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Ustawa Prawo atomowe
z dnia 29 listopada 2000 r.

(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 264)

W szesnastu rozdziałach ustawy Prawo 
atomowe zostały ujęte następujące zagadnienia: 
Rozdział 1 – Przepisy ogólne. 
Rozdział 2 – Zezwolenia w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej. 
Rozdział 3 – Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna oraz ochrona zdrowia 
pracowników : 
Rozdział 3a – stosowanie 
promieniowania jonizującego w celach 
medycznych.



Rozdział 9 – Nadzór i kontrola w zakresie 
przestrzegania warunków bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej. 
Rozdział 10 – Ocena sytuacji radiacyjnej kraju. 
Rozdział 11 – Postępowanie w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych. 
Rozdział 12 – Odpowiedzialność cywilna za 
szkody jądrowe. 
Rozdział 13 – Prezes Państwowej Agencji 
Atomistyki. 
Rozdział 14 – Państwowe przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej „Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych”. 



Rozdział 15 – Administracyjne kary pieniężne i 
przepisy karne. 
Rozdział 16 – Przepisy przejściowe, 
dostosowujące i końcowe. 
Załącznik nr 1 – Określenia: dawki pochłoniętej, 
równoważnej i skutecznej (efektywnej). 
Załącznik nr 2 – Poziomy progowe aktywności 
oraz stężenia promieniotwórczego izotopów 
promieniotwórczych. 
Załącznik nr 3 – Symbol promieniowania 
jonizującego



Ustawa prawo atomoweUstawa prawo atomowe

„Art. 1 „Art. 1 
5. Ustawa określa również szczególne zasady 5. Ustawa określa również szczególne zasady 

ochrony osób przd zagrożeniami wynikającymi ochrony osób przd zagrożeniami wynikającymi 
ze stosowania promieniowania jonizującego w ze stosowania promieniowania jonizującego w 
celach medycznych.” celach medycznych.” 



Definicje: Definicje: 
(art. 3. Ustawy Prawo atomowe)(art. 3. Ustawy Prawo atomowe)

„1) audyt kliniczny „1) audyt kliniczny 
–– systematyczną kontrolę lub przegląd systematyczną kontrolę lub przegląd 

medycznych procedur radiologicznych, mające medycznych procedur radiologicznych, mające 
na celu polepszenie jakości udzielanych na celu polepszenie jakości udzielanych 
pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez 
usystematyzowaną analizę, w ramach której usystematyzowaną analizę, w ramach której 
praktyka, procedury i wyniki radiologiczne  są praktyka, procedury i wyniki radiologiczne  są 
porównywalne z uznanymi standardami oraz, w porównywalne z uznanymi standardami oraz, w 
razie konieczności, modyfikację razie konieczności, modyfikację 
dotychczasowego postępowania lub dotychczasowego postępowania lub 
wprowadzenia nowych standardów;”wprowadzenia nowych standardów;”



„3) dawka graniczna„3) dawka graniczna
-- wartość dawki promieniowania jonizującego, wartość dawki promieniowania jonizującego, 

wyrażoną jako dawka skuteczna lub wyrażoną jako dawka skuteczna lub 
równoważna, dla określonych osób, pochodzącą równoważna, dla określonych osób, pochodzącą 
od kontrolowanej działalności zawodowej, której, od kontrolowanej działalności zawodowej, której, 
poza przypadkami przewidzianymi w ustawie, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie, 
nie wolno przekroczyć;nie wolno przekroczyć;
4) dawka pochłonięta4) dawka pochłonięta

-- dawkę pochłoniętą określoną w załączniku nr 1 dawkę pochłoniętą określoną w załączniku nr 1 
do ustawy;do ustawy;
5) dawka równoważna 5) dawka równoważna 

-- dawkę równoważną określoną w załączniku nr 1 dawkę równoważną określoną w załączniku nr 1 
do ustawy;”do ustawy;”



„6) dawka skuteczna (efektywna)„6) dawka skuteczna (efektywna)
-- dawkę skuteczną (efektywną) określoną w dawkę skuteczną (efektywną) określoną w 

załączniku nr 1 do ustawy”załączniku nr 1 do ustawy”

Zał. nr 1 do UstawyZał. nr 1 do Ustawy
Dawkę pochłoniętą Dawkę pochłoniętą D D definiuje się następująco: 
jest to energia promieniowania jonizującego 
przekazana objętości podzielona przez masę przekazana objętości podzielona przez masę 
tego elementu, wyrażona wzorem:tego elementu, wyrażona wzorem:

D=dD=dεε/dm/dm
Dawka pochłonięta oznacza dawkę uśrednioną w Dawka pochłonięta oznacza dawkę uśrednioną w 

tkance lub narządzie wyrażaną w Gy.tkance lub narządzie wyrażaną w Gy.



Dawkę równoważną Dawkę równoważną H H definiuje się 
następująco: jako dawkę pochłoniętą w tkance 
lub narządzie T ważoną dla rodzaju i energii 
promieniowania jonizującego R, określa się , określa się 
wzorem:wzorem:

H(T)=H(T)=ΣΣw(R)D(T,R)w(R)D(T,R)
D(T,R) D(T,R) –– dawka pochłonięta od promienowania dawka pochłonięta od promienowania 

jonizującego R, uśredniona w tkance lub narządzie Tjonizującego R, uśredniona w tkance lub narządzie T
w(R) w(R) –– czynnik wagowy promieniowania czynnik wagowy promieniowania 

Dawka równoważna wyrażana jest w Sv.Dawka równoważna wyrażana jest w Sv.



