

Většina pacientů uvedla, že je pro ně nejdůležitější informace o přípravě na vyšetření, zatímco malý 

zájem byl o informaci, zda existuje alternativa k danému vyšetření ideálně bez radiační zátěže. Stran 

komunikačního kanálu podání informací více jak polovina respondentů preferovala telefonický 

kontakt a třetina osobní kontakt. Zajímavé je, že polovina pacientů se informace o vyšetření snaží 

vyhledat sama – na stránkách daného centra, nebo obecně v internetových vyhledávačích (Pahade et 

al., 2018). McNierney-Moore v krátkém dotazníku ukázal, že informovanost o radiační zátěži mezi 

dvěma sledovanými etniky (Hispánská a non-Hispánská populace v USA) se podstatně neliší 

(McNierney-Moore et al., 2015). 

 

Z psychologického pohledu má komunikace s pacientem před plánovaným CT vyšetřením řadu 

úskalí, a to ve více aspektech. Pokud chceme komunikovat fakt, že vyšetření je spojeno s radiační 

zátěží, narážíme v první řadě na nedostatečné znalosti laické veřejnosti. Pochopitelně nemůžeme po 

pacientech požadovat, aby se vyznali v tom, jak se radiační zátěž měří, jaké používáme jednotky, jak 

radiační zátěž vypočítáme a zejména to, jaké množství je malé, jaké ještě rozumné, a jaké již moc. 

Poslední reálný kontakt s pojmem radioaktivita, ionizující záření je obvykle na střední škole 
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v hodinách fyziky. Pacienti často neumí rozlišit ionizující záření z vnějšího zdroje (rentgenka) a 

záření z radionuklidů při vyšetření na poli nukleární medicíny. Neví, zda, když z vyšetření odchází, 

ionizující záření přetrvává nebo ne. V běžném životě se s těmito pojmy setkávají v masmédiích, 

zejména televizi - když vznikne havárie, medializuje se transport jaderného paliva, uvádí se do chodu 

nebo naopak vyřazuje jaderné zařízení. O použití ionizujícího záření v rámci lékařského ozáření se 

hovoří málo. V menším měřítku se o radiační zátěži dozvídáme pouze v rámci tiskové konference při 

instalaci a představení nového přístroje, který umožňuje vyšetření s menší radiační zátěží, aniž by se 

hovořilo o tom, zda tuto technologii dané pracoviště umí využít a jaká je průměrná radiační zátěž 

z daného vyšetření v porovnání s jinými pracovišti. Radiační zátěž můžeme nejlépe přiblížit 

srovnáním s radiační zátěží z přírodního pozadí za jeden rok, která v ČR činí kolem 3 mSv. U CT 

vyšetření jsou čísla srovnatelná nebo maximálně několikanásobná, u RTG vyšetření se jedná o 

zlomky. Grafické znázornění úrovní radiační zátěže dobře ukazuje klasifikační tabulka American 

College of Radiology, která vyšetření přiřazuje od 0 do 5 symbolů radiačního nebezpečí. Pacienty 

můžeme ubezpečit, že u RTG vyšetření periferního skeletu, hrudníku, paranasálních dutin je radiační 

zátěž zanedbatelná. U CT vyšetření malá až středně vysoká a že zde je již potřeba zvážit, zda vyšetření 

má šanci být pro pacienta přínosem, ať už z diagnostického nebo z psychologického pohledu a zda 

existuje alternativa, která by odpověděla na klinickou otázku nebo pacienta dostatečně ubezpečila, 

která je reálně dostupná a má menší nebo žádnou radiační zátěž. 

 

Dalším úskalím je otázka, jak danému pacientovi radiační zátěž uškodí. Jak již bylo řečeno, 

v dávkách, které v diagnostické radiologii běžně používáme, je efekt radiační zátěže odhadován 

extrapolací známých dat od souborů pacientů, kteří obdrželi dávky podstatně vyšší, a to lineárním 

bezprahovým modelem, který je ale některými autory zpochybňován (Calabrese & O’Connor, 2014; 

Cardarelli & Ulsh, 2018). Jedná se o pravděpodobnostní odhad. Na 2 tisíce celotělových CT vyšetření 

(hrudník, břicho pánev) nebo 5 tisíc CT hrudníku teoreticky indukujeme jeden maligní nádor, na který 
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pacient zemře. Celoživotní riziko se tak zvýší ze zhruba 25% o 0,05% nebo 0,02%. Jednotlivá CT 

vyšetření tak v kontextu jednotlivých pacientů představují jen malé zvýšení rizika vzniku fatálního 

nádoru. Ve snaze předejít zbytečnému odmítání indikovaných CT vyšetření na vlně publicity několika 

případů, kdy se u pacientů projevily deterministické účinky (alopecie, dermatitis), vydala řada 

institucí prohlášení, aby byla skutečnost uvedena na pravou míru. Hlavním sdělením bylo, že riziko 

vyplývající z použití zobrazovacích metod využívajících ionizující záření v dávkách do 50 mSv je 

pro jednotlivce pod mezí rozlišitelnosti od spontánních nádorů. Teoretické riziko by tak nemělo být 

na úrovni jednotlivých pacientů vůbec predikováno. Mezinárodní organizace UNSCEAR (United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) přidala vysvětlení, že nejistota 

odhadu rizika záření v dávkách odpovídajících přírodnímu pozadí pramení z toho, že není znám 

spolehlivý biomarker radiační zátěže, který by koreloval s rizikem a byl měřitelný, a proto nelze 

získat epidemiologická data s dostatečnou statistickou silou (Calabrese & O’Connor, 2014). 

Nejlepším doporučením pro komunikaci rizika radiační zátěže z běžných vyšetření je ujištění 

pacientů, že riziko je hypotetické, malé a v kontextu předpokládaného benefitu vyšetření 

zanedbatelné. 

 

Radiační zátěž ale není jediným rizikem. U vyšetření, kde je nutné nitrožilní podání kontrastní látky, 

přistupuje i riziko alergoidních reakcí a nefrotoxicity (Bottinor, Polkampally & Jovin, 2013; Wu et 

al., 2016) (Obrázek 6). Riziko nežádoucí reakce je u moderních kontrastních látek 0,2 – 0,7%, těžké 

reakce se vyskytují v 0,04% (Beckett, Moriarity & Langer, 2015). Fatální reakce jsou vzácné v počtu 

1:170 000. Častější jsou u pacientů s anamnézou předchozí reakce na jodovou kontrastní látku, u 

polyvalentní alergie, astmatu, bronchospasmu, atopie, u pacientů s onemocněním srdce a ledvin a 

dále u malých dětí a seniorů. Nejlepší prevencí nefrotoxicity je dobrá hydratace před vyšetřením. 

Většina alergoidních reakcí je mírná a vyskytuje se do 1 hodiny po podání kontrastní látky, odložené 

reakce byly pozorovány ale i několik dnů po injekci (Morzycki, Bhatia & Murphy, 2017). 
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Komunikace těchto rizik pacientům podstupujícím CT vyšetření s kontrastní látkou je nevyhnutelná. 

Odebráním alergické anamnézy odlišíme pacienty s vyšším rizikem, kteří vyžadují premedikaci (za 

tu je však odpovědný odesílající lékař). Pacienta dále informujeme o tomto riziku a rovněž o tom, že 

už i během vyšetření může vzniknout nevolnost, slabost, opocení, pocit tepla nebo zimy, kongesce 

nosní sliznice, spasmus dýchacích cest, aby byl na toto připraven a pokud není reakce dramatická, 

vydržel až do konce vyšetření. 

 

 

 

Obrázek 6: Lahvička jodové kontrastní látky v přetlakovém injektoru stojícím u CT přístroje. Jodová 

kontrastní látka je čirá, lepkavá a nahořklá. 
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Dalšími skrytými riziky vyšetření, která si málo indikujících lékařů uvědomuje, je přítomnost dalších 

nálezů (např. ložisko jater, uzlík v plicním parenchymu), která vyžadují další management. Ten 

spočívá v dalších diagnostických testech, ať už se jedná o zobrazovací metody, laboratorní testy, 

bioptické ověření, nebo sledování v čase. Tyto následné testy nejenže pacienta zatěžují časově a 

psychicky, ale mají i další svá rizika – např. riziko krvácení, pneumothoraxu, infekce při biopsii 

plicních uzlů (Litkowski et al., 2016). Tomuto jevu je v literatuře věnována pozornost pod pojmem 

"overdiagnosis" (Brownlee et al., 2017). 

 

Jaký je tedy předpokládaný benefit daného vyšetření? Zdrojem informací pro kvalifikované 

rozhodnutí o tom, zda je vyšetření vhodné provádět, jsou anamnéza, klinická a laboratorní vyšetření, 

předchozí dokumentace, která jsou v rukou odesílajícího lékaře. Velmi stručný výběr z těchto 

informací se pak promítá na žádance (Akintomide et al., 2015; Pitman, 2017). Kromě údajů na 

žádance, které jsou zásadní, máme u řady pacientů možnost prohlédnout předchozí vyšetření a rovněž 

odebrat anamnézu a pacienta zběžně ale cíleně vyšetřit, nejčastěji pohledem. To se v praxi děje častěji 

až po vyšetření, kdy je nález nejasný a vyžaduje doplňující informace. Na CT oddělení bohužel 

nebývají vhodné prostory na rozhovory s pacienty o jejich zdravotním stavu, nálezu, které by byly 

dostatečně diskrétní (Obrázek 7). 
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Obrázek 7: Prostor čekárny (a), ovladovny, přístrojové místnosti (b), ani převlékací kabinky (c) 

nejsou dostatečně vhodným místem pro komunikaci s pacienty. 
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1.7 Psychologické aspekty komunikace rizika vyšetření 

Jak již bylo uvedeno, pacienti vnímají to, co jim říkáme, jinak, než si myslíme. Jejich vnímání je 

ovlivněno strachem, emocemi, očekáváním, předchozí zkušeností. Proto si často více než samotných 

informací, která jsou podkladem pro rozhodnutí pacienta vyšetření podstoupit a pro další diskusi, 

cení osobního přístupu a pocitu sympatie. U pacientů, kteří se ocitnou ve stresu, prožívají úzkost 

z neznámé a nečekané situace, kterou přístrojové vyšetření zajisté je, se setkáváme s omezeným 

rozsahem a kvalitou vnímání. Zastřená mysl pak obtížně zpracovává vizuální a auditivní informace, 

kterým nemusí porozumět, či si je zapamatovat, a hledá nejjednodušší východisko. Situace neumožní 

pacientovi dobře vnímat a správně se rozhodovat na základě předkládaných faktů a vede k pocitu 

neovlivnitelného osudu bez možnosti spolurozhodovat o svém já. Na druhou stranu pokud se 

rozhodneme určité, byť malé, riziko podstoupit z vlastní vůle a z vlastního přesvědčení, cítíme se 

více nad věcí a máme menší strach, protože tušíme, do čeho jdeme (Ropeik, 2008). Tento fakt dobře 

dokumentuje rčení, že pacienty v obtížích více zajímá zjištění, že o ně má lékař zájem, než to, co 

lékař skutečně zná nebo umí (Covello, 2011). 

 

Specifickým rysem radiační zátěže při CT vyšetření je fakt, že nízké riziko vzniku nádoru z důvodu 

lékařského ozáření může být zdrojem obav do budoucna. Pacient, kterému bylo CT vyšetření 

indikováno, může mít obavy z toho, že by mohl v budoucnu litovat svého rozhodnutí (Connolly & 

Reb, 2005). Tito pacienti pak mohou zbytečně vyšetření odmítnout, aby si toto případně v budoucnu 

nemuseli vyčítat. Jedná se o pacienty úzkostně laděné, kteří by zpětně, kdyby se u nich v budoucnu 

vyskytl nádor, toto přisuzovali podstoupenému vyšetření s lítostí nad špatným rozhodnutím 

v minulosti. A to i v případě, že šance, že by litovali nepodstoupení vyšetření v daném okamžiku, 

byla větší, jak tomu zpravidla je (Zeelenberg et al., 2002). K tomu přispívá i obtížnost rozhodování, 

vyhýbání se rozhodnutí, neochota sdílet odpovědnost za rozhodnutí a myšlenky „co kdyby“ 

(Anderson, 2003; El Zein, Bahrami & Hertwig, 2019). 



