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A Cíl metodiky
Cílem metodiky je popsat postupy a procedury pro vyhodnocení gafchromických filmů
v rámci nezávislého korespondenčního auditu v radioterapii [1].
Korespondenční audit v radioterapii je určen k nezávislému ověření dávek aplikovaných
radioterapeutickým pracovištěm.

B Vlastní popis metodiky
1

Názvosloví a zkratky

V tomto dokumentu jsou použity následující termíny, definice a zkratky:
ASCII

Zkratka pro American Standard Code for Information Interchange. Znaková
sada.

CT

Výpočetní tomografie (Computed tomography)

DICOM

Zkratka pro Digital Imaging and Communications in Medicine. Standard pro
zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených
snímacími metodami jako je např. CT.

IPEM

Institute of Physics and Engineering in Medicine

MLC

Vícelamelový kolimátor (Multileaf collimator)

MU

Monitorová jednotka (Monitor unit)

ROI

Oblast zájmu (Region of interest)

SSD

Vzdálenost měřená podél osy svazku záření od zdroje záření ke vstupnímu
povrchu ozařovaného objektu (Source to surface distance)

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SÚRO

Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce

TLD

Termoluminiscenční dozimetr

TPS

Terapeutický plánovací systém
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Podstata zkoušky

Podstata zkoušky spočívá v tom, že SÚRO zašle na prověřované pracoviště polystyrenový
fantom (krychle o velikosti 15 x 15 x 15 cm3) – viz [1]. Pracoviště fantom nasnímá na CT a
vytvoří plány pro malá pole 5 x 2 cm2 a 2 x 2 m2 ozářené dávkou 8 Gy v hloubce 10 cm pro
techniku SAD nebo SSD. Malá pole jsou vytvořena pomocí fotonových MV svazků
lineárního urychlovače. Pracoviště potom umístí do fantomu gafchromické filmy a fantom
s filmy ozáří připravenými plány pro malá pole. Dále pracoviště vyexportuje z plánovacího
systému vypočtené dávkové distribuce. Filmy a vyexportované distribuce se pošlou na
SÚRO, kde se provede vyhodnocení zkoušky.
Zkouškou se rozumí porovnání dávkových profilů malých polí změřených pomocí
gafchromických filmů s dávkovými profily vypočtenými plánovacím systémem. Dávkové
profily se porovnávají pro pole 5 x 2 cm2 a 2 x 2 cm2. Velikost pole je vymezena lamelami
vícelamelového kolimátoru (MLC).
Vyhodnocovanou veličinou je rozdíl mezi změřenou a vypočtenou velikostí pole. Tento rozdíl
se stanovuje pro tři různé velikosti izodóz: 80%, 50% a 20%. Velikost pole definovaná pro tři
různé izodózy je schematicky znázorněna na Obr. 1. Velikost pole se stanovuje na hlavní
podélné a příčné ose pole.

Obr. 1: Ilustrace velikosti pole stanovené na základě 20%, 50% a 80% izodózy (pro dávkový profil
vypočtený plánovacím systémem)

3

Specifikace zkušebního postupu

Metodika udává postupy pro přípravu, ozáření, skenování a vyhodnocení gafchromických
filmů používaných pro účely vyhodnocení dávkových profilů malých polí při
korespondenčním auditu v radioterapii, konkrétně v jeho verzi pro stereotaktickou radioterapii
a IMRT [1]1. Výstupem je porovnání dávkových profilů malých polí změřených pomocí
gafchromických filmů ozářených radioterapeutickým pracovištěm v souladu s [1] a

1

Tato verze auditu zahrnuje i ověření dávky pomocí termoluminiscenčních dozimetrů (TLD). Postup stanovení
dávky pomocí TLD je uveden v dokumentu [2].
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dávkových profilů vygenerovaných terapeutickým plánovacím systémem (TPS)
radioterapeutického pracoviště. V metodice se malými poli rozumí pole 5 x 2 cm2 a 2 x 2 m2.
Porovnání dávkových profilů se provádí za účelem ověřění dávkových profilů vypočtených
plánovacím systémem.
Proces vedoucí k porovnání změřených a vypočtených dávkových profilů malých polí
zahrnuje laboratorní přípravu předcházející samotnému korespondenčnímu auditu, ozáření
filmů radioterapeutickým pracovištěm včetně vygenerování odpovídající dávkové distribuce
z TPS, skenování gafchromických filmů a vyhodnocení dávkových profilů.
Dílčí procedury v rámci laboratorní přípravy jsou:
1. Příprava kalibračních gafchromických filmů
2. Ozáření kalibračních filmů
3. Skenování kalibračních filmů v různých časových intervalech od ozáření
Dílčí procedury v rámci korespondenčního auditu jsou:
4. Příprava měřících gafchromických filmů a skenování pozaďového gafchromického
filmu
5. Ozáření měřících filmů na radioterapeutickém pracovišti (provádí radioterapeutické
pracoviště v souladu s [1])
6. Vyexportování dávkové distribuce z TPS (provádí radioterapeutické pracoviště
v souladu s [1])
7. Skenování pozaďového gafchromického filmu a měřících gafchromických filmů
8. Vytvoření kalibrační křivky a převod hodnot pixelů měřících filmů na absorbované
dávky
9. Porovnání změřených a vypočtených dávkových profilů
Jednotlivé výše uvedené kroky jsou podrobně popsány v kapitole 8. Kroky 1 až 3 (laboratorní
příprava) se provádějí pouze v případě potřeby.

4

Validace a verifikace

Metodika pro porovnání dávkových profilů malých polí je v souladu s doporučením IPEM
103 [3] a s dokumentem VDS 009 [4].
Verifikace správnosti výsledků je prováděna na základě vnitřních a vnějších kontrol shrnutých
v kapitole 13 Řízení kvality.
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Bezpečnost práce

Zásady bezpečné práce, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí jsou stanoveny
v Provozním řádu odboru lékařských expozic [5].