Dawkę skuteczną (efektywną) E Dawkę skuteczną (efektywną) E definuje się definuje się 
jako sumę ważonych dawek równowaznych od jako sumę ważonych dawek równowaznych od 
zewnętrznego i wewnętrznego zewnętrznego i wewnętrznego 
napromieniowania tkanek i narządów, wyraża napromieniowania tkanek i narządów, wyraża 
się wzorem:się wzorem:

E= E= ΣΣw(T)H(T)=w(T)H(T)= ΣΣw(T)w(T) ΣΣw(R)D(T,R)w(R)D(T,R)

w(T) - czynnik wagowy tkanki lub narządu T czynnik wagowy tkanki lub narządu T 



12) medycyna nuklearna 12) medycyna nuklearna 
–– wszelką działalność diagnostyczną związaną z wszelką działalność diagnostyczną związaną z 

podawaniem pacjentom produktów podawaniem pacjentom produktów 
radiofarmaceutycznych, a także z zabiegami radiofarmaceutycznych, a także z zabiegami 
terapeutycznymi przy użyciu produktów terapeutycznymi przy użyciu produktów 
radiofarmaceutycznych;radiofarmaceutycznych;

13) medyczna procedura radiologiczna 13) medyczna procedura radiologiczna 
-- Opis czynności niezbędnych do Opis czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia badania lub zabiegu z przeprowadzenia badania lub zabiegu z 
wykorzystaniem promieniowania jonizującego w wykorzystaniem promieniowania jonizującego w 
celu postawienia diagnozy bądź leczenia; celu postawienia diagnozy bądź leczenia; 





14) medyczny wypadek radiologiczny 14) medyczny wypadek radiologiczny 
–– niezamierzone wydarzenie, takie jak błąd w niezamierzone wydarzenie, takie jak błąd w 

obsłudze urządzenia radiologicznego, awaria obsłudze urządzenia radiologicznego, awaria 
tegoż urządzenia lub przerwa w jego działaniu a tegoż urządzenia lub przerwa w jego działaniu a 
także inne nieszczęśliwe zdarzenie, którego także inne nieszczęśliwe zdarzenie, którego 
konsekwencje nie mogą być pominięte z punktu konsekwencje nie mogą być pominięte z punktu 
widzenia ochrony radiologicznej;widzenia ochrony radiologicznej;

narażenie narażenie 
–– proces, w którym organiz ludzki podlega proces, w którym organiz ludzki podlega 

działaniu promieniowania jonizującegodziałaniu promieniowania jonizującego



20) ochrona radiologiczna 20) ochrona radiologiczna 
–– zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, 

a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim 
sytuacjom sytuacjom ––ograniczenie ich skutków do poziomu ograniczenie ich skutków do poziomu 
tak niskiego, jak jest to rozsądnie osiągalne, przy tak niskiego, jak jest to rozsądnie osiągalne, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych, uwzględnieniu czynników ekonomicznych, 
społecznych i zdrowotnych;społecznych i zdrowotnych;

21) ochrona radiologiczna pacjenta21) ochrona radiologiczna pacjenta
–– zespół czynności i ograniczeń zmierzających do zespół czynności i ograniczeń zmierzających do 

zminimalizowania narażenia pacjenta na zminimalizowania narażenia pacjenta na 
promieniowanie jonizujące, które nie będzie promieniowanie jonizujące, które nie będzie 
nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało 
uzyskania pożądanych i uzasadnionych uzyskania pożądanych i uzasadnionych 
informacji diagnostycznych lub efektów informacji diagnostycznych lub efektów 
leczniczychleczniczych



23) ogranicznik dawek (limit użytkowy dawki) 23) ogranicznik dawek (limit użytkowy dawki) ––
ograniczenie przewidywanych dawek ograniczenie przewidywanych dawek 
indywidualnych, które mogą pochodzić od indywidualnych, które mogą pochodzić od 
określonego źródła promieniowania określonego źródła promieniowania 
jonizującego, uwzględnione podczas planowania jonizującego, uwzględnione podczas planowania 
ochrony radiologicznej w celach związanych z ochrony radiologicznej w celach związanych z 
optymalizacją;optymalizacją;



„27) poziomy referencyjne „27) poziomy referencyjne –– dawki dawki 
promieniowania jonizującego na powierzchnię promieniowania jonizującego na powierzchnię 
skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych lub skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych lub 
poziomy aktywności poziomy aktywności –– w przypaadku podawania w przypaadku podawania 
pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, 
dotyczące badań typowych pacjentów, dla dotyczące badań typowych pacjentów, dla 
poszczególnych kategorii urządzeń poszczególnych kategorii urządzeń 
radiologicznych; poziomy referencyjne nie mogą radiologicznych; poziomy referencyjne nie mogą 
być przekraczane  w przypadku powszechnie być przekraczane  w przypadku powszechnie 
stosowanych medycznych procedur stosowanych medycznych procedur 
radiologicznych, jeżeli stosuje się właściwe radiologicznych, jeżeli stosuje się właściwe 
sposoby postępowania i urządzenia techniczne; sposoby postępowania i urządzenia techniczne; 
poziomy referencyjne mogąą być przekraczane poziomy referencyjne mogąą być przekraczane 
w przypadku istnienia istotnych wskazań w przypadku istnienia istotnych wskazań 
medycznych.”medycznych.”



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 
2011r. Z późniejszymi zmianami2011r. Z późniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2011r. nr 51, poz. 265)(Dz. U. z 2011r. nr 51, poz. 265)

§§4.1. mówi o stosowaniu promieniowania 4.1. mówi o stosowaniu promieniowania 
jonizującego w sposób zapewniający jonizującego w sposób zapewniający 
odpowiedni efekt (diagnostyka, radiologiaa odpowiedni efekt (diagnostyka, radiologiaa 
zabiegowa) przy możliwie jak najmniejszej zabiegowa) przy możliwie jak najmniejszej 
dawce.dawce.