 

35 

Kolem pacienta pracuje řada profesionálů. Každý z nich má na indikované vyšetření jiný úhel 

pohledu, podle své specializace. Klinik hodnotí potřebu vyšetření z pohledu nezbytného doplnění 

diagnostické informace, aby mohl pacienta správně léčit. Radiolog a radiologický asistent se snaží 

porozumět informacím od klinika tak, aby byli schopni objasnit jeho klinickou otázku za použití 

správné zobrazovací metody s co nejvyšší diagnostickou výtěžností a minimálním dopadem na 

pacienta. Radiologický fyzik, úřady radiační ochrany posuzují dopad radiační zátěže z kolektivního 

pohledu. Samotný pacient přichází z často neúplnými nebo zkreslenými informacemi od známých, 

příbuzných, z internetu nebo masmédií, v jejichž rámci se snaží upořádat další fakta a umístit je na 

žebříčku svých hodnot a očekávání (Diaz et al., 2002).  

 

Rozhodování člověka potažmo pacienta je váhou mezi rozumovým (kognitivním) a emotivním 

(afektivním) procesem (Paling, 2003). Nutno říct, že rozumový proces posuzování rizik u pacientů 

vždy nevítězí, zvláště ve stresových situacích, což je přirozené. Afektivní odpověď, na rozdíl od 

rozumové, je rychlou intuitivní odpovědí na danou hrozbu, kterou může představovat nejistota, 

úzkost, strach, bolest a další. Tyto okolnosti mohou ovlivnit porozumění komunikovaným 

skutečnostem do té míry, že rozhodnutí pacienta není informované, ač se o to snažíme sebevíce 

(Dauer et al., 2011). Navíc pacienti, kteří se ocitnou ve stresu, obtížně vnímají a rozumí a často proto 

záleží především na kontextu, zejména neverbálním, který je ujistí, že navrhovaná varianta je pro ně 

ta správná (Covello, 2011). Tito pacienti se dále více soustředí na špatné zprávy než na ty dobré. 

Vztah pacienta a lékaře by měl být založen na vzájemné důvěře. Stejně tak i komunikace rizik 

vyšetření, provedení nebo neprovedení zákroků. Rozptýlení nedůvěry pacienta je prvním a 

základním krokem k efektivní komunikaci a otevření možnosti nejlepší a nejvhodnější péče pro 

pacienta v prostředí sdílené odpovědnosti a sdíleného rozhodování (Myers, 2005; Dauer et al., 2011; 

Kim, 2016).  
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Vyhovění preferencím pacienta však nemůže být bezbřehé. Vždy musí být zachována rovnováha 

mezi medicínou založenou na důkazech, tj. toho, co pacientovi má šanci pomoci, a přáním pacienta 

(Mühlbacher & Juhnke, 2013). V zobrazovacích metodách to znamená, že se stěží lze domáhat 

alternativního vyšetření, které je velmi špatně dostupné, dražší, a má menší výpovědní hodnotu. 

Například zobrazení plic. Zde je metodou volby RTG nebo CT plic. RTG plic má minimální radiační 

zátěž a CT plic umíme rovněž udělat s rozumně nízkou radiační zátěží (Obrázek 5). Objevují se však 

pacienti, kteří by rádi vyšetření bez radiační zátěže, kterým je MR. MR v této indikaci je pouze hrubě 

orientační, je hůře dostupné a podstatně dražší. Výrazně rozdílné názory mezi lékařem a pacientem 

mohou být zdrojem nedorozumění a nedůvěry. V tomto ohledu musíme udržovat určité 

nepřekročitelné mantinely, kdy hrazení péče není bezbřehé a lékař nemůže vyjít pacientovi vstříc za 

hranice toho, co nazýváme péče „lege artis“ – péče na náležité odborné úrovni s přihlédnutím 

k místním poměrům. 

 

1.7.1 Komunikace radiační zátěže a rizika podání jodové kontrastní látky 

 

Metodika komunikace radiační zátěže pacientům je svízelná. Obtížné je zejména srovnání s tím, co 

je „hodně“ a co „málo“, protože o absolutních číslech ve smyslu efektivní dávky nemají laici 

představu. To se projevilo i nejednotností návrhu dotazníků v řadě studií, které používají různé 

metodiky (Carpeggiani & Picano, 2016). 

 

Hollada et al. použili pro srovnání radiační pozadí, let letadlem, radiační zátěž z potravin a limit pro 

radiačního pracovníka ve studii hodnotící radiační zátěž z mamografie (Hollada et al., 2015). Dalším 

přístupem je srovnání pouze s radiačním pozadím (McNierney-Moore et al., 2015). Přirovnání dávek 

z vyšetření ke známějším expozicím má ale svá úskalí. Radiační pozadí má geografické rozložení a 

liší se mezi státy (Dauer et al., 2011). To ovšem opět naráží na znalosti pacientů, kdy většina o 

radiačním pozadí neví. Některé studie použily srovnání s počtem zadopředních snímků hrudníku. 
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Toto však není dost instruktivní, protože radiační zátěž z tohoto vyšetření je velmi malá a u vyšetření 

typu CT se jedná o dávky o dva řády vyšší hodnoty, které mohou budit obavy (McNierney-Moore et 

al., 2015; Irving et al., 2016).  

 

Evropská kardiologická společnost doporučuje jak používání efektivní dávky v mSv, tak i srovnání 

s počtem snímků hrudníku s uvedením číselného odhadu rizika vzniku fatálního nádoru 

(Carpeggiani & Picano, 2016). To podtrhuje i studie Zennerové et al., která ukázala, že u většiny 

pacientů podstupujících intervenční zákroky panuje zájem znát odhad rizika vniku nádoru 

v důsledku použití ionizujícího záření (Zener et al., 2018). Ačkoliv polovina dotázaných v této studii 

uvedla, že uváděné riziko je malé, vyskytlo se 15% pacientů, kteří uvedli, že by toto podstoupili 

pouze pokud by se jednalo o život zachraňující výkon (Zener et al., 2018). K jednoduchému 

vizuálnímu přirovnání radiační zátěže k radiačnímu pozadí se slovním popisem (zanedbatelné, 

minimální) a uvedením rizika sekundárního vzniku nádoru nabádá i Dauer et al. (Dauer et al., 2011).

  

Rovněž po provedení vyšetření zájem o radiační zátěž nepadá. Irving et al. ukázali, že drtivá většina 

pacientů by ráda věděla, jakou skutečně obdržela radiační zátěž z provedeného vyšetření (Irving et 

al., 2016). 

 

Riziko podání jodové kontrastní látky je lépe uchopitelné. Jedná se o riziko, které trvá po krátkou 

dobu – během podání, po podání a to maximálně několik dní. Riziko alergoidní nebo toxické reakce 

má řada jiných přípravků a léčiv určených pro nitrožilní nebo injekční podání – od očkování, přes 

chemoterapeutika, po antibiotika. Toto riziko je pro pacienty lépe představitelné. Důležité při 

komunikaci s pacientem je i sdělení, že těžké nebo život ohrožující reakce jsou vzácné s ujištěním, 

že pokud by se něco vyskytlo, jsme připraveni okamžitě zasáhnout. 
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V komunikaci radiační zátěže a jiných rizik se uplatňuje fenomén zarámování „message framing“. 

Pokud se jedná o onemocnění, která pacienta ohrožují na životě nebo podstatně ohrožují na zdraví, 

tak je obvykle zarámování negativním kontextem efektivnější. To je případ například při hovoru 

s pacientem, u kterého byl zjištěn zhoubný nádor. Naopak, pokud se jedná o méně významné nebo 

méně závažné, přímo neohrožující skutečnosti, tak se ukazuje účinnější zprávy, doporučení či 

informace zasadit do pozitivního kontextu (Rothman & Salovey, 1997). To je v souladu s teorií 

perspektivy – pokud se ocitneme v situaci, ze které můžeme vytěžit, snažíme se vyhnout riziku (Van 

’t Riet et al., 2014). Naopak, pokud jsme v situaci, která nám hrozí ztrátou, máme větší tendenci 

přijímat i riziko (Kim, 2016). Toto však neplatí úplně. Jak Y. Kim uvádí, u některých konceptů na 

celkové reakci publika závisí i jeho expertíza v dané oblasti – jinými slovy, může být rozdíl mezi 

laiky a odborníky (Kim, 2016). 

 

Při komunikaci rizik lze zaujmout vůči dané osobě několik přístupů. Paternalistický přístup již dávno 

není doporučován. Nicméně v některých případech, kdy je pacient ve výrazné úzkosti, neschopen 

vlastního úsudku, může být v jeho prospěch.  

 

Komunikaci s pacientem ovlivňuje i prostředí, ve kterém se odehrává. Prostředí CT vyšetřoven, 

kabinky, nebo čekárny před vyšetřovnou není pro pacienta pro tento účel příliš komfortní. 

Vyšetřovně dominuje gantry s vyšetřovacím stolem, prostředí je překlimatizované a jeví se dosti 

neútulně. Kabinky nabízí stísněný prostor s věšákem a židlí. Čekárna neposkytuje soukromí. Ani 

jedno z těchto míst není ideální pro rozhovory s pacienty. Vstupem pacienta do vyšetřovny 

alokujeme přístrojový čas, který by neměl být zbytečně prodlužován v zájmu vytížení přístroje a 

provedení požadovaného množství vyšetření (Obrázek 7 a Obrázek 8).  
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Obrázek 8: Prostředí vyšetřovny CT nenabízí příliš komfortu pro komunikaci s pacientem. Navíc 

vstupem pacienta do vyšetřovny alokujeme přístrojový čas vyhrazený na vyšetření. 
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1.8 Vnímání vyšetření, stres při vyšetření, strach z diagnózy 

Pokud se řekne radiační zátěž, ionizující záření, radiace, radioaktivita, ozáření, představí si většina 

lidí atomovou elektrárnu, černobylskou jadernou havárii (Pastel, 2002). Celkově tyto pojmy 

vyvolávají znepokojení a obavy o zdraví, o život, o vznik nádorového bujení (Bromet, 2014). Málo 

je ale známo, že radioaktivita je součástí našeho života a že největší podíl na ozáření obyvatelstva 

v našem regionu mají pořád ještě přírodní zdroje, zejména radon a kosmické záření. Dalším zdrojem 

je např. izotop draslíku 40K, který je obsažen v každém lidském těle a rovněž přispívá k ozáření 

z přírodních zdrojů. Ozáření z přírodních zdrojů se liší mezi geografickými jednotkami zejména 

kvůli přítomnosti radioaktivních látek v zemském podloží. V ČR se roční radiační zátěž z přírodních 

zdrojů odhaduje kolem 3mSv, jsou ale i lokality např. v Íránu, kde jsou tyto hodnoty vyšší téměř od 

dva řády.  

 

Vnímání radiační zátěže z rostoucího počtu CT vyšetření, jejichž podíl na diagnostickém lékařském 

ozáření stoupl na zhruba polovinu a diskuse okolo tohoto tématu v minulé dekádě v USA, vedly 

k nepodloženým obavám a odmítání indikovaných CT vyšetření. Obavy dále umocnila masmédia, 

která v tomto kontextu ukázala několik ojedinělých případů, kde účinky ozáření vyvolaly např. 

alopecii nebo radiační dermatitidu u perfúzního CT vyšetření mozku a angiografie (Elliott, 2009; 

Dauer et al., 2011). 