6
6.1

Pracovníci, prostory a prostředí
Pracovníci

Provedení porovnání dávkových profilů zajišťují pracovníci Oddělení radioterapie a
rentgenové laboratoře SÚRO:
Činnost
Příprava gafchromických filmů
Ozáření kalibračních filmů na vybraném
radioterapeutickém pracovišti (předchází
korespondenčnímu auditu)
Ozáření měřících filmů na auditovaném
radioterapeutickém pracovišti
Vyexportování dávkové distribuce z TPS
Skenování gafchromických filmů na skeneru Epson
Perfection V750 Pro
Vytvoření kalibrační křivky a převod hodnot pixelů
měřících filmů na absorbované dávky
Stanovení dávkových profilů a porovnání
stanovených (změřených) a vypočtených dávkových
profilů
Zpracování výsledků a vyhotovení Protokolu o
porovnání dávkových profilů malých polí
Archivace záznamů o porovnání dávkových profilů
malých polí

Oprávnění k vykonávání činnosti
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Radiologický fyzik vybraného
pracoviště
Radiologický fyzik auditovaného
pracoviště
Radiologický fyzik auditovaného
pracoviště
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Ing. Ivana Horáková, CSc.
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Jarmila Pilgerová

Jednotlivé zkušební úkony vykonávají pracovníci uvedení na prvním místě. V případě
nepřítomnosti je zastupují pracovníci uvedení na dalších místech.
6.2

Prostory a prostředí

Ozáření kalibračních filmů, jež předchází korespondenčnímu auditu, je provedeno na
vybraném radioterapeutickém pracovišti. Ozáření měřících filmů při korespondenčním auditu
je provedeno na auditovaném radioterapeutickém pracovišti. Další činnosti se provádí na
SÚRO:
Budova F1, místnost 9: Příprava gafchromických filmů, stanovení dávkových profilů a
porovnání stanovených (změřených) a vypočtených dávkových profilů
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Budova E, místnost 8: Skenování gafchromických filmů
Budova F2, místnost 6: Vytvoření kalibrační křivky a převod hodnot pixelů měřících filmů na
absorbované dávky
Budova F1, místnost 2, 3, Budova F2, místnost 6: Zpracování výsledků, vyhotovení protokolu
Budova F1, místnost 2: Archivace záznamů o zkoušce
Pozn. Místnost pro činnosti prováděné na SÚRO je dána tím, který pracovník SÚRO je
provádí. Viz Provozní řád Odboru lékařských expozic [5].

7

Zkušební zařízení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Skener Epson Perfection V750 Pro
Gafchromické filmy EBT2
Rentgenový steptable film (pro ověření stability odezvy skeneru)
Počítač
Software OmniPro I´mRT
Polystyrenový fantom 15 x 15 x 15 cm3 (se dvěma kazetami pro gafchromické filmy)
2 lokalizační fólie (pro umístění filmů do středu skenovací plochy)
Černé fólie (pro zabalení filmů a pro zabránění vystavení filmů světlu)
Rukavice
Nůžky
Líh a ubrousky na čištění skenovací plochy skeneru

Postup porovnání dávkových profilů malých polí

Ještě před korespondenčním auditem, při němž se porovnávají změřené a vypočtené dávkové
profily malých polí je nutné provést laboratorní přípravu. Ta spočívá v přípravě kalibračních
gafchromických filmů, v ozáření kalibračních gafchromických filmů různými dávkami na
vybraném radioterapeutickém pracovišti a ve skenování těchto kalibračních filmů v různých
časových intervalech od kalibračního ozáření.
Skenování kalibračních filmů v různých časových intervalech od ozáření se provádí kvůli
jevu, kterému se říká post-irradiation darkening („fading“). Ten spočívá v tom, že
s rostoucím časem mezi ozářením a skenováním filmu se mění odezva skeneru při skenování
filmu. Při auditu se měřící gafchromické filmy skenují po návratu z radioterapeutického
pracoviště v takovém termínu, aby se, pokud možno, shodoval časový interval (ve dnech)
mezi ozářením a skenováním kalibračních filmů a ozářením a skenováním měřících filmů.
V takovém případě by měl být v době skenování „fading“ měřících a kalibračních filmů
stejný a pro převod odezvy měřících filmů na dávku je možné použít kalibrační křivku
odvozenou pro kalibrační filmy.
Kalibrační křivku je nutné odvodit pro každou novou šarži filmů. Vzhledem ke stárnutí filmů
by se daná kalibrační křivka měla používat, pouze pokud doba mezi ozářením kalibračních a
měřících filmů nepřesahuje 9 měsíců.
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Pozaďový gafchromický film se skenuje před odesláním na pracoviště a potom po návratu
z pracoviště spolu s měřícími filmy. Porovnání odezev pozaďového filmu před odesláním a
po návratu z pracoviště má za cíl ověřit, že při transportu a při manipulaci s filmy na
pracovišti nedošlo k vystavení filmů nežádoucím podmínkám (např. nežádoucímu ozáření
nebo extrémním teplotám).
Kroky 8.1 až 8.3 (laboratorní příprava) se provádějí pouze v případě potřeby.
8.1

Příprava kalibračních gafchromických filmů (předchází korespondenčnímu
auditu)

1 cm

10 cm

6 cm

S gafchromickými filmy se manipuluje pouze v rukavicích. Z neozářeného gafchromického
filmu o velikosti cca 25 x 20 cm2 pomocí nůžek odstřihneme osm filmů o velikosti 10 x 6 cm2
a čtyři malé filmy o velikosti cca 1 x 5 cm2 (viz Obr. 2). Pět z osmi filmů o velikosti 10 x
6 cm2 bude ozářeno různými kalibračními dávkami, jeden ze zbývajících tří filmů zůstane
neozářený a dva zbývající filmy budou náhradní. Všechny filmy 10 x 6 cm2 se v rohu
jednoznačně označí, aby byla zřejmá jejich lokalizace a orientace vůči původnímu filmu,
neboť odezva filmu při skenování závisí na orientaci filmu vůči lampě skeneru. Filmy se
umístí se do černé fólie, aby byly co nejméně vystavovány světlu.

5 cm

For background reading

Obr. 2: Ilustrace střihání filmu na menší části

8.2

Ozáření kalibračních filmů (předchází korespondenčnímu auditu)

Ozáření kalibračních filmů se provádí na vybraném radioterapeutickém pracovišti. Kalibrační
filmy se ozáří nejlépe 6 MV svazkem záření X lineárního urychlovače. Vzhledem k velmi
nízké energetické závislosti EBT2 filmů pro megavoltážní energie fotonových svazků (např.
dle práce [6] je energetická závislost těchto filmů ve svazcích s nominální energií 6 MV až 18
MV minimální) lze filmy ozářit také svazky s nominální energií 4, 10 nebo 18 MV.

