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Etické aspekty radiologické ochrany ve vnímání
radiologických asistentů

čtvrtek 11. listopadu 2021 14:55 (15 minut)

Až donedávna se v rámci radiologické ochrany etika výslovně neřešila. Teprve v roce 2018 vydalaMezinárodní
komise pro radiologickou ochranu první publikaci na toto téma s názvem “Etické základy systému radiologické
ochrany”. Nyní připravuje novou publikaci, která se bude konkrétněji zabývat etickými aspekty radiologické
ochrany v lékařské diagnostice a terapii.

Cílem zde prezentované studie bylo posoudit, jak vnímají etiku radiologičtí asistenti v České republice. Byly
provedeny polo-strukturované rozhovory a dotazníkové šetření mezi přibližně 100 radiologickými asistenty,
z nichž zhruba polovina pracuje na radiodiagnostice a další část v nukleární medicíně a radioterapii.

Respondenti až na výjimky potvrdili, že toto téma považují za důležité pro svou profesi, a přibližně dvě třetiny
z nich se při své práci setkali s nějakým etickým dilematem. Téměř všichni si byli vědomi existence etického
kodexu pro radiologické asistenty a téměř dvě třetiny z nich měly během své odborné přípravy alespoň ně-
jakou výuku etiky. Nicméně polovina respondentů se domnívala, že by mohlo existovat více podpory pro ty,
kteří se setkají s etickými problémy ve své profesi. Jako témata, kterým je třeba věnovat pozornost, jmenovali
respondenti například důstojnost pacienta (nedostatek respektu k intimitě), transparentnost v komunikaci (ne-
dostatek upřímnosti v případech nevyléčitelných onemocnění) a empatii (nedostatek pochopení pro potřeby
pacienta).

Naše zjištění jsou alespoň částečně srovnatelná s výsledky průzkumu, který v roce 2013 zveřejnila Amer-
ická asociace lékařů (AAPM). Zde téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že během svého vzdělávání v oboru
lékařské fyziky nedostaly žádné informace týkající se etiky. Přibližně jedna třetina uvedla, že byla svědkem
chování, které bylo v rozporu s přínosem pro pacienta nebo bylo neslučitelné se zachováním intimity. Rozdíly
mezi našimi výsledky a výsledky amerického průzkumu lze podle našeho názoru interpretovat jako důkaz
toho, že čeští radiologičtí asistenti si díky svému vzdělání lépe uvědomují etické problémy, když se s nimi
setkají.

V jiném průzkumu mezi členy AAPM v roce 2015 téměř polovina respondentů uvedla, že se s etickým dile-
matem v praxi nikdy nesetkala. Dále tito respondenti uvedli, že pokud by taková situace nastala, řídili by se
spíše svým vnitřním “morálním kompasem” než etickým kodexem nebo obecnými etickými zásadami, zatímco
mezi českými radiologickými asistenty je takový intuitivní přístup mnohem méně obvyklý.
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