 

Lumbreras et al. (Lumbreras et al., 2017) na vzorku čítajícím přes 600 pacientů pozoroval, že ačkoliv 

70% dotazovaných bylo obeznámeno s riziky ionizujícího záření, většina z nich nevěděla, u kterých 

vyšetření se radiační zátěž vyskytuje. Nejlepší znalost prokázali dotazovaní u rentgenového 

vyšetření, zřejmě proto, že má napovídající název. Méně jak polovina však tušila, že radiační zátěž 

se vyskytuje i u CT vyšetření, a ještě menší část, že je radiační zátěž spojena i s mamografií. Naopak 
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38% dotázaných se domnívalo, že ionizující záření je přítomno i u MR vyšetření (Lin, 2010; 

Lumbreras et al., 2017).  

1.9 Povědomí o radiační zátěži u zdravotníků 

Jak už bylo naznačeno, vnímání radiační zátěže se liší mezi dotazovanou populací - je jiné u 

pracovníků ve zdravotnictví, studentů a pacientů (Moore, 2014; Kim, 2016). Zdravotníci jsou 

primárním zdrojem informací pro pacienty, proto je nadmíru žádoucí, aby jejich informace byly 

úplné a aby je byli schopni komunikovat dále (Ludwig & Turner, 2002). Většina pacientů uvádí, že 

primárním zdrojem informací je odesílající lékař, což je správné, a dalším zdrojem radiolog nebo 

radiologický asistent (Caoili et al., 2009a; Hollada et al., 2015; Pahade et al., 2018). Rozdíly ve 

vnímání radiační zátěže mezi populací a experty nelze přisoudit pouze znalostem (Slovic, 2012). 

Radiační pracovníci, kteří jsou vystaveni nízkým dávkám ionizujícího záření však mají vnímání 

radiační zátěže daleko střízlivější (Perko, 2014). 

 

Profesionálové v oblasti mírového využívání zdrojů ionizujícího záření jsou hlavním spolehlivým 

zdrojem informací nejen pro pacienty, ale pro celou populaci, a jedinou obrannou silou proti 

medializaci a démonizování radiační zátěže v masmédiích (Dauer et al., 2011). Seong et al. ukázali, 

že správné porozumění radiační zátěži a jejím účinkům roste u odborníků s délkou praxe (Seong et 

al., 2017). 

 

U zdravotníků profesionálů je povědomí o radiační zátěži u vyšetření různé a liší se pochopitelně dle 

specializace. Bez ohledu na specializaci by ale lékař, který pacienta na vyšetření odesílá, měl mít 

alespoň bazální povědomí o tom, jak vyšetření probíhá a jaká jsou rizika s ním spojená (Ricketts et 

al., 2013). Ricketts et al. v dotazníkové studii zjistil, že zhruba čtvrtina lékařů nevěděla, že 

mamografie či intervenční metody využívají ionizující záření. V případě kvantitativního srovnání 
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např. s počtem RTG snímků jsou čísla správných odpovědí ještě menší, kolem jedné čtvrtiny (Irving 

et al., 2016). 

 

Zajímavé je i zjištění, že špatné povědomí o radiační zátěži u pracovníků ve zdravotnictví pramení 

z větší části z nedostatku informací. Hobbs et al. zhodnotil znalosti o radiační zátěži na vzorku 

zdravotníků při vstupu do studie a po krátké edukativní prezentaci (Hobbs et al., 2018). Zjistil, že 

iniciálně celá čtvrtina dotazovaných špatně identifikovala, která vyšetření jsou spojena s radiační 

zátěží a která ne. Po krátké edukaci došlo k signifikantnímu vylepšení skóre. Toto ukazuje, že i 

krátká edukace vede k významnému zlepšení informovanosti a tím pádem i k lepšímu uvážení rizik 

a benefitů vyšetření, které klinik indikuje (Hobbs et al., 2018; Mortazavi, 2018). 

 

Situace o povědomí radiační zátěže u zobrazovacích metod byla zmapována i v Íránu (Alavi et al., 

2017). V dotazníkovém průzkumu mezi lékaři zde zhruba třetina správně odhadla radiační zátěž při 

běžném RTG snímku hrudníku a stejný počet měl i správný odhad relací mezi dalšími vyšetřeními 

(Zakeri et al., 2016). Téměř polovina dotazovaných neměla pojem o stochastických a 

deterministických účincích radiační zátěže a pouze čtvrtina uměla odhadnout biologické riziko. Další 

studie ze stejné oblasti zjistila nedostatečné znalosti radiační ochrany u dvou třetin radiačních 

pracovníků (Alavi et al., 2017). Polovina pracovníků se domnívala, že práce s ionizujícím zářením 

má větší riziko, než v jiných lékařských profesích, ochrana není dostatečná, a že by volili jinou 

profesi mimo ionizující záření, kdyby ji měli příležitost změnit (Alavi et al., 2017). 

 

Riziko stochastických účinků ionizujícího záření je všeobecně větší u mladších jedinců, a to až o 

jeden řád v porovnání se staršími. Merzenich et al. zmapovali situaci mezi pediatry (Merzenich et 

al., 2012). Rovněž využili dotazníkovou metodu s návratností 36 %. Ačkoliv většina dotazovaných 

pediatrů za předchozí rok neposlala na CT jediného pacienta, třetina z nich minimálně jedno CT 
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vyšetření indikovala. Nejčastějším důvodem bylo poranění nebo podezření na nádor, nicméně u 

42 % šlo o vyšetření nepodstatných záležitostí a nespecifických symptomů. Pediatři měli tendenci 

radiační zátěž z CT vyšetření podceňovat a naopak zátěž z RTG vyšetření přeceňovat (Merzenich et 

al., 2012). Zajímavé zjištění bylo, že 13 % dotázaných přiřadilo radiační zátěž i k MR vyšetření. 

Dalším úkolem v dotazníku bylo vybrat nejvhodnější zobrazovací metodu (ultrazvuk, RTG, CT, 

MR) pro časté symptomy – kraniocerebrální trauma, epilepsie, rezistence v břiše, aspirace nebo 

ingesce cizího tělesa, abnormální poslechový nález na srdci, lokalizovaná bolest kosti. Správnou 

metodu ve všech těchto bodech vybralo pouze 18 % a 26 % respondentů mělo chybnou jednu 

odpověď. 

1.10 Strach z čekání na výsledek vyšetření 

Výsledek CT vyšetření zpravidla není okamžitě po jeho provedení k dispozici. Statimová vyšetření 

se provádějí a hodnotí bez zbytečného odkladu, nicméně i toto může trvat u komplexních vyšetření 

hodinu. Většina vyšetření je prováděna v normálním „nestatimovém“ režimu. Vyšetření je 

zhodnoceno v řádu dnů a zasláno indikujícímu lékaři. Čekání na výsledek vyšetření, které má určit, 

zda má pacient závažné onemocnění, progresi nádoru, či zda bude muset podstoupit operaci, je 

některými autory označováno za tu nejtěžší fázi diagnostického procesu. Portnoy et al. ukázali, že 

v době upnutého očekávání mezi diagnostickým testem a jeho výsledkem, je vnímání informací 

z okolí omezeno (Portnoy, 2010). Lze tedy usuzovat, že v této době, kdy se daná osoba soustředí na 

výsledek, je v poměrně velkém psychickém napětí, stresu a prožívá strach. Na druhé straně, pokud 

již pacient žádnou nejistotu nebo hrozbu nevnímá a zpětně má přístup ke svých nálezům a lékařským 

záznamům, k významnému nárůstu úzkosti nedochází (Wiljer et al., 2010).  

 

Specifikem je mamografický screening. Lampic et al. porovnávali úzkost pacientek v době mezi 

mamografickým vyšetřením a sdělením výsledku a po sdělení výsledku (Lampic et al., 2001). 
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K hodnocení použili Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Zjistili, že téměř polovina žen 

vykazovala v době mezi vyšetřením a sdělením výsledku známky úzkosti. U žen, kterým byl sdělen 

benigní nález, úzkost v dalším období vymizela, což naopak neplatilo u žen s maligním nálezem 

(Lampic et al., 2001). Dobrou zprávou vyplývající z této studie je, že úzkost spojená s nejistotou 

výsledku po jeho sdělení mizí, alespoň u klinicky nevýznamných nálezů. 

 

Emoční vývoj v době mezi lékařským zákrokem a jeho výsledkem dobře mapuje práce Bolvina et. 

al (Bolvin & Lancastle, 2010). Zjistil, že u pacientek podstupujících in vitro fertilizaci v době mezi 

implantací a testem jeho úspěšnosti postupně narůstá úzkost a depresivní ladění.  

 

Otázka je, jak pacientům zkrátit čekání na výsledek ze složitějších vyšetření jako je CT nebo MR. U 

standardního vyšetření je doba mezi provedením vyšetření a sdělení informací pacientovi dlouhá. 

Z provozních důvodů nelze zajistit, aby všechny lékařské nálezy byly vyhotoveny ten samý den, co 

vyšetření. Některá vyšetření vyžadují konzultaci kolegů, prezentaci na semináři, nebo odpočatou 

mysl. Část vyšetření je ve statimovém režimu a musí být popsána prioritně.  

 

Jistě by ale šlo zkrátit zdržení mezi vyhotovením popisu a sdělením nálezu pacientovi. To by 

vyžadovalo zrychlení komunikace mezi radiologickým oddělením a klinikem. Řada nálezů se totiž 

ke klinikům dostává poštou. Dalším prostorem pro zrychlení celého procesu je zajištění toho, aby 

nález drtivého počtu vyšetření byl vždy vyhotoven do např. 3 dní, aby si mohl klinik na tuto dobu 

naplánovat setkání s pacientem. Statimový popis bez statimové indikace by bylo možno nabídnout 

jako „nadstandardní“ službu, pokud by zrovna byla kapacita. Hlavním problémem toho, aby pacient 

odcházel z vyšetření s nálezem, je ale jeho sdělování. V prostorách CT vyšetřovny, kabinky, nebo 

popisovny bohužel není k tomuto vhodné prostředí. Navíc radiolog nemůže být schopen pacientovi 
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fundovaně odpovědět, co s ním bude dál. Nezná všechny podstatné okolnosti, preference pacienta, a 

výčtem možností dalšího postupu by mohl v pacientovi vzbuzovat mylné naděje. 

1.11 Úzkost a strach 

Úzkost a strach jsou fenomény, které se často vyskytují společně, ale jejich význam nelze zaměňovat. 

Strach se vztahuje k určité, často i známé hrozbě, zatímco úzkost provází neurčitou hrozbu, která 

není danému jedinci dobře známá nebo není jasně definovaná. Jak úzkost, tak i strach vyvolávají 

podobné fyziologické odpovědi, které se popisují jako reakce „fight or flight“ (boj nebo útěk) 

(Tovote, Fadok & Lüthi, 2015). Dochází k reakci na stres a aktivaci obranných mechanismů 

v krátkodobém horizontu. Pokud stresor přetrvává, mohou se rozvinout a fixovat různé patologické 

stavy, symptomy a patopsychologické příznaky, které zahrnují nevolnost, pocity dušnosti, bolest 

nebo svírání na hrudi, cefaleu, poruchy spánku, hyperhidrózu, brnění a další (Tovote, Fadok & Lüthi, 

2015). V maladaptaci a fixaci obranných mechanismů při úzkosti se podílí i klasické podmiňování 

(Kim & Jung, 2006; LeDoux, 2014). Úzkost je emoce, kterou zažil každý. Úzkost se stává 

patologickou, pokud její frekvence, intenzita nebo trvání nejsou přiměřené vyvolávající situaci a 

stává se dysfunkčním maladaptivním mechanismem. 