Postup ozáření kalibračních filmů:
Neozářený kalibrační film (o velikosti 10 x 6 cm2) se na vybraném radioterapeutickém
pracovišti umístí mezi vodě-ekvivalentní RW3 desky o rozměrech 30 x 30 x 1 cm3 do
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hloubky 5 cm. Výška fantomu skládajícího se z vodě-ekvivalentních RW3 desek by měla být
nejméně 20 cm (pro zajištění dostatečného rozptylu). Nastaví se gantry 0°. Nastaví se taková
výška stolu, aby vzdálenost zdroj - povrch fantomu (SSD) byla 95 cm. Velikost ozařovacího
pole se nastaví na 10 x 10 cm2. Poloha fantomu se upraví tak, aby osa svazku procházela
přibližně středem filmu. Vybere se svazek nejlépe s nominální energií 6 MV. Film se ozáří
takovým počtem monitorových jednotek (MU), který odpovídá dávce 9 Gy vypočtené
plánovacím systémem. Analogicky se ozáří další kalibrační filmy dávkami 7 Gy, 5 Gy, 3 Gy a
1 Gy. Jeden kalibrační film zůstane neozářený.

8.3

Skenování kalibračních filmů v různých časových intervalech od ozáření
(předchází korespondenčnímu auditu)

Ozářené kalibrační filmy se v daných časových intervalech od ozáření (např. 1, 2, 4, 7, 10 a
14 dní) oskenují na skeneru Epson Perfection V750 Pro.
Postup skenování kalibračních filmů:
Zapneme skener Epson Perfection V750 Pro. Počkáme alespoň 20 minut.
1. Zapneme počítač (s nainstalovaným softwarem EPSON Scan).
2. Otevřeme program EPSON Scan. Zobrazí se hlavní okno programu (viz. Obr. 3).
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Obr. 3: Hlavní okno programu EPSON Scan

3. Nastavíme parametry skenování:
Režim: Profesionální režim
Název nastavení: Nastavení 3
Typ dokumentu: Film (s vodítkem oblasti filmu)
Typ filmu: Inverzní film
Typ obrazu: 48bitové barvy
Rozlišení: 72 dpi
4. Zkontrolujeme, že nejsou zaškrtnuty žádné úpravy snímku.
5. Klikneme myší na tlačítko Konfigurace. V zobrazeném okně (viz. Obr. 4)
zkontrolujeme, že je zaškrtnuta volba Bez korekce barev(N) a že Úroveň automatické
expozice je nastavena jako nízká.
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Obr. 4: Okno Konfigurace

6. Klikneme na tlačítko OK.
7. Klikneme na tlačítko Náhled(P). V náhledovém okně (viz. Obr. 5) pomocí myši
roztáhneme rámeček definující velikost skenované oblasti na maximální velikost
(pokud tomu tak již není).
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Obr. 5: Okno Náhled

8. Klikneme na tlačítko Skenovat. Zobrazí se okno Nastavení uložení souboru (viz.
Obr. 6). Klikneme na tlačítko Procházet(B) a zvolíme si adresář, kam se budou
ukládat snímky. Klikneme na tlačítko OK. Do pole Předpona zadáme název snímku.
Zvolíme Typ formátu obrazu TIFF. Zkontrolujeme, že parametr Komprese je nastaven
na Žádná. Pokud není, klikneme na tlačítko Možnosti a nastavíme B&W komprese na
Žádná.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. – Odbor lékařských
expozic
Metodika pro porovnání dávkových profilů malých polí
v rámci korespondenčního auditu v radioterapii

List: 14 ze 31
Datum vydání:
2.6.2014
Přezkoumal a schválil: Ing. Horáková

Obr. 6: Okno Nastavení uložení souboru

9. Klikneme na tlačítko OK. Tím se pořídí prázdný sken. Kliknutím na tlačítka Skenovat
a OK pořídíme další tři prázdné skeny pro zahřátí lampy skeneru.
10. Otevřeme horní víko skeneru a zkontrolujeme, zda je skleněné lůžko skeneru čisté.
Pokud není, tak skenovací plochu očistíme (pomocí lihu a ubrousků).
11. Nasadíme si rukavice. Na lůžko skeneru umístíme rentgenový steptable film (jež
považujeme za dostatečně stabilní v čase) a zarovnáme ho do pravého horního rohu
lůžka, tak aby značka na tomto filmu byla vpravo dole. Zavřeme horní víko skeneru.
Pořídíme tři skeny tohoto filmu (analogicky jako u prázdných skenů).
12. Odebereme rentgenový steptable film z lůžka skeneru.
13. Na lůžko skeneru vložíme speciální lokalizační fólii pro kalibrační a měřící filmy
a zarovnáme ji do pravého horního rohu lůžka. Zavřeme víko skeneru. Kliknutím na
tlačítko Náhled(P) pořídíme náhledový sken. V náhledovém okně roztáhneme
rámeček na velikost 68,0 x 108,2 mm2. Rámeček umístíme přibližně do středu
skenovací plochy. Otevřeme víko a kalibrační film ozářený dávkou 9 Gy umístíme
pomocí již vložené lokalizační fólie doprostřed skenovací plochy (viz. Obr. 7). Film
umístíme na lůžko tak, aby popisek v rohu filmu byl vlevo nahoře. Opatrně z lůžka
odebereme lokalizační fólii, film zůstává na svém místě. Zavřeme víko skeneru.
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Obr. 7: Umístění kalibračního filmu spolu s příslušnou lokalizační fólií na lůžku skeneru Epson

14. Pořídíme dva skeny kalibračního filmu ozářeného dávkou 9 Gy. Odebereme kalibrační
film z lůžka skeneru.
15. Analogicky pořídíme dva skeny dalších kalibračních filmů ozářených dávkami
7 Gy, 5 Gy, 3 Gy, 1Gy a neozářeného kalibračního filmu.
16. Z lůžka skeneru odebereme neozářený kalibrační film. Klikneme na tlačítko
Nádhled(P). V zobrazeném náhledovém okně (viz. Obr. 5) roztáhneme rámeček
definující velikost skenované oblasti na maximální velikost. Na lůžko skeneru
umístíme rentgenový steptable film a zarovnáme ho do pravého horního rohu lůžka
tak, aby značka na tomto filmu byla vpravo dole. Zavřeme víko skeneru a pořídíme tři
skeny tohoto filmu. Otevřeme víko skeneru a odebereme film. Zavřeme program
EPSON Scan.