2. Poziomy referencyjne (zał. nr 2 i 3)2. Poziomy referencyjne (zał. nr 2 i 3)





Ustawa Prawo atomoweUstawa Prawo atomowe
definicjedefinicje

„33) promieniowanie jonizujące „33) promieniowanie jonizujące ––
promieniowanie skłądające się cząstek promieniowanie skłądające się cząstek 
bezpośrednio lub pośrednio jonizujących bezpośrednio lub pośrednio jonizujących 
albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal 
elektromaagnetycznych o długości do 100 elektromaagnetycznych o długości do 100 
nm”nm”
„34) promieniowanie naturalne „34) promieniowanie naturalne ––
promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł 
pochodzenia naturalnego ziemskiego i pochodzenia naturalnego ziemskiego i 
kosmicznego.” kosmicznego.” 

W Polsce 2,4 mSvW Polsce 2,4 mSv



„40) radiologia zabiegowa„40) radiologia zabiegowa
–– wszelkie procedury lecznicze i diagnostyczne wszelkie procedury lecznicze i diagnostyczne 

dokonywane poprzez skórę pacjenta lub w  inny dokonywane poprzez skórę pacjenta lub w  inny 
sposób, wykonywane w znieczuleniu sposób, wykonywane w znieczuleniu 
miejscowym lub znieczuleniu ogólnym oraz przy miejscowym lub znieczuleniu ogólnym oraz przy 
użyciu obrazowania fluoroskopowego dla użyciu obrazowania fluoroskopowego dla 
lokalizacji zmiany chorobowej i dla lokalizacji zmiany chorobowej i dla 
monitorowania medycznej procedury monitorowania medycznej procedury 
radiologicznej, a także kontroli i radiologicznej, a także kontroli i 
dokumentowania terapii;”dokumentowania terapii;”



„41) radioterapia „41) radioterapia 
–– wszelką działalność terapeutyczną wiązaną z wszelką działalność terapeutyczną wiązaną z 

wykorzystywaniem urządzeń radiologicznych, w wykorzystywaniem urządzeń radiologicznych, w 
tym:tym:

a) Terapię powierzchniową dla leczenia a) Terapię powierzchniową dla leczenia 
nowotworów położonych w skórze człowieka nowotworów położonych w skórze człowieka 
oraz terapię głęboką dla leczenia nowotworów i oraz terapię głęboką dla leczenia nowotworów i 
ewentualnie niektórych innych zmian ewentualnie niektórych innych zmian 
chorobowych położonych w narządach i chorobowych położonych w narządach i 
tkankach o innej lokalizacji (teleradioterapia)tkankach o innej lokalizacji (teleradioterapia)



b) Wprowadzanie źródła izotopowego b) Wprowadzanie źródła izotopowego 
bezpośrednio do narządów wewnętrznych bezpośrednio do narządów wewnętrznych 
śródtkankowo, śródtkankowo, dojamowodojamowo, lub umieszczanie go , lub umieszczanie go 
na powierzchni ciała pacjenta (brachyterapia),na powierzchni ciała pacjenta (brachyterapia),

c) Zamierzone wprowadzenie do ustroju c) Zamierzone wprowadzenie do ustroju 
terapeutycznych ilości produktów terapeutycznych ilości produktów 
radiofarmaceutycznych;”radiofarmaceutycznych;”

„42) Rentgenodiagnostyka „42) Rentgenodiagnostyka –– wszelką wszelką 
działalność diagnostyczną związaną z działalność diagnostyczną związaną z 
wykorzystaniem aparatów rentgenowskich;”wykorzystaniem aparatów rentgenowskich;”



Rozdział 3aRozdział 3a
Stosowanie promieniowaania jonizującego Stosowanie promieniowaania jonizującego 

w celach medycznychw celach medycznych
Art. 33aArt. 33a

1.Kogo dotyczy ekspozycja na promieniowanie 1.Kogo dotyczy ekspozycja na promieniowanie 
jonizujące?jonizujące?

1)1) Pacjentów. Diagnostyka i leczenie, badania Pacjentów. Diagnostyka i leczenie, badania 
wstepne pracownicze;wstepne pracownicze;

2)2) Badania przesiewowe;Badania przesiewowe;
3)3) Osoby uczestniczące w eksperymentach;Osoby uczestniczące w eksperymentach;
4)4) Zewzględów medyczno prawnych;Zewzględów medyczno prawnych;
5)5) Udzielającym pomocy pacjentom i opiekującym Udzielającym pomocy pacjentom i opiekującym 

się nimisię nimi



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 
2011r. Z późniejszymi zmianami2011r. Z późniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2011r. nr 51, poz. 265)(Dz. U. z 2011r. nr 51, poz. 265)

Uzasadnienie ekspozycji pacjenta na Uzasadnienie ekspozycji pacjenta na 
promieniowanie jonizujące w celach promieniowanie jonizujące w celach 

medycznych następuje przed jej medycznych następuje przed jej 
wykonaniem, z uwzględnieniem celów wykonaniem, z uwzględnieniem celów 

badania lub leczenia oraz cech badania lub leczenia oraz cech 
charakterystycznych pacjenta, którego charakterystycznych pacjenta, którego 

ekspozycja dotyczy.ekspozycja dotyczy.



