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Může radiologický fyzik z ČR 

pracovat v USA? 

 

Za jakých podmínek? 



Vzdělání a specializační vzdělání 



Přijímací pohovor 



Uznání akademických titulů a atestace 

 Uznání titulu Ph.D. z ČVUT FJFI 

 

 Obecně vysoká tolerance na vzdělání 

 

 Atestace z ČR uznána není 



Atestace 

 

 

 Část 1 (test z obecné fyziky a klinických základů, kandidát musí být alespoň 

    zapsán do dvouletého CAMPEP schváleného rezidenčního programu) 

 

 

 Část 2 (test z dané specializace, kandidát musí mít ukončen CAMPEP 

    schválený rezidenční program) 

  

 

 Část 3 (závěrečná ústní zkouška z dané specializace) 

  



Commission on Accreditation of Medical Physics 

Educational Programs (CAMPEP) 

 Graduate Education Programs 

 

 Residency Education Programs 

 

 Professional Doctorate Degree Programs 

 

 Continuing Education 

  



Licence pro výkon práce radiologického fyzika 



Pro práci s Leksellovým gama nožem 

 FBI background check 

 

 

 Otisky prstů 



American Association of Physicists in Medicine (AAPM) 



Vízum a pracovní povolení 



Adaptace na pracovní, životní styl a kulturní prostředí USA 

 ≈ 3-6 měsíců jazyková adaptace pro zkušeného mluvčího  

 

 

 

 

 

 ≈ 3 roky adaptace na pracovní a mezilidské vztahy  

 

 

 

 

 

 ≈ ∞ adaptace na tzv. „American culture“ 

 

 



Styl práce a vztahy na pracovišti v USA 

 Kolegové původem z celého světa     

 

 Oslovení křestním jménem 

 

 Veliký důraz na samostatnou práci a osobní zodpovědnost 

    oproti týmové práci    

 

 Velmi malá vzájemná osobní kontrola a kontrola ze strany     

    vedoucího 

  



Styl práce a vztahy na pracovišti v USA 

 

 Očekávaná vlastní aktivita oproti jen plnění přidělených úkolů 

 

 Většinou ne příliš velká ochota sdílet informace → „Job security“ 

 

 Důraz na rychlost a efektivnost 

 

 Pro některé pozice pracovní doba 24/7 

  

 Vysoký stupeň vzájemné důvěry i mezi jinými pracovišti 

(zapůjčení přístrojů apod.) 

  



Styl práce a vztahy na pracovišti v USA 

 

 Důsledné dodržování předpisů, standardních postupů apod.  

 

 Nulová tolerance k neohlášení či neupozornění na nestandardní 

situaci nebo dokonce radiologickou událost  

 

 Systémové nikoliv osobní řešení problémů na pracovišti a 

radiologických událostí 

 

 Možný rychlý kariérní postup bez ohledu na „odsloužená léta“ 

 

 Neexistuje kategorizace pracovníků (kateorie A, B) 

 

 

 



Hlavní pracovní náplň radiologického fyzika na RTO 

 „Acceptance and Commissioning“ nových systémů 

  

 Klinická práce s pacientem (plánování, brachyterapie, stereotaktická radiochirurgie, 

         IMRT QA apod.) 

 

 “Initial chart check“ –   první kontrola ozařovacího plánu s 

    nezávislou kontrolou MU - ruční výpočet 

       - nezávislý software 

       - měření  

 

 “Weekly chart checks“ –  týdení kontrola ozařovacího plánu a kontrola 

     průběhu ozáření 

 

 “Daily, Monthly, Annual QA“ – zajištění všech aspektů ZPS a ZDS 

 

 Řešení veškerých nestandardních a problémových situací 

 

 Akademická práce: výuka a výzkum  



Struktura a odpovědnosti na RTO v USA 

 Medical physicists 

Radiologičtí fyzici 

 Dosimetrists 

Radiologický technik/asistent 

 Radiation safety officer 

Radiologický fyzik – dohlížející osoba 

 Physicians 

 Lékaři 

 Clinical director 

Vedoucí lékař 

 Administrative director 

Vedoucí administrativní manažer 

 Nurses 

 Zdravotní sestry 

 Technicians 

 Sanitáři 

 Therapists  

Radiologičtí asistenti 



Rozdělení pracovní náplně 

USA Česká republika 



„Administrativní tlak“ na radiologického fyzika v ČR 

 