8.4

Příprava měřících filmů a skenování pozaďového gafchromického filmu

Poznámka: Měřící a kalibrační filmy musí pocházet ze stejné šarže.
Z neozářeného gafchromického filmu o velikosti cca 25 x 20 cm2 pomocí nůžek odstřihneme
osm filmů o velikosti 10 x 6 cm2 a čtyři malé filmy o velikosti cca 1 x 5 cm2 (viz Obr. 2).
Všechny filmy o velikosti 10 x 6 cm2 se v rohu jednoznačně označí, aby byla zřejmá jejich
lokalizace a orientace vůči původnímu filmu. U dvou filmů o velikosti 10 x 6 cm2
rozstřihneme pomocí nůžek jeden jejich roh (pro znalost orientace filmu vzhledem
k ozařovacímu svazku. Tyto dva filmy vložíme do dvou polystyrenových kazet pro
gafchromické filmy. V kazetách jsou umístěné čtyři kovové hroty, které filmy propíchnou a
vytvoří na filmech značky, jež se později využijí k vyrovnání dávkové distribuce. Další dva
filmy o velikosti 10 x 6 cm2 vložíme do černé fólie, tyto filmy budou náhradní. Pozaďový
film o velikosti 1 x 5 cm2 ještě před odesláním na pracoviště oskenujeme. Postup skenování
pozaďového filmu je uveden v kapitole 8.7 (skenování pozaďového gafchromického filmu a
měřících gafchromických filmů). Po oskenování pozaďový film zabalíme do černé fólie a
přidáme spolu se dvěma zabalenými náhradními filmy a dvěma měřícími filmy (ve dvou
kazetách) do krabice, jež se pošle poštou na pracoviště. Obsah krabice (dozimetrické sestavy
pro TLD audit) je specifikován v dokumentu [1]. V krabici se vedle filmů nachází mimo jiné
ještě polystyrenový fantom a termoluminiscenční dozimetry (TLD).
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Ozáření měřících filmů na radioterapeutickém pracovišti

Pracoviště ozáří měřící filmy podle dokumentu [1].

8.6

Vyexportování dávkové distribuce z TPS

Pracoviště dle dokumentu [1] vyexportuje dávkové distribuce pro malá pole 5 x 2 cm2 a 2 x 2
cm2.

8.7

Skenování pozaďového gafchromického filmu a měřících gafchromických filmů

Pozaďový film se skenuje před odesláním na pracoviště a potom po návratu z pracoviště
spolu s měřícími filmy.
Měřící filmy budou skenovány po návratu z radioterapeutického pracoviště v takovém
termínu, aby se, pokud možno, shodoval časový interval (ve dnech) mezi ozářením a
skenováním kalibračních filmů a ozářením a skenováním měřících filmů.
Postup skenování pozaďové filmu před odesláním na pracoviště:
1. Ještě před skenováním pozaďového filmu se pořídí prázdné skeny (pro zahřátí
skeneru) a oskenuje se steptable film (pro ověření stability odezvy skeneru). To je
popsáno kroky 1 až 12 v kapitole 8.3 (skenování kalibračních filmů).
2. Na lůžko skeneru vložíme speciální lokalizační fólii pro pozaďový film a zarovnáme ji
do pravého horního rohu lůžka. Zavřeme víko skeneru. Kliknutím na tlačítko
Náhled(P) pořídíme náhledový sken. V náhledovém okně roztáhneme rámeček na
velikost 70 x 25 mm2. Rámeček umístíme přibližně do středu skenovací plochy.
Otevřeme víko a pozaďový film umístíme pomocí již vložené lokalizační fólie
doprostřed skenovací plochy. Film umístíme na lůžko tak, aby značka v rohu filmu
byla vlevo nahoře (viz. Obr. 8). Opatrně z lůžka odebereme lokalizační fólii,
pozaďový film zůstává na svém místě. Zavřeme víko skeneru.
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Obr. 8: Umístění pozaďového filmu spolu s příslušnou lokalizační fólií na lůžku skeneru Epson

3. Pořídíme tři skeny pozaďového filmu a odebereme pozaďový film z lůžka skeneru.
4. Klikneme na tlačítko Nádhled(P). V zobrazeném náhledovém okně (viz. Obr. 5)
roztáhneme rámeček definující velikost skenované oblasti na maximální velikost. Na
lůžko skeneru umístíme rentgenový steptable film a zarovnáme ho do pravého horního
rohu lůžka tak, aby značka na tomto filmu byla vpravo dole. Zavřeme víko skeneru a
pořídíme tři skeny tohoto filmu. Otevřeme víko skeneru a odebereme film. Zavřeme
program EPSON Scan.
Postup skenování pozaďového filmu a měřících filmů po návratu z pracoviště:
1. Ještě před skenováním pozaďového filmu a měřících filmů se pořídí prázdné skeny
(pro zahřátí skeneru) a oskenuje se steptable film (pro ověření stability odezvy
skeneru). To je popsáno kroky 1 až 12 v kapitole 8.3 (skenování kalibračních filmů).
2. Na lůžko skeneru vložíme speciální lokalizační fólii pro pozaďový film a zarovnáme ji
do pravého horního rohu lůžka. Zavřeme víko skeneru. Kliknutím na tlačítko
Náhled(P) pořídíme náhledový sken. V náhledovém okně roztáhneme rámeček na
velikost 70 x 25 mm2. Rámeček umístíme přibližně do středu skenovací plochy.
Otevřeme víko a pozaďový film umístíme pomocí již vložené lokalizační fólie
doprostřed skenovací plochy. Film umístíme na lůžko tak, aby značka v rohu filmu
byla vlevo nahoře (viz. Obr. 8). Opatrně z lůžka odebereme lokalizační fólii,
pozaďový film zůstává na svém místě. Zavřeme víko skeneru.
3. Pořídíme tři skeny pozaďového filmu a odebereme pozaďový film z lůžka skeneru.
4. Na lůžko skeneru vložíme speciální lokalizační fólii pro kalibrační a měřící filmy
a zarovnáme ji do pravého horního rohu lůžka. Zavřeme víko skeneru. Kliknutím na
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tlačítko Náhled(P) pořídíme náhledový sken. V náhledovém okně roztáhneme
rámeček na velikost 68,0 x 108,2 mm2. Rámeček umístíme přibližně do středu
skenovací plochy. Otevřeme víko a měřící film ozářený polem 5 x 2 cm2 umístíme
pomocí již vložené lokalizační fólie doprostřed skenovací plochy. Film umístíme na
lůžko tak, aby popisek v rohu filmu byl vlevo nahoře. Opatrně z lůžka odebereme
lokalizační fólii, film zůstává na svém místě. Zavřeme víko skeneru.
5. Pořídíme dva skeny měřícího filmu ozářeného polem 5 x 2 cm2. Odebereme měřící
film z lůžka skeneru.
6. Analogicky pořídíme dva skeny měřícího filmu ozářeného polem 2 x 2 cm2.
Odebereme měřící film z lůžka skeneru.
7. Klikneme na tlačítko Nádhled(P). V zobrazeném náhledovém okně (viz. Obr. 5)
roztáhneme rámeček definující velikost skenované oblasti na maximální velikost. Na
lůžko skeneru umístíme rentgenový steptable film a zarovnáme ho do pravého horního
rohu lůžka tak, aby značka na tomto filmu byla vpravo dole. Zavřeme víko skeneru a
pořídíme tři skeny tohoto filmu. Otevřeme víko skeneru a odebereme film. Zavřeme
program EPSON Scan.