Stosowanie promieniowania jonizującego w Stosowanie promieniowania jonizującego w 
celach medycznychcelach medycznych

Art. 33 cArt. 33 c
1.1. „Właściwe badanie i leczenie przy użyciu promieniowania „Właściwe badanie i leczenie przy użyciu promieniowania 

jonizującego wymaga optymalizacji ochrony radiologicznej pacjenta jonizującego wymaga optymalizacji ochrony radiologicznej pacjenta 
przed jego niepożądanym działaniem.przed jego niepożądanym działaniem.

2.2. W badaniach diagnostycznych rentgenowskich i z zakresu medycyny W badaniach diagnostycznych rentgenowskich i z zakresu medycyny 
nuklearnej ogranicza się efektywne dawki promieniowania do możliwie nuklearnej ogranicza się efektywne dawki promieniowania do możliwie 
najniższego poziomu najniższego poziomu —— przy uwzględnieniu czynników przy uwzględnieniu czynników 
ekonomicznych i społecznych ekonomicznych i społecznych —— który zapewni uzyskanie wyniku który zapewni uzyskanie wyniku 
badania o założonych walorach diagnostycznych.badania o założonych walorach diagnostycznych.

OPTYMALIZACJA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA JEST OPTYMALIZACJA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA JEST 
TAKŻE REALIZOWANA PRZEZ REDUKCJĘ DO MINIMUM BADAŃ TAKŻE REALIZOWANA PRZEZ REDUKCJĘ DO MINIMUM BADAŃ 
NIEPOTRZEBNIE POWTARZANYCH I WADLIWIE WYKONANYCH.”NIEPOTRZEBNIE POWTARZANYCH I WADLIWIE WYKONANYCH.”



Stosowanie promieniowania Stosowanie promieniowania 
jonizującego w celach medycznychjonizującego w celach medycznych
Art. 33c.Art. 33c.
77. Jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z . Jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z 

zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii 
zabiegowej i rentgenodiagnostyki są obowiązane podjąć zabiegowej i rentgenodiagnostyki są obowiązane podjąć 
działania zmierzające do zapobieżenia medycznym wypadkom działania zmierzające do zapobieżenia medycznym wypadkom 
radiologicznym. radiologicznym. 

W TYM CELU DOKONUJE SIĘ KONTROLI FIZYCZNYCH W TYM CELU DOKONUJE SIĘ KONTROLI FIZYCZNYCH 
PARAMETRÓW URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH ORAZ PARAMETRÓW URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH ORAZ 
KLINICZNYCH AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KLINICZNYCH AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH, A TAKŻE WPROWADZA SIĘ SYSTEM ZEWNĘTRZNYCH, A TAKŻE WPROWADZA SIĘ SYSTEM 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.











Ustawa Prawo Atomowe Ustawa Prawo Atomowe 
Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznejochrony radiologicznej

Art. 4.1. Wykonywanie działalności związanej z Art. 4.1. Wykonywanie działalności związanej z 
narażeniem, polegającej na:narażeniem, polegającej na:
(...)(...)

5)5) uruchamianiu i stosowaniu urządzeń uruchamianiu i stosowaniu urządzeń 
wytwarzających promieniowanie jonizujące,wytwarzających promieniowanie jonizujące,

6)6) uruchamianiu pracowni, w których mają być uruchamianiu pracowni, w których mają być 
stosowane źródła promieniowania stosowane źródła promieniowania 
jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich,jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich,
(...)(...)

-- Wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie Wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznejradiologicznej



W celu uzyskania zezwolenia na uruchomienie i W celu uzyskania zezwolenia na uruchomienie i 
stosowanie aparatów rentgenowskich oraz na stosowanie aparatów rentgenowskich oraz na 
uruchomienie pracowni rentgenowskiej, zgodnie  z uruchomienie pracowni rentgenowskiej, zgodnie  z 
art. 5 ust. 1 w/art. 5 ust. 1 w/ww Ustawy należy złożyć wniosek, w Ustawy należy złożyć wniosek, w 
którym zawarte są następujące informacje:którym zawarte są następujące informacje:

1.1. Oznaczenie jednostki organizacyjnej Oznaczenie jednostki organizacyjnej 
ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej 
siedzibę i adres;siedzibę i adres;

2.2. W przypadku przedsiębiorstw W przypadku przedsiębiorstw –– numer w numer w 
rejestrze przedsiębiorców;rejestrze przedsiębiorców;

3.3. Określenie rodzaju, zakresu i miejsca Określenie rodzaju, zakresu i miejsca 
wykonywania działalności związanej z wykonywania działalności związanej z 
narażeniem.narażeniem.



Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 3 Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 3 
grudnia 2002r, w sprawie dokumentów grudnia 2002r, w sprawie dokumentów 
wymaganych przy składaniu wniosku o wymaganych przy składaniu wniosku o 
wydanie zezwolenia na wykonywanie wydanie zezwolenia na wykonywanie 

działalności związanej z narażeniem na działalności związanej z narażeniem na 
działanie promieniowania jonizującego albo działanie promieniowania jonizującego albo 

przy zgłoszeniu wykonywania tej przy zgłoszeniu wykonywania tej 
działalności.działalności.

(Dz. U. z 2002r. nr 220, poz. 1851, późniejszymi (Dz. U. z 2002r. nr 220, poz. 1851, późniejszymi 
zmianami)zmianami)



Zgodnie z w/Zgodnie z w/ww rozporządzeniem do wniosku rozporządzeniem do wniosku 
należy dołączyć następujące dokumenty:należy dołączyć następujące dokumenty:

1.1. informacje charakteryzujące urządzenie informacje charakteryzujące urządzenie 
wytwarzające promieniowanie jonizujące,wytwarzające promieniowanie jonizujące,

2.2. Informacje o uprawnieniach osób Informacje o uprawnieniach osób 
zatrudnionych na stanowiskach wymagających zatrudnionych na stanowiskach wymagających 
specjalnych uprawnień oraz uprawnieniach specjalnych uprawnień oraz uprawnieniach 
inspektora ochrony radiologicznej.inspektora ochrony radiologicznej.