 

 Tvorba a udržování veškeré dokumentace vůči SÚJB 

 

 

 Tvorba a udržování organizačních směrnic, standardních 

operačních postupů, místních radiologických standardů aj. 

dokumentace v rámci nemocnice 

  

 

 Nyní také dokumentace spojená s interními klinickými audity 



„Administrativní tlak“  

Teď nemám na 

pacienta čas, 

musím dodělat 

tyto papíry! 
 Méně času na klinickou práci a zejména 

pacienta 

 

 Méně času na zavádění nových metod do 

klinické praxe 

 

 Méně času na výzkumnou a vývojovou činnost 

 

 Vedou vysoké nároky a veliký rozsah 

dokumentace k opravdu kvalitnější práci? 

 



Příklad publikační aktivity z ČR 

Germany 457  

Italy  195 

Spain  127 

Germany 624  

Italy  232 

Spain  122 



Příklad povolení v USA  



Dozimetrické audity, inspekce, interní audity apod. v USA 

 Dozimetrický audit po primární kalibraci svazku není vyžadován pokud není 

oddělení součástí RTOG studie 

 

 Inspekce probíhají v mnohem menší míře než v ČR  

 

 Každé 3 měsíce krátký interní audit prováděný „Radiation safety officer“ 

 

 Kontrola jednotlivých pracovišť prostřednictvím „senior physicist“ 

   

 Pravidelné schůze všech radiologických fyziků, kde jsou probírány problémy 

na pracovišti a radiologické události 

 

 V případě urgentní situace – „conference call“  

 



• Kontrola celého řetězce: 

- CT zobrazení 

- Zakreslení objemu 

- Výpočet dávky  

- Zobrazovacího systému na ozařovači 

- Registrace obrazu 

- Polohování stolu 

- Dodání dávky 

 

Různé fantomy pro různé anatomické oblasti 

Stereotactic Radiosurgery 

Head Phantom          

Pelvic-Prostate Phantom            

Thorax-Lung Phantom            

Nezávislý audit od RPC 



Pacient 

 Většinou velmi dobře informován až „vzdělán“ o svém onemocnění 

 

 Očekává stoprocentně kvalitní servis a komunikaci 

 

 Pacienti z celého světa – často nutná přítomnost tlumočníka 

 

 Mnohem častější používání tlumících prostředků a celkové anestezie do  

    pozdějšího věku u dětí 

 

 Je léčen „konkrétním lékařem“ a nikoliv „týmem“ 

 

 Je platícím pacientem a tudíž nemusí dávat žádné „úplatky“  

  



Plat a benefity radiologického fyzika v USA 

 Základní roční plat plus eventuální roční bonus    

 

 Dovolená a nemocenská (dohromady cca 4 týdny) 

 

 Výhodný program zdravotního pojištění 

 

 Důchodové spořící programy 

 

 Další benefity jako např. platba školného pro děti  

 

  



Plat radiologického fyzika v USA 



Srovnání USA a ČR 

 Dle mé zkušenosti lze konstatovat, že úroveň zdravotní péče –  

vlastního výkonu v ČR je na velmi vysoké úrovni srovnatelné s USA    

 

 Rovněž úroveň radiologické fyziky v ČR je na velmi vysoké úrovni 

srovnatelné s USA  

 

 V USA je podstatně lepší komunikace s pacientem  

 

 Pracovní náplň radiologického fyzika v USA je méně soustředěna 

na rutinu a papírování a více na odbornou a vědeckou činnost   

 

  



Srovnání USA a ČR 

 V USA je dění na oddělení dynamičtější – častější personální  

změny i výměna technologií    

 

 V USA je práce v medicíně velmi často motivována finanční 

odměnou a méně pečovatelskou či vědeckou motivací  



DĚKUJI ZA POZORNOST! 