8.8

Vytvoření kalibrační křivky a převod hodnot pixelů měřících filmů na
absorbované dávky

Pro vytvoření kalibrační křivky se vybere sada kalibračních filmů (ozářených různými
dávkami v jeden den), pro niž se časový interval mezi ozářením a skenováním kalibračních
filmů nejvíce blíží časovému intervalu mezi ozářením a skenováním měřících filmů.
Pomocí kalibrační křivky se pak v programu Matlab převedou hodnoty pixelů měřících filmů
na absorbované dávky.
Kalibrační křivku lze vytvořit v programu OmniPro I´mRT, z důvodu lepšího proložení
kalibrační křivky kalibračními body (snížení nejistoty stanovení dávky) se ale k vytvoření
kalibrační křivky použije program Matlab. V tomto programu se pro snímky kalibračních
filmů ozářených různými dávkami odečtou průměrné hodnoty pixelů (v červeném kanále)
v centrální oblasti snímků o velikosti 3 x 3 cm2. Těmto průměrným hodnotám pixelů se
přiřadí odpovídající absorbované dávky vypočtené plánovacím systémem. Prokládací křivkou
je polynom 4. stupně. Na Obr. 9 je pro ilustraci znázorněna jedna kalibrační křivka.
Kalibrační křivku je nutné odvodit pro každou novou šarži filmů. Vzhledem ke stárnutí filmů
by se daná kalibrační křivka měla používat pouze, pokud doba mezi ozářením kalibračních a
měřících filmů nepřesahuje 9 měsíců.
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Obr. 9: Ukázka kalibrační křivky (pro ilustrační účely). Na vodorovné ose jsou vyneseny

hodnoty pixelů, na svislé ose jsou vyneseny absorbované dávky v cGy

Postup vytvoření kalibrační křivky:
1. Pomocí příkazu imread se do Matlabu načte vybraná sada snímků kalibračních filmů
(skenovaných v daném časovém intervalu od ozáření) spolu se dvěma snímky
měřících filmů jako matice hodnot pixelů v jednotlivých kanálech. Poznámka: Při
skenování se pořizují dva snímky každého filmu. V Matlabu se zpracovávají vždy
první snímky.
2. Zpracovávají se hodnoty pixelů v červeném kanálu (:,:,1).
3. Pomocí funkce dir, corner a mean se vypočtou průměrné hodnoty pixelů z centrální
oblasti kalibračních filmů ozářených různými dávkami. Velikost centrální oblasti je 86
pixelů x 86 pixelů (přibližně 3 x 3 cm2). Velikost kalibračních filmů je 10 x 6 cm2.
4. Pomocí funkce plot se v grafu zobrazí závislost dávky na hodnotách pixelů pro šest
bodů. Hodnoty dávek jsou 9; 7; 5; 3; 1 a 0 Gy.
5. Pomocí nástrojů v okně Basic fitting se provede proložení šesti bodů křivkou
(fitování). Prokládací křivkou se zvolí polynom 4. stupně. Současně se zaškrtne volba
Center and scale x data). Tímto se získá rovnice kalibrační křivky (polynomu).
6. Pomocí funkce polyval a stanovených koeficientů polynomu se z matice hodnot pixelů
měřícího filmu ozářeného polem 5 x 2 cm2 vypočte matice absorbovaných dávek
v jednotlivých bodech. Tato matice se uloží jako textový soubor ASCII.
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7. Pomocí funkce polyval a stanovených koeficientů polynomu se z matice hodnot pixelů
měřícího filmu ozářeného polem 2 x 2 cm2 vypočte matice absorbovaných dávek
v jednotlivých bodech. Tato matice se uloží jako textový soubor ASCII.

8.9

Porovnání změřených a vypočtených dávkových profilů

Změřené a vypočtené dávkové profily malých polí se porovnají v programu OmniPro I´mRT.
Postup porovnání změřených a vypočtených dávkových profilů
1. Zapneme počítač (s nainstalovaným softwarem OmniPro I´mRT)
2. Otevřeme program OmniPro I´mRT.
3. Zobrazí se okno programu (viz. Obr. 10)