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej (Dz. U. z 2011r. Nr 51, poz. 265) z medycznej (Dz. U. z 2011r. Nr 51, poz. 265) z 
późniejszymi zmianamipóźniejszymi zmianami

„„§§55
Medyczne procedury radiologiczne mogą wykonywać Medyczne procedury radiologiczne mogą wykonywać 

wyłącznie osoby o kwalifikacjach określonych we wyłącznie osoby o kwalifikacjach określonych we 
wzorcowych procedurach radiologicznych, o których wzorcowych procedurach radiologicznych, o których 
mowa w art.33g ust. 5 Ustawy”mowa w art.33g ust. 5 Ustawy”



Rozdział 3 Rozdział 3 
Medycyna nuklearna Medycyna nuklearna 

§§ 14. Bezpieczne stosowanie produktów radiofarmaceutycznych do 14. Bezpieczne stosowanie produktów radiofarmaceutycznych do 
celów diagnostycznych i leczniczych wymaga przestrzegania celów diagnostycznych i leczniczych wymaga przestrzegania 
następujących zasad:następujących zasad:

1) Wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem 1) Wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem 
produktów radiofarmaceutycznych polegających na znakowaniu produktów radiofarmaceutycznych polegających na znakowaniu 
gotowych zestawów lub dzieleniu większych porcji gotowych gotowych zestawów lub dzieleniu większych porcji gotowych 
produktów radiofarmaceutycznych, w celu podania pacjentom, produktów radiofarmaceutycznych, w celu podania pacjentom, 
wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach 
wyposażonych w komory z laminarnym przepływem powietrza, wyposażonych w komory z laminarnym przepływem powietrza, 
zapewniających zachowanie jałowości w procesie znakowaniazapewniających zachowanie jałowości w procesie znakowania



2) W przypadku gdy w zakładzie medycyny nuklearnej 
znakuje się radionuklidem pobrany od pacjenta materiał 
biologiczny, wydzielone do tego celu pomieszczenia i 
tryb pracy zapewniają utrzymanie stopnia czystości 
bakteriologicznej klasy A w rozumieniu przepisów, o 
których mowa w Ustawie Prawo farmaceutyczne,

3) Przy podawaniu  pacjentom produktów 
radiofarmaceutycznych w celach diagnostycznych 
należy stosować – jeżeli to możliwe- metody 
postępowania ograniczające odkładanie się znacznika 
promieniotwórczego w narządach niepodlegających 
badaniu oraz przyspieszające wydalanie znacznika z
organizmu pacjenta;organizmu pacjenta;

4) Każdorazowe podanie produktu radiofarmaceutycznego 4) Każdorazowe podanie produktu radiofarmaceutycznego 
wymaga uprzedniego zmierzenia aktywności tego wymaga uprzedniego zmierzenia aktywności tego 
produktu, tak aby pacjent otrzymał ilość (aktywność) produktu, tak aby pacjent otrzymał ilość (aktywność) 
produktu przepisaną przez lekarza nadzorującego lub produktu przepisaną przez lekarza nadzorującego lub 
wykonującego badanie lub leczenie,wykonującego badanie lub leczenie,



5) Podawanie produktu radiofarmaceutycznego 
dorosłym pacjentom uwzględnia - w 
przypadkach, w których jest to uzasadnione –
ciężar lub powierzchnię ciała, a w przypadku 
osób do 16 roku życia – ciężar ciała lub wiek,

6) Informowanie na piśmie pacjenta poddawanego 
terapii radioizotopowej o właściwym zachowaniu 
się w stosunku do najbliższego otoczenia 
zgodnie z zaleceniami komisji do spraw 
procedur i klinicznych audytów zewnętrznych w 
zakresie medycyny nuklearnej.



§§ 1515
BADANIA DIAGNOSTYCZNE PRZY 

UŻYCIU PRODUKTÓW 
RADIOFARMACEUTYCZNYCH U 

KOBIET W CIĄŻY SĄ OGRANICZONE 
DO PRZYPADKÓW, KTÓRE NIE MOGĄ 
BYĆ WYKONANE PO ROZWIĄZANIU



wówczas należy:wówczas należy:

1) ograniczyć aktywności produktów 
radiofarmaceutycznych do najmniejszej 
wartości umożliwiającej badanie;

2) zwiększyć dla osoby badanej podaż 
płynów;

3) pouczyć badaną o konieczności 3) pouczyć badaną o konieczności 
częstego oddawania moczu.częstego oddawania moczu.



3. W przypaadku badań, o których mowa 3. W przypaadku badań, o których mowa 
w ust.1, gdy dawka dla zarodka lub płodu w ust.1, gdy dawka dla zarodka lub płodu 
może przekroczyć 5 mSv, uzasadnienie może przekroczyć 5 mSv, uzasadnienie 
badania musi być potwierdzone w badania musi być potwierdzone w 
dokumentacji medycznej przez lekaarza dokumentacji medycznej przez lekaarza 
wykonującego lub nadzorującego badanie. wykonującego lub nadzorującego badanie. 