 

Neurobiologicky se na vzniku a udržování úzkosti podílí jádra v mozkovém kmeni, limbický systém 

(zejm. amygdala a hippocampus) a prefrontální kůra. Na úrovni synapsí se jedná o noradrenergní, 

serotoninergní a gabaergní transmisi. Na úrovni endokrinního systému se uplatňuje především 

kortikoadrenální osa. Na vzniku úzkosti a jejím udržování se podílí i genetické faktory (Höschl, 

Libiger & Švestka, 2004). 

 

Ačkoliv pacienti podstupující CT vyšetření prožívají úzkost nebo strach, nelze u nich vzhledem ke 

krátké době působení stresoru předpokládat rozvoj dysfunkčních vzorů do zřetelně diagnosticky 
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definovaných patologií. Pokud však taková porucha již vznikla, mohou se úzkost a strach z vyšetření 

podílet na jejím prohloubení nebo udržení (Höschl, Libiger & Švestka, 2004). 

 

1.11.1 Měření a škálování úzkosti 

 

Klasické škálování symptomů u pacientů zahrnuje několik zavedených stupnic. První je verbální 

škála, kdy se dotazovaná osoba ztotožní s určitým výrokem. Příkladem je pro frekvenci úzkosti 

„úzkost nepociťuji“, „úzkost pociťuji občas“, „úzkost pociťuji často“, „úzkost pociťuji stále“. Pro tíži 

úzkosti bychom volili např. „nemám úzkost“, „mám mírnou úzkost“, „mám středně výraznou 

úzkost“, „mám masivní úzkost“. Jedná se o tzv. Likertovu škálu, která je upořádaná, monotónní, ale 

není ekvidistantní. Pokud bychom usilovali o rovnoměrné rozložení stupnice, tak můžeme použít tzv. 

vizuální analogovou škálu, nebo číselnou škálu, kdy 0 by bylo „nemám úzkost“, 10 „masivní úzkost“. 

Jedná se o obecné škály, které lze použít i v řadě jiných případů – typickým příkladem je hodnocení 

bolesti.  

 

Speciálně pro úzkost bylo vyvinuto a uvedeno do praxe několik škálovacích systémů, které byly 

validovány na populaci pacientů a zdravých dobrovolníků (Julian, 2011). Hlavní rozdělení je na 

škály, které vyplňuje pacient sám („self administered“) a škály, které pacientovi předkládá psycholog, 

psychiatr, nebo jiný zaškolený pracovník. Nejznámější škály uvádíme níže s krátkým komentářem. 

 

Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) byla vyvinuta jako nástroj pro screening depresivních a 

anxiózních příznaků u hospitalizovaných pacientů (Zigmond & Snaith, 1983). Její zkrácená verze 

HADS-A obsahuje celkem sedm položek. Respondenti označují na čtyřstupňové Likertově škále, 

jestli a do jaké míry pro ně daný výrok platí.  Z 21 možných bodů znamená 8 a více přítomnost anxiety 

nebo deprese, u více jak 12 bodů těžšího rázu. U pacientů v primární péči (tj. nehospitalizovaných) 

se doporučuje jako hraniční hodnota 9 bodů (Bjelland et al., 2002). 
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Beck Anxiety Inventory (BAI) se soustřeďuje na somatické příznaky úzkosti. Hlavním cílem 

dotazníku je rozlišení mezi úzkostí a depresí (Beck et al., 1988). Jedná se o dotazník, který pacienti 

vyplňují sami („self administered“), má 21 položek, které hodnotí přítomnost příznaků jako je 

nevolnost, nervozita a další. Odpovědi se opět vybírají na čtyřstupňové Likertově škále – „vůbec ne“ 

až „výrazně“. Celkové skóre je od 0 do 63 a hodnoty 10 a více svědčí pro přítomnost úzkosti. 

 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) hodnotí celkovou úzkost u pacientů, u kterých je již určitý 

typ úzkostné poruchy známý. Účelem škály je zhodnocení její tíže pomocí 14 položek popisujících 

doprovázející symptomy (Koerner, Antony & Dugas, 2010). Škála je navržena pro administraci 

specialistou (Maier et al., 1988). 

 

State-trait anxiety inventory (STAI) je další škálou k hodnocení úzkosti a celkového úzkostného 

ladění. Škálu vyplňují pacienti sami („self administered“). Škála má 40 položek a je rozdělena na dvě 

části po dvaceti, každá z nich hodnotí jeden z uvedených rysů – přítomnost úzkosti a celkové úzkostné 

ladění osobnosti. Ze STAI byly odvozeny i zjednodušené mutace (Tluczek, Henriques & Brown, 

2009). Odpovědi jsou rovněž udávány na čtyřbodové Likertově škále, jejíž slovní podoba se mezi 

oběma částmi liší. Část zaměřená na úzkost totiž hodnotí aktuální stav pacienta, jak se nyní cítí, a část 

zaměřená na celkové ladění naopak dlouhodobé tendence. V každé části testu lze dosáhnout 20 – 80 

bodů, vyšší skóre značí větší úzkost. Pro akutní úzkost byla doporučena hraniční hodnota 40 bodů a 

pro geriatrickou populaci více, 55 bodů (Kvaal et al., 2005). 

 

Zung Self-Rating Anxiety Scale, Zungova škála úzkosti je 20 položkový dotazník, který na 

čtyřstupňové Likertově škále hodnotí příznaky ze čtyřech oblastí – kognitivní, autonomní, motorické, 

neurologické (Zung, 1971; Knight, Waal-Manning & Spears, 1983). Výsledné skóre se pohybuje 
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mezi 20 a 80 body a odpovídá tíži úzkosti. Normální hodnoty jsou do 44 bodů, více jak 75 bodů značí 

extrémní úzkost. Dotazník vyplňuje sama testovaná osoba („self administered“). 

1.12 Nadužívání radiologických vyšetření 

Neopodstatněné nadužívání lékařské péče je rozsáhlý a málo zmapovaný problém, který má nejenom 

celospolečenský ekonomický dopad, ale i dalekosáhlé důsledky pro pacienty. Mezi ně patří jak 

náhodný nález ne zcela jasné patologie s nutností jejího dalšího vyšetřování a případně i bioptického 

ověření lézí, které se u drtivé většiny všech pacientů ukážou jako nevýznamné. Provádění těchto 

vyšetření oddaluje diagnostiku jiných pacientů, kteří tato vyšetření skutečně potřebují. V neposlední 

řadě mají tato vyšetření i svá rizika – riziko nežádoucí reakce při podání kontrastní látky a rizika 

vyplývající z radiační zátěže. Literárně řečeno, jedná se o mrak, který nad námi visí, a ze kterého 

zatím jen kape. 

 

Vyšetření, která jsou spojena s radiační zátěží, musí být opodstatněna přínosem pro pacienta (Kruger 

et al., 2014). Lékařské ozáření musí být indikováno tzv. „indikujícím lékařem“ a jeho provedení 

odůvodněno, zpravidla formou žádanky. Tzv. „aplikující odborník“, kterým je lékař radiolog, 

radioterapeut, radiologický asistent, teprve na základě těchto informací rozhodne o provedení nebo 

neprovedení požadovaného vyšetření, případně změní jeho rozsah nebo typ. Ačkoliv tato pravomoc 

nebo dokonce povinnost je dána prováděcími vyhláškami tzv. „Atomového zákona“, je v praxi velmi 

málo využívána. Důvodem je především soucit s pacientem, který je přesvědčen, že vyšetření 

opravdu potřebuje, přijel na něj z daleka a upíná se k němu, a dále i možné obtíže a marnost 

s vysvětlováním odmítnutí vyšetření pacientovi, odesílajícímu lékaři, který by pak stejně přesvědčil 

někoho jiného toto vyšetření provést. Návodem k volbě správného diagnostického postupu a 

nejvhodnější zobrazovací metody jsou „indikační kritéria“, která jsou doposud nejlépe zpracována 

Americkou radiologickou společností (American College of Radiology, ACR) pod názvem 
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„Apropriateness criteria“. Pro časté a typické klinické situace podávají přehled o vhodnosti typů 

vyšetření na škále od 9=nejvhodnější do 1=nejméně vhodné a na semikvantitativní škále přibližují 

odhadovanou radiační zátěž z těchto vyšetření pomocí počtu symbolů radiačního nebezpečí (Azman, 

Shah & Ng, 2019). Přestože jsou tato kritéria v USA dobře rozpracována, nejsou u klinických lékařů 

(ne-radiologů) hlavním zdrojem informací pro rozhodování o provedení nebo neprovedení vyšetření 

(Bautista et al., 2009b). Na řadě doporučení se podílely i jiné odborné společnosti (Hurley, 2014). 

 

V průběhu druhé poloviny první dekády tohoto století se začaly objevovat varovné statistiky 

ukazující, že nejen ve Spojených státech amerických, ale i v dalších vyspělých zemích, procházely 

zobrazovací metody konjukturou, jako nejrychleji rostoucí obor ve zdravotnictví (Levin et al., 2014). 

Ačkoliv se tento trend projevil napříč zobrazovacími metodami, největší znepokojení vzbuzoval u 

vyšetření výpočetní tomografií. Na nárůstu se podle odhadu odborníků ze značné části podílela 

vyšetření, která od počátku neměla po pacienta význam – byla nevhodně indikovaná, nadbytečná. 

Jejich podíl se odhadoval na 20 až 50%. Mediální reakce na nadužívání vyšetření, rostoucí kolektivní 

dávku obyvatelstva a rostoucí náklady na zdravotní péči vedly ke snaze tento trend zastavit pomocí 

snížení úhrady za zobrazovací metody, optimalizace vyšetřovacích protokolů a technického vybavení 

pro redukci radiační zátěže a omezením zbytečných indikací (Levin et al., 2012). Kromě již 

zmiňovaných kritérií vhodnosti vyšetření v daném klinickém kontextu, které zpravovala Americká 

radiologická společnost, vyšla i iniciativa z dalších odborných společností pod názvem "Choosing 

wisely" (Cassel & Guest, 2012). Iniciativa popsala i klinické scénáře, u kterých typicky a často 

dochází k nadužívání zobrazovacích metod. Z CT vyšetření se týkala například CT mozku u pacientů 

po synkopě, s bolestmi hlavy bez neurologických příznaků. Podobnou iniciativu zinscenovala 

samostatně i Americká lékařská společnost (American College of Physicians), která na základě 

konsensu odborníků popsala časté klinické situace, ve kterých se obvykle využívají diagnostické testy 

způsobem, který není odpovídající jejich přidané hodnotě (Laine, 2012; Qaseem et al., 2012). Tato 
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opatření i osvěta přinesly úspěch v tom, že se výrazný nárůst počtu vyšetření významně zpomalil a u 

dětských pacientů dokonce došlo k poklesu počtu prováděných CT vyšetření (Levin et al., 2011; Hess 

et al., 2014).  