Obr. 10: Okno programu OmniPro I´mRT

4. Načtení vypočtené dávkové distribuce z TPS: V horním panelu klikneme na ikonku
. Klikneme na File, zvolíme Import Data
- TPS dose planes – File
a vybereme vypočtenou dávkovou distribuci pro pole 5 x 2 cm2 uloženou jako soubor
DICOM. Klikneme na Open a OK. Pokud vypočtená dávková distribuce není uložena
jako soubor DICOM, ale jako textový soubor, lze ji otevřít v nabídce File – Import
data – Generic ASCII – Add File(s). Po kliknutí na tlačítko OK se objeví nabídka
Choose Data set. Zaškrtneme Data Set 1.
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5. Maximální dávce v cGy přiřadíme stejnou hodnotu dávky, ale v procentech.
Zkontrolujeme, zda je zaškrtnuta rovina XY. Klikneme na OK. Pokud není zaškrtnuta
rovina XY, tak po načtení distribuci vyexportujeme jako textový soubor pomocí
Generic ASCII (File – Export Data – Generic ASCII). V tomto textovém souboru
přepíšeme název souřadnic (nejčastěji se Z přepíše jako Y). Tento soubor otevřeme
jako soubor Generic ASCII.
6. Kurzorem najedeme na vypočtenou dávkovou distribuci, klikneme pravým tlačítkem
myši, vybereme Rescale – Central axis to 100% - OK.
7. Úprava textového souboru se změřenou dávkovou distribucí: Ještě před načtením
v programu OmniPro I´mRT je nutné textový soubor se změřenou dávkovou distribucí
(získaný z Matlabu) modifikovat. Textový soubor otevřeme v programu Poznámkový
blok. Na začátek souboru (před vlastní data) vložíme následující text:
<opimrtascii>
<asciiheader>
File Version:
4
Separator:
[TAB]
Spacing: 0.352778
Data Type:
Abs. Dose
Data Unit:
cGy
No. of Columns: 192
No. of Rows:
306
</asciiheader>
<asciibody>
Na konec souboru (za vlastní data) vložíme následující text:
</asciibody>
</opimrtascii>
Soubor uložíme.
8. Načtení změřené dávkové distribuce: V horním panelu klikneme na ikonku
.
Klikneme na File, zvolíme Import data
- Generic ASCII – Add file(s)
a vybereme textový soubor se změřenou dávkovou distribucí pro pole 5 x 2 cm2. Po
kliknutí na tlačítko OK se objeví nabídka Choose Data set. Zaškrtneme Data Set 2.
Maximální dávce v cGy přiřadíme stejnou hodnotu dávky, ale v procentech.
Zkontrolujeme, zda je vybrána rovina XY. Klikneme na tlačítko OK. Kurzorem
najedeme na změřenou dávkovou distribuci, klikneme pravým tlačítkem myši,
vybereme Rescale – Central axis to 100% - OK. Jelikož je snímek ze skeneru Epson
převrácený, tak distribuci přetočíme (Edit – Flip Vertical a Flip Horizontal).
9. Vyrovnání změřené dávkové distribuce: Pomocí propíchnutých značek na filmu
ověříme, že změřená dávková distribuce není nakloněná (vodorovná čára kříže musí
procházet středy dvou příslušných značek). Pokud vodorovná čára středy dvou
příslušných značek neprochází, vyrovnáme změřenou dávkovou distribuci pomocí
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nástroje Turn Array v nabídce Edit. Vyrovnání spočívá v nalezení správného úhlu
naklonění distribuce, kdy vodorovná čára kříže bude procházet středy dvou
příslušných značek.
10. Vycentrování změřené dávkové distribuce: Kurzorem myši najedeme na změřenou
dávkovou distribuci, klikneme pravým tlačítkem myši, vybereme Correct Origin. Ve
dvou políčkách vidíme navrhovaný posun v ose X a ose Y. Klikneme na OK. Ještě
jednou klikneme pravým tlačítkem myši na vypočtenou dávkovou distribuci a
vybereme Correct Origin. Navrhované posuny v ose X a ose Y musí být 0. Pokud
tomu tak není, postup ještě zopakujeme. Poznámka: V některých případech může
vycentrování pole komplikovat přítomnost propíchnutých značek na filmu. V tomto
případě je vhodné centrování provádět v obdélníkové oblasti, jež nebude obsahovat
zmíněné značky (příkazy Show ROI a More – Cut ROI).
11. Vycentrování vypočtené dávkové distribuce: Kurzorem myši najedeme na
vypočtenou dávkovou distribuci, klikneme pravým tlačítkem myši, vybereme Correct
Origin. Ve dvou políčkách vidíme navrhovaný posun v ose X a ose Y. Klikneme na
OK. Ještě jednou klikneme pravým tlačítkem myši na vypočtenou dávkovou
distribuci a vybereme Correct Origin. Navrhované posuny v ose X a ose Y musí být
0. Pokud tomu tak není, postup ještě několikrát zopakujeme, dokud v políčkách
nebude 0.
12. Změřenou dávkovou distribuci vyhladíme (Edit – Smooth, vybereme Median a Matrix
Size 5x5 px.
13. Rozlišení bodů ve změřené distribuci (v okně ) by mělo být 0.353 mm. V okně
nastavíme stejné rozlišení pro vypočtenou distribuci (Edit – Convert grid,
Interpolation: Linear, Center adaptation: Align edges (2 center lines), do pole New
spacing napíšeme 0.353, OK).
14. Přiřazení 100% dávky do středu pole: V horním panelu klikneme na ikonku . V
okně
(vlevo nahoře) je zobrazena vypočtená distribuce. V okně
(vlevo dole) je
zobrazena změřená distribuce (viz Obr. 11). V okně
umístíme kurzor do nulového
bodu (X = 0, Y = 0) a stiskneme pravé tlačítko myši. Z nabídky vybereme Rescale Cursor position to 100% - OK. To samé uděláme v okně .
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Obr. 11: Porovnání dávkových profilů

