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Stupeň štúdia: prvý
Názov predmetu: Rádiobiológia
Skratka predmetu: KRA/R003/15
Rok štúdia: 2016/2017
Semester: Z
Počet kreditov: 2
Druh: Povinný predmet
Metóda: Prednášky / Cvičenia
Rozsah výučby: 3 P+1C /týždeň
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje: prezenčnou metódou
Podmieňujúce predmety (nadväznosť, prerekvizity):
Výuka predmetu rádiobiológia prebieha v nadväznosti na predmet fyzika a biofyzika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:

min. 80 % účasť na prednáškach a cvičeniach
(každá neúčasť sa nahrádza vypracovaním seminárnej práce na danú tému)

Záverečné hodnotenie:

test / skúška

Hodnotenie požadovaných vedomostí: A: 95%, B: 90%, C 85%, D 80%, E 75%
Každý študent je povinný sa zúčastňovať písomných testov, ktoré sú súčasťou priebežného hodnotenia úrovne
vzdelávania študenta počas semestra.
Súčasťou záverečného hodnotenia je účasť na prednáškach a cvičeniach (min 80%), priebežné výsledky
písomných testov, záverečný písomný test a ústna odpoveď pri záverečnej skúške.
Kľúčové slová: Rádiobiológia, ionizujúce žiarenie, choroba z ožiarenia, biologické účinky,
Anotácia predmetu:
Predmet rádiobiológia je zameraný na získanie základných informácii o rádiobiologickej podstate vplyvu
rôznych druhov elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus a možného vzniku radiačného
poškodenia a kontaminácie rádioaktívnymi látkami. Obsahom predmetu je aj vznik a priebeh akútnej
a chronickej choroby z ožiarenia, jej klinických prejavov, liečba, prevencia a minimalizácia následkov
ožiarenia osôb, včítane profylaxie. Hlavnou témou bude vplyv ionizujúceho žiarenia na pacientov,
pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a iných osôb pri lekárskom ožiarení.
Stručná osnova predmetu:
Prednáškový cyklus je rozdelený do štyroch základných blokov :
I.

Vznik a druhy elektromagnetického žiarenia

II.

Biologické účinky žiarenia na živú hmotu

III.

Klinické prejavy choroby z ožiarenia pri lekárskom ožiarení

IV.

Ochrana pred účinkami ionizujúceho žiarenia

Základné bloky ďalej obsahujú :
Fyzikálnu podstatu, históriu a rozdelenie rôznych druhov elektromagnetického žiarenia
Mechanizmy biologického pôsobenia ionizujúceho žiarenia na živú hmotu
Odhad radiačnej záťaže pri ožiarení osôb
Vzťah dávky a účinok u ožiarených osôb
Regulácia ožiarenia ionizujúcim žiarením na základe rádiobiologických poznatkov
Akútna a chronická choroba z ožiarenia.
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Rázusova 14, 921 01 Piešťany Telefón: 033/7301334

INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

SYLABUS PREDMETU ŠP RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA

Patogenetické formy.
Liečenie patogenetických foriem.
Neskoré následky vnútornej a vonkajšej kontaminácie.
Vplyv ionizujúceho žiarenia na ľudskú reprodukciu.
Princípy ochrany pred žiarením (profylaxia).
Biologické účinky laseru.
Biologické účinky elektromagnetického poľa.



Konzultácie ohľadom predmetu rádiobiológia je možné dohodnúť s vyučujúcim pedagógom a to
vopred písomným dohovorom ( e mail : dusan.salat@ucm.sk)
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