Nie dopuszczalne jest stosowanie do celów Nie dopuszczalne jest stosowanie do celów 
diagnostycznych i leczniczych jodków diagnostycznych i leczniczych jodków 
znakowanych jodem znakowanych jodem --131131

u kobiet w ciąży po 8 tygodniach od zapłodnieniau kobiet w ciąży po 8 tygodniach od zapłodnienia

W przypadku kobiet karmiących należy W przypadku kobiet karmiących należy 
pouczyć ją o konieczności przerwania pouczyć ją o konieczności przerwania 

karmienia piersią.  karmienia piersią.  



§§ 1616
1.1. W leczeniu ambulatoryjnym otwartymi źródłami jodu W leczeniu ambulatoryjnym otwartymi źródłami jodu 

131 podana jednorazowa aktywność nie może 131 podana jednorazowa aktywność nie może 
przekraczać 800 MBq. przekraczać 800 MBq. 

2.2. Jeżeli powyższa aktywność przekracza w/w wartość Jeżeli powyższa aktywność przekracza w/w wartość 
pacjent może zostać zwolniony ze szpitala dopiero po pacjent może zostać zwolniony ze szpitala dopiero po 
spadku aktywności w ciele poniżej tej wartościspadku aktywności w ciele poniżej tej wartości

3.3. Decyzję o zwolnieniu pacjenta ze szpitala (leczenie Decyzję o zwolnieniu pacjenta ze szpitala (leczenie 
jodem 131) podejmuje się po uwzględnieniu warunków jodem 131) podejmuje się po uwzględnieniu warunków 
mieszkaniowych i rodzinnych pacjenta aby ograniczyć mieszkaniowych i rodzinnych pacjenta aby ograniczyć 
ryzyko radiacyjne dla osób z otoczenia pacjenta (zał. ryzyko radiacyjne dla osób z otoczenia pacjenta (zał. 
Nr 10)Nr 10)



Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo ––
Ograniczenie napromienianiaOgraniczenie napromieniania

Wartości dawek promieniowania lub aktywności 
produktu radiofarmaceutycznego przy badaniach i 
zabiegach, o których mowa nie mogą, przekraczać 
poziomów referencyjnych

Przekroczenie poziomów referencyjnych, o których 
mowa może być uzasadnione wyłącznie istotnymi 
wskazaniami klinicznymi oraz szczególnymi 
warunkami wykonywania badań lub zabiegów



INSPEKTOR    OCHRONY INSPEKTOR    OCHRONY 
RADIOLOGICZNEJRADIOLOGICZNEJ

art. 7 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Atomowe art. 7 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Atomowe 
„5.„5. Wewnętrzny nadzór Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem ochrony raadiologicznej w nad przestrzeganiem ochrony raadiologicznej w 

pracowniach stosujących aparaty rtg do celów diagnostyki pracowniach stosujących aparaty rtg do celów diagnostyki 
medycznej, radiologii zaabiegowej, radioterapii powierzchniowej i medycznej, radiologii zaabiegowej, radioterapii powierzchniowej i 
radioterapii schorzeń nienowotworowych sprawuje IORradioterapii schorzeń nienowotworowych sprawuje IOR

Inspektor Ochrony Radiologicznej  jest to osoba, która:Inspektor Ochrony Radiologicznej  jest to osoba, która:
1)1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)2) posiada co najmniej średnie wykształcenie;posiada co najmniej średnie wykształcenie;
3)3) zdała egzamin z zakresu szkolenia określonego w przepisach zdała egzamin z zakresu szkolenia określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art.12b ust 1 lub 2;wydanych na podstawie art.12b ust 1 lub 2;
4)4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w 

warunkach narażenia;warunkach narażenia;
5)5) posiada staż pracy  w warunkach narażenia na promieniowanie posiada staż pracy  w warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 12b jonizujące, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 12b 
ust. 1 lub 2.”ust. 1 lub 2.”



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. 
w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony 
radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty 

rentgenowskie w celach medycznych rentgenowskie w celach medycznych 
((Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1534)

W W ww//ww rozporządzeniu określone zostały:rozporządzeniu określone zostały:
warunki i tryb nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego warunki i tryb nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach 
stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki 
medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej 
i radioterapii schorzeń nienowotworowych;i radioterapii schorzeń nienowotworowych;

sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz tryb jej pracy; sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz tryb jej pracy; 
sposób przeprowadzenia egzaminu;sposób przeprowadzenia egzaminu;

wzór zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień inspektora ochrony wzór zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień inspektora ochrony 
radiologicznej;radiologicznej;



tryb wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz tryb wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz 
wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej;wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej;

wymagany zakres szkolenia oraz warunki, jakie muszą spełniać wymagany zakres szkolenia oraz warunki, jakie muszą spełniać 
jednostki przeprowadzające szkolenie;jednostki przeprowadzające szkolenie;

ramowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora ochrony ramowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora ochrony 
radiologicznej, któremu uprawnienia nadaje Główny Inspektor radiologicznej, któremu uprawnienia nadaje Główny Inspektor 
Sanitarny.Sanitarny.



Podział uprawnień Podział uprawnień 
RR –– dotyczą nadzorowania działalności w zakresie dotyczą nadzorowania działalności w zakresie 

stosowania aparatów rentgenowskich do celów stosowania aparatów rentgenowskich do celów 
diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, 
radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń 
nienowotworowych nienowotworowych 

SS –– dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w 
zakresie stosowania aparatów rentgenowskich zakresie stosowania aparatów rentgenowskich 
stomatologicznych lub do densytometrii kościstomatologicznych lub do densytometrii kości

Osoba, która uzyskała uprawnienia typu R Osoba, która uzyskała uprawnienia typu R 
automatycznie uzyskuje uprawnienia typu S.automatycznie uzyskuje uprawnienia typu S.