15. Výběr oblasti zájmu (ROI): V okně
klikneme pravým tlačítkem myši na změřenou
distribuci a z nabídky vybereme Show ROI. Pomocí myši upravíme velikost
obdélníku, jež definuje oblast zájmu. Velikost oblasti zájmu by měla být nejméně 7 x
4 cm2 (pro pole 5 x 2 cm2). Zkontrolujeme, že se v této oblasti nenachází
propíchnutné značky. Opět klikneme pravým tlačítkem myši na změřenou distribuci a
z nabídky vybereme More - Cut ROI. V okně
klikneme pravým tlačítkem myši na
vypočtenou distribuci a z nabídky vybereme More - Cut ROI.
16. Pomocí příkazu Correct Origin zkontrolujeme, že jsou obě distribuce vycentrované.
17. V horním panelu klikneme na ikonku . V okně
(vlevo nahoře) umístíme kurzor
do středu pole (X = 0, Y = 0). V okně
(vlevo dole) umístíme kurzor do středu pole
(X = 0, Y = 0). Klikneme pravým tlačítkem myši na okno vpravo nahoře a z nabídky
vybereme X. Porovnání profilů v ose X vytiskneme do pdf souboru a obrázek
s porovnáním profilů v ose X vložíme do záznamového formuláře.
18. Klikneme pravým tlačítkem myši na okno vpravo nahoře a z nabídky vybereme Y.
Porovnání profilů v ose Y vytiskneme do pdf souboru a obrázek s porovnáním profilů
v ose Y vložíme do záznamového formuláře.
19. Výpočet velikosti pole pro 80% izodózu (ve vypočtené dávkové distribuci): Klikneme
na Tools – Options – 1D Options. Zkontrolujeme, že je zaškrtnutá položka Field
Width a do jejího pole zadáme hodnotu 80 (viz Obr. 12). Klikneme na OK. V horním
panelu klikneme na ikonku . Zkontrolujeme, že se kurzor nachází ve středu pole.
V pravém horním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose X
(viz Obr. 13). V pravém dolním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole
v hlavní ose Y (viz Obr. 13). Obě hodnoty zapíšeme do záznamového formuláře.
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Obr. 12: Volba izodózy pro výpočet velikosti pole
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Obr. 13: Výpočet velikosti pole pomocí parametru Field Width (v pravém horním okně a v pravém
dolním okně)

20. Výpočet velikosti pole pro 80% izodózu (ve změřené dávkové distribuci): V horním
panelu klikneme na ikonku . Zkontrolujeme, že se kurzor nachází ve středu pole.
V pravém horním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose X.
V pravém dolním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose Y.
Obě hodnoty zapíšeme do záznamového formuláře, v němž se spočte odchylka pro
80%.
21. Výpočet velikosti pole pro 50% izodózu (ve vypočtené dávkové distribuci): Klikneme
na Tools – Options – 1D Options. Zkontrolujeme, že je zaškrtnutá položka Field
Width a do jejího pole zadáme hodnotu 50. Klikneme na OK. V horním panelu
klikneme na ikonku
. Zkontrolujeme, že se kurzor nachází ve středu pole.
V pravém horním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose X.
V pravém dolním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose Y.
Obě hodnoty zapíšeme do záznamového formuláře.
22. Výpočet velikosti pole pro 50% izodózu (ve změřené dávkové distribuci): V horním
panelu klikneme na ikonku . Zkontrolujeme, že se kurzor nachází ve středu pole.
V pravém horním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose X.
V pravém dolním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose Y.
Obě hodnoty zapíšeme do záznamového formuláře, v němž se spočte odchylka pro
50%.
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23. Výpočet velikosti pole pro 20% izodózu (ve vypočtené dávkové distribuci): Klikneme
na Tools – Options – 1D Options. Zkontrolujeme, že je zaškrtnutá položka Field
Width a do jejího pole zadáme hodnotu 20. Klikneme na OK. V horním panelu
klikneme na ikonku
. Zkontrolujeme, že se kurzor nachází ve středu pole.
V pravém horním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose X.
V pravém dolním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose Y.
Obě hodnoty zapíšeme do záznamového formuláře.
24. Výpočet velikosti pole pro 20% izodózu (ve změřené dávkové distribuci): V horním
panelu klikneme na ikonku . Zkontrolujeme, že se kurzor nachází ve středu pole.
V pravém horním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose X.
V pravém dolním okně je v poli Field Width zobrazena velikost pole v hlavní ose Y.
Obě hodnoty zapíšeme do záznamového formuláře, v němž se spočte odchylka pro
20%.
25. Kroky 4 až 24 provedeme pro pole 2 x 2 cm2.
26. Záznamový formulář uložíme na sdílený disk P do adresáře Rentgen\_SOP_23_
Porovnání dávkových profilů malých polí\výsledky\pracoviště\ pod jménem
Záznamový formulář o porovnání dávkových profilů malých polí_pracoviště_datum.
Zavřeme program OmniPro I´mRT a vypneme počítač.
27. Zaznamenání dat do databáze výsledků: Data ze záznamového formuláře se
zaznamenají do souboru Databáze výsledků porovnání dávkových profilů malých polí
v adresáři Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_ Porovnání dávkových profilů malých
polí\databáze výsledků\Databáze výsledků porovnání dávkových profilů malých polí.

9

Vyjadřování výsledků a tolerance

Vyhodnocovanou veličinou je rozdíl mezi změřenou a vypočtenou velikostí pole. Tento rozdíl
se stanovuje pro tři různé velikosti izodóz: 80%, 50% a 20%. Velikost pole se stanovuje na
hlavní podélné a příčné ose pole. Vypočtené a změřené dávky se znormalizují tak, že 100%
dávky bude ve středu pole.
Tolerance pro absolutní hodnotu rozdílu velikostí polí je 3 mm pro 50% izodózu a 5 mm pro
80% a 20% izodózu.

10

Zpracování výsledků a vyhotovení protokolu

Výsledky porovnání dávkových profilů malých polí se zaznamenají do souboru Protokol
o porovnání
dávkových
profilů
malých
polí
v adresáři
Sdílený
disk
P:\rentgen\_SOP_23_Porovnání dávkových profilů malých polí\podklady na základě
Záznamového formuláře o porovnání dávkových profilů malých polí, materiálů vyhotovených
na SÚRO (vyhodnocení filmů) a materiálů poskytnutých pracovištěm.
Výsledky se také zapíší do databáze výsledků, která je vedena ve formátu Microsoft Excel a
je uložena ve složce Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_ Porovnání dávkových profilů malých
polí\databáze výsledků.
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Odhad nejistot

Celková nejistota stanovení relativních absorbovaných dávek pomocí gafchromických filmů
pro účel stanovení velikosti pole je 1,0% (pro 1σ). Nejistota stanovení velikosti pole pomocí
gafchromických filmů při korespondenčním TLD a filmovém auditu je 0,4 mm.

12

Mez stanovitelnosti

Položka „Mez stanovitelnosti“ není pro tento postup relevantní.