 

Indikace k CT vyšetření v časté a typické situaci jako je malé poranění hlavy („minor head injury“) 

byly zpracovány v několika významných studiích. Cílem bylo identifikovat pacienty, kteří mají 

reálnou šanci z CT vyšetření profitovat, tj. buď je nalezen významný intrakraniální nález, nebo CT 

vyšetření vede ke specifické léčbě pacienta (např. evakuace hematomu). Výběr pacientů probíhá na 

podkladě vstupních kritérií jako je mechanismus úrazu, okolnosti úrazu, typ a lokalizace poranění a 

další klinické nálezy. Ze známějších jmenujme Canadian CT Head Rule, American College of 

Emergency Physicians Clinical Policy, National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE 

2014) a New Orleans Criteria (Stiell et al., 2001; Melnick et al., 2012; “Head injury | Guidance and 

guidelines | NICE”). Kupříkladu NICE 2014 kritéria, která jsme použili i v naší studii, doporučují 

provedení CT mozku u pacientů s malým traumatem mozku („minor head injury“) v následujících 

případech: Glasgow coma scale méně než 13 bodů vstupně nebo méně než 15 bodů dvě hodiny po 

úraze, podezření na impresivní frakturu nebo otevřené poranění, klinické známky poranění baze lební 

(hemotympanon, liquorhea, Battleho příznak), posttraumatický epiparoxysmus, fokální neurologický 

deficit, minimálně dvě epizody zvracení, věk 65 let a více, anamnéza poruchy koagulace, rizikový 

mechanismus úrazu (srážka chodce nebo cyklisty s automobilem, vypadnutí pasažéra z vozidla, pád 

z více jak 1 metru nebo 5 schodů), nebo více jak 30 minutová retrográdní amnézie na události před 

vznikem poranění (“Head injury | Guidance and guidelines | NICE”). Studie, na kterých byla tato 

doporučení založena, ukázaly, že při jejich použití dojde ke statisticky významnému omezení počtu 

vyšetřovaných pacientů. Problémem těchto kritérií ale je, že se nedostala do klinické praxe jako 

standard a nemají ani oporu v právním rámci, což je snad ještě důležitější (Bautista et al., 2009a). 
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Důvodů, proč se zbytná vyšetření indikují a provádí, je více (Hendee et al., 2010). Především se jedná 

o obavy z případných soudních sporů, že vyšetření (které v dané době nebylo zcela indikované), 

nebylo provedeno, ačkoliv bylo dostupné, a tím mohla určitá významná diagnóza uniknout pozornosti 

(Studdert et al., 2005). Tomuto napomáhají i některá nepochopitelná soudní rozhodnutí, která zasazují 

ránu našim snahám vyšetřovat pacienty rozumně a hospodárně. Dalším důvodem je přání pacientů, 

kteří se při použití zobrazovacích metod cítí lépe vyšetřeni, byť by vyšetření zcela nebylo indikováno 

(Levin & Rao, 2011; Powell et al., 2019). Snižování počtu nemocničních lůžek dále vede k jejich 

nedostatku. Vyvíjí se tak tlak na lékaře bezprahových nebo nízkoprahových příjmových ambulancí, 

aby množství pacientů, kteří nejsou v akutním ohrožení a nevyžadují bezprostřední akutní 

hospitalizaci, bylo co nejmenší (Hess et al., 2014; Bellolio et al., 2017; van den Hout et al., 2018). V 

případech soukromých diagnostických center se může uplatňovat i konflikt zájmů, kdy snahou může 

být i zvýšení počtu pacientů podstupujících vyšetření s vidinou vyšších zisků (Hillman et al., 1992; 

Rao & Levin, 2012). Nadužívání CT vyšetření nahrává i jejich dobrá dostupnost, protože CT přístroj 

dnes nalezneme v téměř každé nemocnici (Berdahl et al., 2013). Dalším usnadněním je zrychlení 

průchodu pacienta diagnostickým procesem od indikace CT vyšetření po sestavení samotného nálezu 

díky rychlosti provedení vyšetření, zlepšení administrace (Fung Kon Jin et al., 2011), urychlení 

prohlížení vyšetření na pokročilých diagnostických stanicích s počítačem asistované detekce (Körner 

et al., 2011), a díky automatickému přepisu mluveného slova (Glaser et al., 2005). Svému rozmachu 

vděčí CT i tím, že umí rychle vyloučit závažnou patologii s vysokou mírou negativní prediktivní 

hodnoty a tím, že je relativně levné např. v porovnání s laboratorním vyšetřením (Müller et al., 2007). 

Dalším problémem je i malá informovanost pacientů o důvodu provedení daného vyšetření, kdy řada 

z nich přesně nebo vůbec neví, proč dané vyšetření podstupují, tj. jaký pro ně má mít dané vyšetření 

benefit (Ludwig & Turner, 2002).  
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2 Cíle práce a hypotézy 

V naší práci jsme se pokusili zmapovat trend růstu počtu CT vyšetření mozku u pacientů s malým 

traumatem hlavy („minor head injury“) v ústavní pohotovostní službě a zjistit, zda má objektivní 

příčiny (Lambert et al., 2016). V druhé části práce jsme zjišťovali, jak a kým jsou pacienti 

informováni o CT vyšetření, jeho rizicích, zda se jejich znalosti po přečtení informací o vyšetření 

zlepší a zda informování nezpůsobí zvýšení jejich úzkosti (Lambertová et al., 2019). 

 

Cíl 1) Zhodnotit nadužívání CT vyšetření u pacientů podstupujících CT mozku z důvodu malého 

traumatu  

 

Hypotéza 1: Růst počtu CT vyšetření mozku u pacientů s malým traumatem hlavy v ústavní 

pohotovostní službě je rychlejší než růst počtu všech CT vyšetření. 

 

Hypotéza 2: U CT vyšetření mozku pacientů s malým traumatem hlavy v ústavní pohotovostní 

službě se s jejich přibývajícím počtem snižuje jejich výtěžnost 

 

 

Cíl 2) Posoudit vnímání CT vyšetření pacienty a jejich preference 

 

Hypotéza 1: Většina informací, které pacienti o vyšetření mají, je od indikujícího lékaře. 

 

Hypotéza 2: Informováním pacientů o rizicích CT vyšetření se zvýší jejich úzkost. 

 

Hypotéza 3: Informování pacientů o rizicích CT vede ke zlepšení jejich znalostí. 
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2.1 Nadužívání CT vyšetření mozku 

V této části práce jsme se pokusili zmapovat trend růstu počtu CT vyšetření mozku u pacientů 

s malým traumatem v ústavní pohotovostní službě a zjistit, zda má objektivní příčiny porovnáním 

s dalšími ukazateli, resp. jejich trendy. 

2.1.1 Metodika 

Známky nadužívání CT vyšetření obecně jsou nejlépe zpracovány ve Spojených státech amerických, 

kde jsou dostupné rozsáhlé databáze využívání lékařské péče v kontextu diagnóz a plateb. V naší 

práci jsme měli k dispozici databázi pacientů a vyšetření z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Dále jsme využili data publikovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

Studie byla provedena retrospektivně. Provedení studie bez vyžádání souhlasu pacientů schválila 

Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

 

V databázi radiologického modulu nemocničního informačního systému a dále s pomocí funkcí 

tabulkového procesoru jsme vyhledali dospělé pacienty, kteří měli v ústavní pohotovostní službě 

(sobota, neděle, státní svátek, ve všední dny pak mezi 20. hodinou večerní a 6. hodinou ranní) 

provedeno CT mozku pro poranění hlavy nebo anamnézu úrazu hlavy mezi lednem 2000 a prosincem 

2015. Prakticky všechna CT vyšetření mozku byla indikována lékaři pracujícími ve Všeobecné 

fakultní nemocnici v Praze. Pacienti byli do nemocnice přivezeni rychlou záchrannou službou, nebo 

se dostavili sami v rámci bezprahového příjmu nemocnice. 

 

Za každý rok jsme náhodně vybrali 50 pacientů, kteří splňovali výše uvedená vstupní kritéria. U 

těchto pacientů jsme revidovali lékařské záznamy. V záznamu jsme se soustředili na nynější 

onemocnění – mechanismus úrazu, okolnosti, klinické poúrazové příznaky, intoxikace alkoholem – 

a fyzikální nález – místo poranění a jeho charakter, Glasgow coma scale (GCS). Na základě výše 
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uvedeného jsme zhodnotili, zda pacient splňuje kritéria pro indikace CT vyšetření mozku dle NICE 

2014 (National Institute for Clinical Excellence) (“Head injury | Guidance and guidelines | NICE”). 

Dále jsme zaznamenali nález na následném CT vyšetření stran přítomnosti intrakraniálního krvácení 

a poranění skeletu neurocrania. Do studie jsme nezařazovali pacienty s nekompletními klinickými 

záznamy, penetrujícím poraněním, polytraumatem, pacienty s orotracheální intubací, a také ty, kteří 

utrpěli poranění více jak 24 hodin před CT vyšetřením. CT vyšetření byla zprvu prováděna na 

konvenčních CT přístrojích, které byly nahrazeny v roce 2003 a 2006 multidetektorovými 16-řadými 

helikálními přístroji. Mezi potenciálně klinicky významné nálezy na CT vyšetření jsme počítali 

intrakraniální krvácení v jakémkoliv kompartmentu – epidurální, subdurální, subarachnoidální, 

parenchymové, komorové – a frakturu neurokrania – klenby nebo baze lební. Dalšími vstupními 

proměnnými byl celkový počet vyšetření v daném období, počet lůžek standardní a intenzivní péče 

v nemocnici, počet obyvatel v regionu a statistiky spotřebovaného alkoholu – poslední dvě získané 

z internetových stránek Českého statistického úřadu. 

 

Statistické zpracování jsme provedli v programu GraphPad Prism 5 (Graphpad software, La Jolla, 

USA). Trendy regresních křivek mezi dvěma proměnnými jsme porovnali variantou F-testu (extra 

sum-of-squares F-test), korelaci trendů jsme počítali jako Spearmanův korelační koeficient. Jako 

statisticky významnou jsme považovali p hodnotu pod 0,05. 

2.1.2 Výsledky 

Mezi rokem 2000 a 2015 došlo k více jak pětinásobnému nárůstu počtu sledovaných CT vyšetření z 

124 na 679 (p<0,0001). Nárůst trendu byl nejvýraznější od roku 2013 (Obrázek 9). Ve stejné době 

došlo k nárůstu počtu všech CT vyšetření v méně jak polovičním množství. U sledovaných pacientů 

podstupujících CT mozku z traumatické indikace jsme zaznamenali nárůst GCS z 13,2±2,7 na 

14,9±0,5 (p<0,0001, Obrázek 10). Naopak poměr pacientů, u kterých bylo CT vyšetření indikováno 
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v souladu s NICE 2014 kritérii, klesl z 72% na 20% (p<0,0001). Rovněž poklesl počet pacientů 

s potenciálně významným nálezem z 28% na 10% (p=0,0035). Významně se zvýšil poměr pacientů 

v ebrietě z 18% na 62% (p<0,0001), zatímco průměrný příjem alkoholu na osobu stagnoval – 9,9 l 

čistého alkoholu na osobu v roce 2000 a stejné množství 9,8 l v roce 2015, p=0.27. Ve sledovaném 

období klesl počet nemocničních lůžek z 1886 na 1490 (snížení o 21%, p<0,0001) a zvýšil se počet 

intenzivních lůžek z 182 na 230 (nárůst o 26%, p<0,0001). Počet obyvatel v oblasti stoupl o 9% (z 

1.2 mil na 1.3 mil, p<0,0001) a mírně (o 8 měsíců) stoupl i jejich průměrný věk z 41,3 roku na 42,0 

let (p<0,0001). Kromě počtu pacientů v ebrietě (p=0,062) vykazovaly všechny ostatní ukazatele 

statisticky významně odlišné trendy (p<0,001) v porovnání s počtem CT mozku prováděných pro 

malé poranění hlavy v ústavní pohotovostní službě. Počet CT vyšetření mozku v pohotovostní službě 

vykazoval negativní korelaci s počtem nemocničních lůžek (r=-0,88, p<0,0001), počtem pacientů 

s negativním nálezem na CT (r=-0,74, p=0,0010) a počtem pacientů splňujících doporučení kritérií 

NICE 2014 (r=-0,90, p<0,0001). Naopak pozitivní korelaci jsme prokázali ve vztahu k počtu lůžek 

intenzivní péče (r=0,94, p<0,0001), k celkovému počtu CT vyšetření (r=0,98, p<0,0001), k počtu 

pacientů v ebrietě (r=0,94, p<0,0001) a k průměrné hodnotě GCS (r=0,92, p<0,0001). 