Zarówno do uzyskania uprawnień typu R i S Zarówno do uzyskania uprawnień typu R i S 
wymagany jest staż pracy przy źródłach promieniowania wymagany jest staż pracy przy źródłach promieniowania 
jonizującego co najmniej:jonizującego co najmniej:

1) Roczny1) Roczny-- w przypadku osób z wykształceniem:w przypadku osób z wykształceniem:
-- wyższym  wyższym  
--średnim i tytułem technika średnim i tytułem technika elektroradiologiielektroradiologii

2) Trzyletni 2) Trzyletni –– w przypadku osób z wykształceniem średnimw przypadku osób z wykształceniem średnim

Staż pracy nie jest wymagany dla: Staż pracy nie jest wymagany dla: 
a)a) osób, które spełniają warunki określone w art. 7 ust. osób, które spełniają warunki określone w art. 7 ust. 

7 7 pktpkt 1 i 2 ustawy;1 i 2 ustawy;
b)b) lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia 

inspektora ochrony radiologicznej typu Sinspektora ochrony radiologicznej typu S..



Pięcioletni okres, na jaki przyznawane są Pięcioletni okres, na jaki przyznawane są 
uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, 
określa ustawa określa ustawa Prawo atomowe, a dokładniej Prawo atomowe, a dokładniej 

art. 7 ust. 9. art. 7 ust. 9. Stanowi on, że uprawnienia Stanowi on, że uprawnienia 
inspektora ochrony radiologicznej w inspektora ochrony radiologicznej w 

pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie 
do celów: diagnostyki medycznej, radiologii do celów: diagnostyki medycznej, radiologii 
zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i 
radioterapii schorzeń nienowotworowych, radioterapii schorzeń nienowotworowych, 

nadawany jest na okres 5 lat.nadawany jest na okres 5 lat.



Za przestrzeganie wymagań Za przestrzeganie wymagań 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej odpowiada radiologicznej odpowiada KIERWONIK KIERWONIK 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ  (!!!!!!) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ  (!!!!!!) 
wykonującej działalność związaną z wykonującej działalność związaną z 
narażeniemnarażeniem



IORIOR

forma szkolenia forma szkolenia ––mają to być wykłady i ćwiczenia mają to być wykłady i ćwiczenia 
w systemie w systemie stacjonarnym.stacjonarnym.

egzaminegzamin -- obniżono w stosunku do pierwszego obniżono w stosunku do pierwszego 
projektu próg punktowy do zdania egzaminu w projektu próg punktowy do zdania egzaminu w 
zakresie pytań otwartych (8 zakresie pytań otwartych (8 pktpkt zamiast 10 zamiast 10 pktpkt
do zaliczenia egzaminu, 11 zamiast 13 do do zaliczenia egzaminu, 11 zamiast 13 do 
zwolnienia z części ustnej). Pozostawiono czas zwolnienia z części ustnej). Pozostawiono czas 
trwania części pisemnej egzaminu w wymiarze 2 trwania części pisemnej egzaminu w wymiarze 2 
godzin.godzin.



PROCEDURY MEDYCZNE PROCEDURY MEDYCZNE 
RADIOLOGICZNERADIOLOGICZNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 2 lutego 2007r. W sprawie dnia 2 lutego 2007r. W sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących szczegółowych wymagań dotyczących 
formy i treści wzorcowych i roboczych formy i treści wzorcowych i roboczych 
medycznych procedur radiologicznychmedycznych procedur radiologicznych

(Dz. U. Z 2007r. Nr 24, poz. 161)(Dz. U. Z 2007r. Nr 24, poz. 161)





Wzorcowa medyczna procedura radiologiczna Wzorcowa medyczna procedura radiologiczna 
składa się z części ogólnej i części składa się z części ogólnej i części 

szczegółowejszczegółowej

Część ogólna procedury wzorcowej zawieraCzęść ogólna procedury wzorcowej zawiera

1)1) nazwę procedury i jej identyfikator;nazwę procedury i jej identyfikator;
2)2) cel procedury;cel procedury;
3)3) stopień (tytuł) naukowy oraz imię i stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko autora (autorów) nazwisko autora (autorów) 

procedury;procedury;
4)4) datę umieszczenia procedury w wykazie, datę umieszczenia procedury w wykazie, 
5)5) wykaz jednostek chorobowych, do których dana procedura ma wykaz jednostek chorobowych, do których dana procedura ma 

zastosowanie, w zakresie zastosowanie, w zakresie diagnozowania lub leczenia;diagnozowania lub leczenia;
6)6) zasadnicze informacje o naukowych odstawach metod zasadnicze informacje o naukowych odstawach metod 

diagnostycznych lub leczniczych zastosowanych w procedurze;diagnostycznych lub leczniczych zastosowanych w procedurze;
7)7) bezwzględne i względne przeciwwskazania bezwzględne i względne przeciwwskazania medyczne do medyczne do 

zastosowania proceduryzastosowania procedury



8)8) Wymagania dotyczące postępowania z kobietami w ciąży, Wymagania dotyczące postępowania z kobietami w ciąży, 
karmiącymi piersią oraz osobami poniżej 16 roku życia, ze karmiącymi piersią oraz osobami poniżej 16 roku życia, ze 
szczególnym uwzględnieniem niemowlątszczególnym uwzględnieniem niemowląt

9)9) zalecane rodzaje urządzeń radiologicznych oraz ich podstawowe zalecane rodzaje urządzeń radiologicznych oraz ich podstawowe 
parametry techniczne;parametry techniczne;

10)10) wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia 
pomocniczego;pomocniczego;

11)11) wykaz personelu biorącego udział w realizacji procedury i wykaz personelu biorącego udział w realizacji procedury i 
wymagane jego kwalifikacje;wymagane jego kwalifikacje;