13

Řízení kvality

Ověření stability odezvy skeneru
K ověření stability odezvy skeneru byl použit radiografický kalibrační „steptable“ film, který
byl skenován desetkrát po sobě. Tento film totiž považujeme za dostatečně stabilní v čase.
Krátkodobá stabilita odezvy skeneru při skenování tohoto filmu byla menší než 0,1%.
Krátkodobá stabilita odezvy skeneru při skenování gafchromických filmů EBT2 ozářených
různými dávkami se pohybovala do 0,2%.
Stabilita odezvy skeneru se ověřuje při každé sérii skenování gafchromických filmů (při
skenování kalibračních filmů, při skenování pozaďového filmu před odesláním na pracoviště
a při skenování pozaďového filmu a měřících filmů po návratu z pracoviště).
Při ověření stability odezvy skeneru se nejdříve pořídí 3 skeny radiografického kalibračního
steptable filmu, pak se skenují gafchromické filmy a potom se opět pořídí 3 skeny
radiografického kalibračního steptable filmu. Průměrná odezva skeneru (pro danou oblast
filmu) pro první tři skeny se porovná s průměrnou odezvou skeneru pro poslední tři skeny.
Stabilita odezvy skeneru je postačující, pokud se tyto průměrné hodnoty neliší o více než
0,3%.
Skenování pozaďového filmu před odesláním a po návratu z pracoviště
Pozaďový gafchromický film se skenuje před odesláním na pracoviště a potom po návratu
z pracoviště. Porovnání odezev pozaďového filmu před odesláním a po návratu z pracoviště
má za cíl ověřit, že při transportu a při manipulaci s filmy na pracovišti nedošlo k vystavení
filmů nežádoucím podmínkám (např. nežádoucímu ozáření nebo extrémním teplotám).
Pozaďový film se skenuje vždy třikrát a porovnává se průměrná odezva skeneru (pro danou
oblast filmu) před odesláním a po návratu z pracoviště. Je postačující, pokud se průměrné
odezvy neliší o více než 3%.
Porovnání dávkových profilů malých polí stanovených pomocí různých detektorů
Za účelem ověření stanovení dávkových profilů malých polí pomocí měření
s gafchromickými filmy byly v práci [7] pro malá pole 4 x 2 cm2 a 2 x 2 cm2 porovnány
dávkové profily změřené pomocí gafchromických filmů s dávkovými profily změřenými
pomocí polovodičového detektoru Scanditronix PFD-3G, malé ionizační komory CC01
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s citlivým objemem 0,01 cm3 a radiografického filmu Kodak X-Omat V. Dávkové profily
změřené jednotlivými detektory se velmi dobře shodovaly zejména v oblasti 90% až 10%
dávky.
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Protokol o zkoušce

Vzorový Protokol o porovnání dávkových profilů malých polí je uveden v Příloze č. 2.
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Záznamy

O porovnání dávkových profilů jsou vedeny záznamy v písemné formě nebo v elektronické
formě v tomto rozsahu:
záznam

zodpovídá uložení – složka

Metodika pro
porovnání dávkových
profilů malých polí
v rámci
korespondenčního
auditu v radioterapii

Dufek

Záznamový formulář
o porovnání
dávkových profilů
malých polí (šablona)

Dufek,
Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Koniarová Porovnání dávkových profilů malých
polí\podklady\Záznamový formulář o
porovnání dávkových profilů malých
polí

Záznamový formulář
o porovnání
dávkových profilů
malých polí
(vyplněný,
elektronická verze)

Dufek,
Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Koniarová Porovnání dávkových profilů malých
polí\výsledky\pracoviště\Záznamový
formulář o porovnání dávkových
profilů malých polí_pracoviště_datum

Záznamový formulář
o porovnání
dávkových profilů
malých polí
(vyplněný, papírový
výtisk)

Dufek,
desky Porovnání dávkových profilů
Koniarová malých polí – složka pracoviště

Uložení/
místnost

Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Porovnání dávkových profilů malých
polí\podklady\Metodika pro porovnání
dávkových profilů malých polí v rámci
korespondenčního auditu v
radioterapii

F/2
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Ozářené gafchromické
filmy

Dufek,
desky na filmy
Koniarová

Protokol o porovnání
dávkových profilů
malých polí (šablona)

Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Dufek,
Koniarová Porovnání dávkových profilů malých
polí\podklady\Protokol o porovnání
dávkových profilů malých polí

Protokol o porovnání
dávkových profilů
malých polí
(vyplněný,
elektronická verze)

Horáková

Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Porovnání dávkových profilů malých
polí \výsledky\pracoviště\Protokol o
porovnání dávkových profilů malých
polí_ pracoviště_datum

Protokol o porovnání
dávkových profilů
malých polí
(vyplněný, papírový
výtisk)

Horáková

desky Porovnání dávkových profilů
malých polí – složka pracoviště

Databáze výsledků
prověrky moderních
radioterapeutických
metod

Dufek,
Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Koniarová Porovnání dávkových profilů malých
polí\databáze výsledků\Databáze
výsledků porovnání dávkových profilů
malých polí

Záznamy o vnitřních
kontrolách (ověření
stability odezvy
skeneru)

Dufek,
Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Koniarová Porovnání dávkových profilů malých
polí\záznamy o vnitřních kontrolách\
ověření stability odezvy skeneru

Záznamy o vnitřních
kontrolách (odezvy
pozaďových filmů)

Dufek,
Sdílený disk P:\rentgen\_SOP_23_
Koniarová Porovnání dávkových profilů malých
polí\záznamy o vnitřních kontrolách\
odezvy pozaďových filmů

F/9

F/2

Záznamový formulář o porovnání dávkových profilů malých polí obsahuje prvotní
záznamy.
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Příloha č. 1: Záznamový formulář o porovnání dávkových profilů malých polí (vzor)
Příloha č. 2: Protokol o porovnání dávkových profilů malých polí (vzor)
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C Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice
Metodika pro porovnání dávkových profilů malých polí byla vypracována na základě
poznatků a zkušeností získaných v rámci řešení výzkumného projektu TA ČR Beta
(TB01SUJB071). Postupy pro porovnání dávkových profilů malých polí pomocí měření
s gafchromickými filmy jsou nové a vychází z řešení projektu TB01SUJB071.

D Popis uplatnění Certifikované metodiky
Porovnání dávkových profilů malých polí bude prováděno při korespondenčním auditu
v radioterapii (při jeho rozšířené verzi) na základě žádosti SÚJB či jiného subjektu nebo na
základě žádosti radioterapeutického pracoviště. Metodika je určena pro potřeby SÚRO a
SÚJB a bude uplatněna v rámci podpory státního dozoru a státní správy při prevenci
i opatřeních v oblasti lékařského ozáření.
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