 

Dle statistik Českého statistického úřadu došlo k mírnému nárůstu počtu CT vyšetření od roku 2005 

o 1.4%, ačkoliv se počet CT přístrojů zvýšil o 16% a počet vyšetření na radiologa o 13%. 
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Obrázek 9: Rostoucí trend počtu všech CT vyšetření a zejména vyšetření provedených v ústavní 

pohotovostní službě (ÚPS) mezi roky 2003 a 2015 s porovnáním trendu vývoje počtu nemocničních 

lůžek a počtu ambulantních návštěv, který je opačný. 
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Obrázek 10: Graf vývoje podílu pacientů vyšetřených v ebrietě ukazuje rostoucí trend, zatímco 

celková spotřeba alkoholu na osobu v ČR stagnovala (vlevo). Ve sledovaném období jsme 

zaznamenali pokles pacientů splňujících indikační kritéria k provedení CT mozku dle NICE 2014, 

pokles záchytu potenciálně významných nálezů na CT a nárůst Glasgow Coma Scale (vpravo). 
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2.1.3   Diskuse 

V práci jsme zmapovali využívání CT vyšetření mozku u pacientů s malým poraněním hlavy 

v ústavní pohotovostní službě a porovnali s dalšími trendy, abychom ukázali, zda růst počtu těchto 

CT vyšetření má racionální podklad. Prokázali jsme, že počet těchto vyšetření roste daleko rychleji, 

než počet všech CT vyšetření zejména v posledních 3 sledovaných letech. Pro tento trend jsme 

nenašli vysvětlení ani v růstu populace, konzumaci alkoholu, či ve stárnutí populace. Pouze mírný 

růst mezi lety 2003 a 2006 lze vysvětlit instalací novějších multidetektorových CT přístrojů 

v nemocnici, které rozšířily spektrum nabízených vyšetření a zrychlily průchod pacientů. 

 

Inverzní trend mezi rostoucím počtem sledovaných CT vyšetření a klesajícím počtem nemocničních 

lůžek je z našeho pozorování zjevný. Lze se domnívat, že se jedná o jeden z faktorů, který přispívá 

k nadužívání CT vyšetření v ústavní pohotovostní službě. Nízký počet volných lůžek nutí lékaře, aby 

co největší počet pacientů nemuseli hospitalizovat a observovat (což by byla u řady pacientů 

alternativa), protože nemají kapacitu. Navíc z ekonomického pohledu není toto ani žádoucí – dva 

hospitalizační dny, základní laboratorní odběry, vstupní a výstupní zprávy, cena případného CT 

vyšetření je v rámci hospitalizačního balíčku. Rychlé „vyřešení“ pacienta ošetřením povrchového 

zranění a vyloučením intrakraniálního krvácení má rovněž svá úskalí. Z pohledu CT je to riziko 

falešně negativního výsledku, protože u některých pacientů zaznamenáváme rozvoj kontuzních 

ložisek až hodiny po traumatu (Alahmadi, Vachhrajani & Cusimano, 2010; Kurland et al., 2012). 

Nadužívání CT mozku v ústavní pohotovostní službě vede i k dalšímu problému, kterým je zbytečná 

radiační zátěž pro pacienty. Zahlcení CT přístroje vede k organizačním nesnázím a zpoždění 

provádění CT vyšetření z kapacitních důvodů u pacientů, kteří ho skutečně potřebují. 

 

Skutečnosti, že přibývá nadbytečných CT vyšetření mozku, nasvědčuje i zjištění, že počet pacientů 

s významným nálezem na CT klesá, klesá i počet těch, kteří splňují kritéria NICE 2014 pro indikaci 
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provedení CT vyšetření mozku a roste počet pacientů vyšetřovaných v ebrietě. Tento trend je ale 

logický. Čím více pacientů s nízkou předtestovou prediktivní hodnotou vyšetříme, tím máme větší 

podíl negativních nálezů, ale i více falešně pozitivních nálezů a náhodných (vedlejších) nálezů, které 

se dále musí vyšetřovat. Tato nepřímá úměra mezi podílem pacientů, kteří podstupují CT mozku 

v indikaci malého poranění hlavy a podílem pozitivních nálezů na CT byla již zdokumentována ve 

studiích z regionu Severní Ameriky (Kirsch et al., 2011; Kocher et al., 2011; Lee et al., 2012). 

Zvýšené a neopodstatněné využívání pokročilých zobrazovacích metod ukázala i studie z Jižní 

Korey, kde došlo k téměř trojnásobnému nárůstu počtu těchto vyšetření za deset let zejména u 

starších pacientů (Ahn et al., 2014). U dětských pacientů jsou CT vyšetření indikována daleko 

rozvážněji (Brenner & Hall, 2007b; Menoch et al., 2012; Berdahl et al., 2013). Kdybychom prováděli 

CT mozku u malého traumatu hlavy stejně jako se to nyní děje u dospělých, měla by dětská populace 

daleko vyšší radiační zátěž, řada „hbitějších“ dětí by podstupovala opakovaná vyšetření během 

jednoho roku. Zvýšené riziko vzniku mozkových nádorů a leukémie u dětí, které podstoupily 

opakovaná CT vyšetření mozku bylo prokázáno (Pearce et al., 2012). V naší práci jednoznačně 

dokumentujeme, že růst počtu urgentních CT vyšetření mozku u pacientů s poraněním hlavy zejména 

od roku 2013 lze stěží zdůvodnit jejich skutečnou potřebou, která by měla být hlavní motivací k 

jejich provádění.  

 

Problém pacientů s poraněním hlavy v ebrietě není zcela vyřešen. NICE 2014 doporučení sice 

ebrietu nezmiňují, nicméně např. New Orleans kritéria mají intoxikaci jako jedno z indikačních 

kritérií k provedení CT mozku u pacientů s malým poraněním hlavy (Stiell et al., 2001). Pokud není 

pacient schopen cesty domů, je nutné se o něj postarat buď na záchytné stanici, pokud nemá již 

vyčerpanou kapacitu, nebo na lůžkovém oddělení nemocnice, kde se observuje. V tomto případě je 

hlavní záminkou provedení CT vyšetření právě možnost přesunutí pacienta na záchytnou stanici. 

Nejen v této, ale i v jiných indikacích se setkáváme s ospravedlňováním provedení vyšetření z 
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„forenzních důvodů“, nebo „abychom nemuseli pacienta hospitalizovat“. Ani jeden z těchto důvodů 

však není důvodem dané vyšetření provést, zejména pokud se jedná o vyšetření spojené s radiační 

zátěží.  

 

Indikace k provedení CT vyšetření při malém poranění hlavy u pacientů s poruchou srážlivosti je 

zahrnuta i v NICE 2014 kritériích. Jedná se nejen o pacienty s koagulopatií, ale zejména ty, kteří 

užívají antikoagulační nebo antiagregační léčbu. Provádění CT vyšetření mozku v tomto klinickém 

kontextu ale rovněž není tak jednoznačné, protože se ukazuje, že u pacientů s normálním Glasgow 

Coma Scale a bez neurologických příznaků není zcela nezbytné (Gittleman et al., 2005; “Head injury 

| Guidance and guidelines | NICE”). 

 

Pokud bychom porovnali námi použité NICE 2014 kritéria s dalšími, zjistíme, že se liší jak mírou 

redukce zbytečných CT vyšetření, tak i senzitivitou a specificitou (Levine, 2010). Canadian head CT 

rule bylo validované se 100% senzitivitou pro vyloučení provádění CT mozku u pacientů, kteří 

nebudou vyžadovat neurochirugický zákrok (Stiell et al., 2001), nicméně některé pozdější studie 

ukázaly, že toto číslo může být nižší, kolem 80% (Harald Wolf, 2013).  Canadian head CT rule by 

potenciálně mělo redukovat počet CT vyšetření mozku u pacientů s malým traumatem hlavy o dvě 

třetiny. Naproti tomu, kritéria New Orleans, která zahrnují i pacienty s intoxikací a jakýmkoliv 

viditelným poraněním (např. exkoriace) nad úrovní klíčků, snižují počet CT vyšetření o méně jak 

jednu čtvrtinu při udávané stoprocentní senzitivitě (Haydel et al., 2000). Ve studiích, které 

porovnávaly vice skórovacích systémů najednou, splnilo kritéria pro provedení CT mozku při použití 

Canadian head CT rule 65%, u kritérií American College of Emergency Physicians Clinical Policy 

74%, u NICE 2014 87% a u New Orleans kritérií 90% (Melnick et al., 2012; “Head injury | Guidance 

and guidelines | NICE”).  
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Jak vyplývá z Bayesova teorému, indikace vyšetření u pacientů s velmi nízkou předtestovou 

pravděpodobností onemocnění snižuje pozitivní prediktivní hodnotu vyšetření – je totiž více 

pacientů, kteří mají falešně pozitivní výsledek. U CT vyšetření mozku je technickým problémem 

zobrazení struktur pod kostí, zejména ve frontopolárním regionu. V důsledku artefaktů, které 

vznikají na přechodu denzitních rozhraní a v jejich blízkosti nacházíme kortikální okrsky lehce vyšší 

denzity, které mohou imponovat jako drobné kontuze nebo proužek subarachnoidálního krvácení. 

V tomto případě by velmi obezřetný radiolog mohl do nálezu napsat, že frontopolárně neodliší 

v terénu artefaktů drobné kontuze a měl by pravdu (Obrázek 11). Dalším problémem jsou neklidní 

nebo nespolupracující pacienti, kteří nevydrží ležet v klidu na vyšetřovacím stole. Vyšetření je pak 

modifikováno pohybovými artefakty a rovněž se pak můžeme dostat k nejednoznačnému nálezu. 

Vzácně se setkáváme i s falešně negativním nálezem – může se jednat o drobné subdurální krvácení, 

které na 5mm řezech splyne s kalvou nebo nezjištěná fisura lbi, jejichž počet odhaduje Chawla et al. 

až na 15% (Chawla et al., 2015). Nemusí se ani jednat o nepozorné prohlížení vyšetření, ale 

nedokonalost lidského vnímání nebo technické okolnosti (Pinto & Brunese, 2010).  

 

Co si tedy se zbytečnými CT vyšetřeními mozku u pacientů s malým poraněním hlavy počít? V první 

řadě je nutné vytvořit jednoznačná doporučení, podle kterých kritérií by pacienti měli v tomto 

klinickém kontextu CT vyšetření podstupovat na základě diskuse lékařských společností na národní 

nebo evropské úrovni a těmto doporučením dát právní rámec, aby v případě jejich dodržení byl 

postup vždy hodnocen jako „lege artis“ bez ohledu na jeho výsledek. U pacientů, kteří by daná 

kritéria nesplňovala, by provedení CT vyšetření bylo plně na úvaze klinika bez toho, aby musel ve 

své rozvaze počítat i s ochranou sebe sama před případným soudním popotahováním (Hermer & 

Brody, 2010). Tato doporučení by ale měla být uvedena do praxe nejen pro CT mozku, ale i v dalších 

případech, kde dochází ke zbytečnému nadužívání CT vyšetření. Raja et al. ukázali, že implementace 
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jednoznačných doporučení do klinické praxe skutečně vede ke snížení počtu zbytečných CT 

vyšetření i v jiných případech, než je námi sledované CT mozku (Raja et al., 2014). 

 

 

 

Obrázek 11: Úskalí CT mozku prováděného k vyloučení nitrolebního krvácení nebo traumatu 

neurocrania: artefakty od ztvrzení paprsku za denzitním rozhraním kosti-vzduch-kost-mozek 

vytvářejí falešný dojem kontuzních ložisek (a, b); pohybový artefakt u nespolupracujícího pacienta 

v ebrietě (c); subdurální proužek vyšší denzity, který vznikl mírným pohybovým artefaktem a může 

imponovat jako subdurální hematom (d). 
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2.1.4   Závěr  

Naše práce přináší důkazy, že příčinou výrazného nárůstu počtu CT vyšetření mozku v ústavní 

pohotovostní službě není pouze jejich skutečná potřeba ze strany pacienta, která by měla být hlavní 

motivací k jejich provádění. Domníváme se, že důležitou roli v nadužívání tohoto vyšetření hrají i 

další faktory, kromě nedostatku nemocničních lůžek pro observaci pacientů i větší pocit bezpečí nebo 

ochrany proti případným soudním sporům v ovzduší málo předvídatelných soudních rozhodnutí. Jako 

řešení vidíme stanovení jednoznačných doporučení, kdy se vyšetření provádět nemusí, na základě 

mezioborové diskuse lékařských společností s jejich zasazením do právního rámce výkonu lékařské 

praxe „lege artis“.  
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2.2 Vnímání CT vyšetření pacienty a jejich preference 

V této části práce jsme zjišťovali, jak a kým jsou pacienti informováni o CT vyšetření, jeho rizicích, 

zda se jejich znalosti po přečtení informací o vyšetření zlepší a zda informování nezpůsobí zvýšení 

jejich úzkosti. 

 

2.2.1 Metodika 

 

Stavebním kamenem této studie byl dotazník, který jsme vytvořili na základě našich zkušeností, 

literární rešerše, doporučení kolegů a pacientů, kterým byla předložena jeho testovací verze. 

Provedení dotazníkové studie schválila Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

V rámci dotazníku byl i informovaný souhlas s použitím vyplněného dotazníku v anonymizované 

podobě pro vědecké účely.  

 

Do studie bylo zařazeno 315 pacientů, kteří souhlasili s vyplněním předloženého dotazníku. Jednalo 

se o dospělé pacienty, kteří přicházeli k provedení CT vyšetření břicha a pánve nebo celého trupu. 

Dotazník vyplňovali během čekání na vyšetření, v době, kdy popíjejí kontrastní látku. Pacienty, kteří 

nebyli schopni dotazník vyplnit z důvodu slabozrakosti nebo jiného onemocnění, jsme o vyplnění 

dotazníku nežádali.    

 

Dotazník zahrnoval demografické údaje a dále položky zjišťující informovanost pacientů o rizicích 

radiační zátěže, nitrožilního podání kontrastní látky, zdroje jejich informací a strachu z vyšetření. Na 

druhé stránce byla vytištěna Zungova škála úzkosti zahrnující celkem 20 otázek s možností odpovědí 

„nikdy nebo zřídka“, „někdy“, „často“, „velmi často nebo stále“ (Zung, 1971). Na třetí straně byly 

pacientům prezentovány informace o vyšetření v textové podobě. Tato strana obsahovala i poučení 

o přítomnosti rentgenového záření a jeho významu – zvýšení rizika vzniku nádoru, které je ale malé. 

Rovněž byla vysvětlena rizika nitrožilního podání jodové kontrastní látky – nežádoucí reakce, 
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porucha funkce ledvin. Poslední stránka zjišťovala, jak se změnilo povědomí o radiační zátěži a 

rizicích CT vyšetření a zda u pacientů nedošlo po přečtení informací ke zvýšení úzkosti. Závěrečné 

otázky se vztahovaly k preferencím pacientů ohledně komunikace výsledku vyšetření. Ze samotného 

CT vyšetření jsme získali další demografická data a odhad efektivní dávky pacienta. Nakonec jsme 

daná vyšetření prošli a zhodnotili, jaký byl jejich výsledek – příznivý (stabilizace nebo regrese 

onemocnění) či naopak nepříznivý (progrese nebo zjištění závažné patologie). 

 

Pro statistické hodnocení jsme použili program SPSS verze 19 (SPSS Inc., Armonk, NY, USA). 

Počítali jsme korelace jednotlivých parametrů pomocí Kendallova tau-b (τ). Dalším použitým testem 

byl χ2 pro kontingenční tabulky a Mann-Whitneyův test pro porovnání dat mezi dvěma skupinami. 

Jako statisticky významnou jsme uvažovali p-hodnotu nižší než 0,05. 

 

 

2.2.2 Výsledky 

Z původně oslovených 315 pacientů, kteří souhlasili s vyplněním dotazníku, jsme vytěžili 263 

dotazníků, které byly vyplněné kompletně (83%). Průměrný věk pacientů byl 62±12let. Mužů bylo 

99 (38%). U celkem 237 (90%) pacientů bylo již známo maligní onemocnění. Většina pacientů (n = 

118, 45%) měla středoškolské vzdělání, 76 (29%) byli vysokoškoláci. Většina pacientů (n = 239, 

91%) uvedla, že již v minulosti podstoupila minimálně jedno CT vyšetření, z toho více jak polovina 

podstoupila již 3 a více vyšetření. Dvě třetiny (n = 182, 69%) vyšetření zahrnovaly celý trup, zbytek 

(n = 81, 31%) břicho a pánev. Průměrný dávkový lineární produkt (DLP) z vyšetření byl 801±254 

mGy∙cm, tj. efektivní dávka 12 mSv.  

 

 

V rámci hodnocení rizik CT vyšetření, celkem 25 (10%) pacientů podceňovalo riziko radiační zátěže, 

121 (46%) podceňovalo zvýšení rizika rozvoje sekundárního nádoru, 110 (42%) pacientů nedocenilo 

riziko funkčního postižení ledvin (Obrázek 12). 
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Pacienti po přečtení vyšetření své odhady rizika poškození funkce ledvin a rizika rozvoje 

sekundárního nádoru z větší části korigovali. Měli ale naopak tendenci radiační zátěž více 

přeceňovat.  

 

Muži (τ = 0,16, p = 0,10) a starší (τ = -0,11, p = 0,029) pacienti a ti, kteří měli předchozí zkušenosti 

s CT vyšetřením (τ = -0,21, p <0,0001) více tíhli k podceňování rizika z radiační zátěže. Pacienti, 

kteří předtím podstoupili CT vyšetření, více podceňovali možný dopad kontrastního materiálu na 

renální funkce (τ = -0,11, p = 0,33). Paradoxně u 6% až 18% pacientů (v závislosti na otázce) došlo 

po přečtení informačního textu ke zhoršení jejich znalostí. Ačkoliv téměř všichni pacienti byli 

instruováni, že před vyšetřením mají lačnit (n=251, 95%), drtivá většina z nich (n = 227, 86%) 

uvedla, že nebyli upozorněni, že mohou pokračovat v perorálním příjmu tekutin až do jedné hodiny 

před plánovaným vyšetřením. O radiační zátěži při vyšetření a případné alternativě bylo informováno 

pouze 19% pacientů a pouze 55% z nich se dozvědělo o nitrožilním podání jodové kontrastní látky. 

Nejčastějším zdrojem informací byl doporučující lékař (67% pacientů). 
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Obrázek 12: Hodnocení rizik CT vyšetření před a po přečtení informací o vyšetření (nahoře). 

Udávaný strach z CT vyšetření, kontrastní látky a z výsledku vyšetření před a po přečtení informací 

o vyšetření (dole). 
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Pacienti uváděli daleko větší obavy z výsledku vyšetření než z CT vyšetření samotného nebo z 

injekce kontrastní látky (p <0,0001). Strach z CT vyšetření byl výraznější u mladších pacientů (τ = 

-0,22, p = 0,0003) a žen (τ = -0,17, p = 0,0009). Pacienti, kteří dříve podstoupili alespoň jedno CT 

vyšetření, se obávali výsledku vyšetření méně (τ = -0,17, p <0,006). Po přečtení informačního listu 

udávalo 195 (74%) pacientů větší strach z vyšetření (p <0,0001). Toto bylo výraznější u žen (τ = -

0,24, p <0,0001), mladších pacientů (τ = -0,096, p = 0,0048) a u pacientů s vyšším dosaženým 

vzděláním (τ = 0,143, p = 0,012). Strach z ozáření a podání kontrastní látky byl výraznější u mladších 

pacientů (τ = -0,22, p = 0,0003 a τ = -0,14, p = 0,25). Většina pacientů (79%) uvedla, že se 

v informačním listu v rámci dotazníku dozvěděla nové informace nebo si upřesnila své znalosti. 

Žádný z pacientů neodmítl podstoupit vyšetření na základě informací uvedených v dotazníku. 

 

Průměrné skóre úzkosti hodnocené Zungovou škálou úzkosti bylo 34 bodů (mezikvartilní rozpětí, 7 

bodů), což je v normálním rozmezí (20 až 44 bodů). Neprokázali jsme žádný vztah mezi bodovým 

skóre a udávaným strachem z CT vyšetření, podáním kontrastní látky, nebo z výsledku vyšetření. 

Stejně tak jsme nenašli žádnou korelaci s mírou strachu, kterou pacienti udávali po přečtení 

informací, se skutečným výsledkem vyšetření (u 25% pacientů došlo k progresi onemocnění nebo 

k rozvoji významné komplikace). 

 

Dvě třetiny pacientů uvedly, že do tří dnů se dozví výsledek vyšetření od odesílajícího lékaře. Většina 

pacientů připustila, že tato doba mezi vyšetřením a oznámením výsledku pro ně bude nepříjemná. 

Čtvrtina pacientů by si přála znát výsledek do jedné hodiny po vyšetření. 
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2.2.3 Diskuse 

V této studii jsme získali poznatky o informovanosti pacientů o radiační zátěži a rizicích spojených 

s provedením CT vyšetření, na které byli objednáni. Zjistili jsme, že vnímání radiační zátěže, jejího 

významu a rizika spojeného s nitrožilním podáním jodové kontrastní látky pacienty není zcela 

správné. Dále jsme zjistili, odkud pramení znalosti pacientů o CT vyšetření – jejich hlavním zdrojem 

je odesílající lékař. Zhodnotili jsme míru úzkosti pacientů před CT vyšetřením. Pacienti referovali, 

že větší strach než z vyšetření mají z jeho výsledku. Provedli jsme intervenci formou informačního 

letáku a zjišťovali jsme, do jaké míry jsou znalosti pacientů ovlivnitelné. Zjistili jsme, že poskytnutí 

těchto informací vede k lepšímu zhodnocení rizik, ale také zvyšuje strach z vyšetření zejména u 

mladších žen s vyšším dosaženým vzděláním. 

 

Naši studovaní pacienti prokázali lepší povědomí o radiační zátěži (66% jich udávalo správnou 

odpověď) v porovnání se studií provedenou Baumanem et al., kde u ještě mladších populace pacientů 

bylo správných odpovědí 45% (Baumann et al., 2011). V porovnání s dalšími studiemi byly znalosti 

našich pacientů podstatněji lepší (Caoili et al., 2009b; Power et al., 2016; Singh et al., 2017). Na 

druhou stranu, celých 46% pacientů nemělo představu o významu radiační zátěže a jejího možného 

dopadu na zdraví. Rizika radiační zátěže byla podceňována zejména staršími pacienty, muži, a 

pacienty, kteří již v minulosti CT vyšetření podstoupili.  

 

Podobně, jako se ukázalo i v řadě jiných předchozích studiích, většina pacientů nedostala od 

odesílajícího lékaře žádnou informaci o přítomnosti radiační zátěže při vyšetření (Singh et al., 2017). 

Zajímavým zjištěním naší studie bylo, že pokud pacientům informace dodáme ve srozumitelné, třeba 

i jen tištěné podobě, tak si je přečtou, snaží se jim porozumět a jejich aktivita vede ke zlepšení jejich 

znalostí a vnímání rizik spojených s CT vyšetřením. 

 



 

70 

V průměru naši pacienti vyjadřovali větší strach z výsledku vyšetření než z vyšetření samotného 

nebo z rizik s ním spojených. V tomto ohledu bylo jejich tušení správné, protože šance, že výsledek 

z CT vyšetření nebude pro pacienta příznivý (v našem souboru 25% pacientů) je o dva až tři řády 

vyšší než riziko rozvoje těžké nežádoucí reakce na nitrožilní podání jodové kontrastní látky (to činí 

pro neionické kontrastní látky 0,04%) nebo riziko rozvoje sekundárního nádoru někdy v budoucnu, 

které lze pro podstupovaná vyšetření odhadnout na 0.05% (Dickinson & Kam, 2008; Hricak et al., 

2011; Power et al., 2016).  

 

Ukázali jsme, že po přečtení informací o vyšetření a jeho rizicích docházelo u pacientů ke zvýšení 

strachu nebo úzkosti, a to bez ohledu na počáteční hladinu celkové úzkosti, kterou jsme měřili 

pomocí Zungovy škály úzkosti (Zung, 1971). Nárůst strachu z vyšetření byl v našem souboru 

výraznější u žen, mladších pacientek, které ještě neměly s CT vyšetřením osobní zkušenost. Tento 

typ pacientů by zřejmě profitoval z osobního pohovoru, hlubšího probrání informací o vyšetření s 

ujištěním, že podstupovaná rizika jsou podstatně menší a že výhody provedení CT vyšetření je 

daleko převyšují. 

 

Hlavním zdrojem informací o CT vyšetření pro naše pacienty byl indikující lékař, kterého uvedlo 

67% z nich. Indikující lékař má s pacientem obvykle déletrvající vztah založený na vzájemné důvěře 

a kromě ústního podání informací může nabídnout i informační leták, který si pak pacient může v 

klidu přečíst doma, než půjde na vyšetření (Krille et al., 2010; Ukkola et al., 2016). Caoili et al. ve 

své práci zjistili, že 47% dotázaných pacientů bylo edukováno o CT vyšetření svým ošetřujícím 

lékařem a převážná většina z nich, 70%, toto považovalo za důležité (Caoili et al., 2009b).  

 

Ačkoliv většina pacientů věděla, že na vyšetření má přijít nalačno, t.j. nejíst po dobu 5 hodin před 

vyšetřením, pouze 14% z nich vědělo, že mohou přijímat tekutiny až do 1 hodiny před plánovaným 
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vyšetřením. Toto zjištění je nadmíru důležité proto, že správná hydratace před vyšetřením snižuje 

riziko rozvoje kontrastní nefropatie jako nežádoucího (nefrotoxického) efektu nitrožilního podání 

jodové kontrastní látky (Dickinson & Kam, 2008). Tato informace by proto měla být indikujícím 

lékařům i pacientům (pokud se objednávají telefonicky) náležitě zdůrazněna stejně jako jim 

zdůrazňujeme, že se mají dobře hydratovat po vyšetření. Informační letáky sice umí pacienta dobře 

a efektivně o vyšetření poinformovat, zlepšit jejich porozumění vyšetření, na které jsou posíláni, 

nicméně jim schází lidský rozměr, kontakt lékaře s pacientem s vřelým ujištěním, že daný postup je 

pro pacienta tím nejlepším, které by rozptýlilo poslední obavy (Lin et al., 2017). Domníváme se, že 

při komunikaci radiační zátěže z vyšetření a rizik s ní spojených, je nutné pacienty zároveň ujistit, 

že předpokládaný profit z vyšetření daleko převyšuje jeho rizika tím, že dojde např. k vyloučení 

závažné patologie, která by objasnila obtíže pacienta, dala se léčit, nebo na základě vyšetření se 

upraví či změní dosavadní léčba (Boutis et al., 2013; Doss, 2014). 

 

Dvě třetiny pacientů uvedly, že informaci o výsledku vyšetření obdrží od odesílajícího lékaře do tří 

dnů od jeho provedení. To je důležité, protože nedochází mezi provedením vyšetření a reakcí na jeho 

výsledek k výraznějšímu zpoždění. Vyhodnocení CT vyšetření a sepsání nálezu včetně shrnujícího 

závěru, kde jsou uvedeny podstatné skutečnosti s ohledem na nález a klinickou otázku v rozumné 

době (ideálně tentýž den) urychluje management pacientů na klinických odděleních a redukuje počet 

zbytečných telefonních dotazů, které vyrušují od práce a dále proces vyhodnocování zpomalují a 

zavádějí zbytečné chyby. V běžném provozu ale bohužel není radiologické oddělení schopno zajistit, 

aby všechny nálezy byly dostupné ve statimovém režimu. To by bylo i přání jedné čtvrtiny 

dotazovaných v naší studii, kteří by si výsledek přáli znát do jedné hodiny po vyšetření (Pahade et 

al., 2012). Rychlá komunikace výsledku vyšetření by zajisté zlepšila psychický komfort pacientů a 

zkrátila by období nejistoty – čekání na výsledek. Je možné, že v budoucnu by toto mohlo být možné 

alespoň u části pacientů v rámci nadstandartních služeb. 
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 Jako na každé, i na naší studii lze shledat nedostatky. Ty spatřujeme v tom, že dotazovaní pacienti 

pocházeli z velké univerzitní nemocnice a jednalo se o jeden typ vyšetření. Většina pacientů měla 

již v minulosti diagnostikovaný zhoubný nádor, a tak jejich pohled na rizika samotného vyšetření 

mohl být mitigován. 

2.2.4 Závěr  

V této studii jsme ukázali, že více jak polovina pacientů má nesprávné představy o radiační zátěži a 

celkově rizicích spojených s podstoupením CT vyšetření. Zjistili jsme, že pokud pacientům 

informace o CT vyšetření, jeho průběhu a rizicích dodáme v tištěné podobně, dojde ke zlepšení jejich 

znalostí. Nicméně dochází i ke zvýšení strachu z vyšetření, což je zejména patrné u mladších 

pacientů, žen a těch, kteří podstupují vyšetření poprvé. Tištěnému dokumentu chybí lidský rozměr, 

vřelé ujištění pacienta, že dané vyšetření je tím nejlepším a že rizika vyšetření jsou oproti 

předpokládaným benefitům z vyšetření podstatně nižší. Poučení pacientů o CT vyšetření z větší části 

provádí indikující lékař. Bohužel drtivá většina pacientů nedostala informaci, že ačkoliv před 

vyšetřením mají lačnit, tak tekutiny per os přijímat mohou, což má vliv na dobrou hydrataci a 

prevenci kontrastní nefropatie. Pacienti mají celkově větší obavy z výsledku vyšetření, než z rizik 

nebo průběhu samotného CT vyšetření. Zřejmě proto je i doba čekání na sdělení výsledku 

indikujícím lékařem naplněna úzkostí.  
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3 Zhodnocení cílů a hypotéz práce     

 Cíl 1) Zhodnotit nadužívání CT vyšetření u pacientů podstupujících CT mozku z důvodu malého 

traumatu  

Hypotéza 1: Růst počtu CT vyšetření mozku u pacientů s malým traumatem v ústavní pohotovostní 

službě je rychlejší než růst počtu všech CT vyšetření. 

- Hypotéza byla potvrzena. 

 

Hypotéza 2: U CT vyšetření mozku pacientů s malým traumatem hlavy v ústavní pohotovostní 

službě se s jejich přibývajícím počtem snižuje jejich výtěžnost 

- Hypotéza byla potvrzena. 

 

Cíl 2) Posoudit vnímání CT vyšetření pacienty a jejich preference 

Hypotéza 1: Většina informací, které pacienti o vyšetření mají, je od indikujícího lékaře. 

- Hypotéza byla potvrzena. 

 

Hypotéza 2: Informováním pacientů o rizicích CT vyšetření se zvýší jejich úzkost. 

- Hypotéza byla potvrzena. 

 

Hypotéza 3: Informování pacientů o rizicích CT vede ke zlepšení jejich znalostí. 

- Hypotéza byla potvrzena. 
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4 Souhrn závěrů 

V první části naší práce jsme přinesli důkazy, že příčinou výrazného nárůstu počtu CT vyšetření 

mozku v ústavní pohotovostní službě není pouze jejich skutečná potřeba ze strany pacienta, která by 

měla být hlavní motivací k jejich provádění. Domníváme se, že důležitou roli v provádění tohoto 

vyšetření hrají i další faktory, kromě nedostatku nemocničních lůžek pro observaci pacientů i větší 

pocit bezpečí nebo ochrany proti případným soudním sporům v ovzduší málo předvídatelných 

soudních rozhodnutí. Jako řešení vidíme stanovení jednoznačných doporučení, kdy se vyšetření 

provádět nemusí, na základě mezioborové diskuse lékařských společností s jejich zasazením do 

právního rámce výkonu lékařské praxe „lege artis“.  

 

V druhé části naší práce jsme ukázali, že více jak polovina pacientů má nesprávné představy o 

radiační zátěži a celkově rizicích spojených s podstoupením CT vyšetření. Zjistili jsme, že pokud 

pacientům informace o CT vyšetření, jeho průběhu a rizicích dodáme v tištěné podobně, dojde ke 

zlepšení jejich znalostí. Zvýší se ale i strach z vyšetření, a to zejména u mladších pacientů, žen a 

těch, kteří podstupují vyšetření poprvé. Tištěnému dokumentu chybí lidský rozměr s ujištěním 

pacienta, že dané vyšetření je tím nejlepším a že rizika vyšetření jsou oproti předpokládaným 

benefitům z vyšetření podstatně nižší. Poučení pacientů o CT vyšetření z větší části provádí 

indikující lékař. Bohužel drtivá většina pacientů nedostane informaci, že ačkoliv před vyšetřením 

mají lačnit, tak tekutiny per os přijímat mohou, což má vliv na dobrou hydrataci a prevenci kontrastní 

nefropatie. Pacienti mají celkově větší obavy z výsledku vyšetření, než z rizik nebo průběhu 

samotného CT vyšetření. Zřejmě proto je i doba čekání na sdělení výsledku indikujícím lékařem 

naplněna úzkostí.  
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5 Conclusion summary 

In the first part of our work, we provided evidence that the cause of a significant increase in the 

number of CT examinations of the brain in the emergency service is not only due to their actual 

clinical need, which should be the principal motivation for performing them. We believe that apart 

from the lack of hospital beds for observation of the patients, other factors play an important role in 

requesting unnecessary examinations, as well as a greater sense of security or protection against 

possible litigation in the atmosphere of unpredictable court decisions. As a solution, we propose that 

clear recommendations when an examination may be waived should be introduced based on 

interdisciplinary discussions among medical societies with their inclusion in the legal framework of 

the “lege artis” practice. 

 

In the second part, we showed that more than half of patients have misconceptions about the radiation 

burden and other risks associated with CT examination. We have found that providing patients with 

printed information sheet improves their knowledge and understanding of the risks. However, this 

information results in increased fear especially in younger patients, women, and those undergoing 

CT examination for the first time. The printed document lacks a human dimension with the assurance 

of the patient that the examination is the best option and that its risks are substantially lower than its 

expected benefits. Most patients receive their information about CT scan from their physician. 

Unfortunately, the vast majority of patients are not informed that although they should be fasting 

prior to the examination, they also can maintain fluid intake, which affects good hydration and 

decreases the risk of contrast nephropathy. Overall, patients are more concerned about the outcome 

of the examination than the risks of the examination itself. Probably that is why the time before 

patients receive results from their physician is filled with anxiety. 
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