12)12) zasady oceny skierowania na badanie lub leczenie;zasady oceny skierowania na badanie lub leczenie;
13)13) opis możliwości wystąpienia interakcji lekowych;opis możliwości wystąpienia interakcji lekowych;
14)14) opis możliwych źródeł błędów proceduralnych lub technicznych;opis możliwych źródeł błędów proceduralnych lub technicznych;
15)15) informacje o okolicznościach wymagających specjalnej uwagi i informacje o okolicznościach wymagających specjalnej uwagi i 

ostrożności w stosowaniu ostrożności w stosowaniu procedury; procedury; 
16)16) Opis przygotowania pacjenta do badania lub leczenia z zasadami Opis przygotowania pacjenta do badania lub leczenia z zasadami 

ochrony radiologicznej;ochrony radiologicznej;



17)17) zagadnienia wymagające dalszych badań lubzagadnienia wymagające dalszych badań lub
postępowania leczniczego po zastosowaniu procedury;postępowania leczniczego po zastosowaniu procedury;

18)18) wykaz piśmiennictwa naukowego mającego zastosowanie do wykaz piśmiennictwa naukowego mającego zastosowanie do 
opracowania procedury, w tym zalecenia Komisji Europejskiej opracowania procedury, w tym zalecenia Komisji Europejskiej 
i towarzystw naukowychi towarzystw naukowych..

art. 33g ust. 7 ustawy art. 33g ust. 7 ustawy ––Prawo atomowe, wzorcowe Prawo atomowe, wzorcowe 

procedury medyczne podlegają obowiązkowi procedury medyczne podlegają obowiązkowi 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Zdrowia, za wiążące należyZdrowia, za wiążące należy uważaćuważać te wzorcowe te wzorcowe 

procedury, które zostaną opublikowane procedury, które zostaną opublikowane 

ww obwieszczeniu Ministra Zdrowia.obwieszczeniu Ministra Zdrowia.



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 
21 sierpnia 2006r. w sprawie 21 sierpnia 2006r. w sprawie 

szczegółowych warunków bezpiecznej szczegółowych warunków bezpiecznej 
pracy z urządzeniami radiologicznymi.pracy z urządzeniami radiologicznymi.

(Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1325)(Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1325)



OKREŚLENIAOKREŚLENIA

1)1) ambulans rentgenowski ambulans rentgenowski –– pojazd z pojazd z 
zainstalowanym zestawem rentgenowskim zainstalowanym zestawem rentgenowskim 
wykorzystywanym do celów medycznych;wykorzystywanym do celów medycznych;

2)2) zestaw rentgenowski zestaw rentgenowski –– aparat lub zestaw aparat lub zestaw 
aparatury składającej się z urządzeń aparatury składającej się z urządzeń 
przeznaczonych do  wytwarzania i przeznaczonych do  wytwarzania i 
wykorzystywania promieniowania wykorzystywania promieniowania 
rentgenowskiego, w których źródłem rentgenowskiego, w których źródłem 
promieniowania jonizującego jest lampa promieniowania jonizującego jest lampa 
rentgenowska;rentgenowska;



3)3) pracownia rentgenowska pracownia rentgenowska –– pomieszczenie lub zespół pomieszczenie lub zespół 
pomieszczeń, przeznaczonych do wykonywania pomieszczeń, przeznaczonych do wykonywania 
medycznych procedur radiologicznych z medycznych procedur radiologicznych z 
wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;

4)4) gabinet rentgenowski gabinet rentgenowski –– pomieszczenie pracowni pomieszczenie pracowni 
rentgenowskiej, w którym zainstalowana jest na stałe rentgenowskiej, w którym zainstalowana jest na stałe 
co najmniej jedna lampa rentgenowska. co najmniej jedna lampa rentgenowska. 



Konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz Konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz 
zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni 
rentgenowskiej  zabezpieczają osoby pracujące:rentgenowskiej  zabezpieczają osoby pracujące:

1)1) w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniem w w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniem w 
ciągu roku dawki przekraczającej 6 mSv;ciągu roku dawki przekraczającej 6 mSv;

2)2) w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza 
gabinetem rentgenowskim przed otrzymaniem w gabinetem rentgenowskim przed otrzymaniem w 
ciągu roku dawki przekraczającej 3 mSv;ciągu roku dawki przekraczającej 3 mSv;

3)3) w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską, w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską, 
a także osoby z ogółu ludności przebywające w a także osoby z ogółu ludności przebywające w 
sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawki sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawki 
przekraczającej 0,5 mSv. przekraczającej 0,5 mSv. 



1.1. Konstrukcja ścian i stropów oraz okien i drzwi Konstrukcja ścian i stropów oraz okien i drzwi 
pracowni rentgenowskiej znajdujących się w pracowni rentgenowskiej znajdujących się w 
budynkach mieszkalnych zapobiega otrzymaniu przez budynkach mieszkalnych zapobiega otrzymaniu przez 
osoby z ogółu ludności w rokuosoby z ogółu ludności w roku
kalendarzowym dawki skutecznej przekraczającej kalendarzowym dawki skutecznej przekraczającej 
wartość 0,1mSv.wartość 0,1mSv.

2.2. Moc dawki promieniowania rentgenowskiego na Moc dawki promieniowania rentgenowskiego na 
zewnętrznych ścianach ambulansu rentgenowskiego zewnętrznych ścianach ambulansu rentgenowskiego 
do wysokości 2,5 m od powierzchni ziemi nie do wysokości 2,5 m od powierzchni ziemi nie 
przekracza 0,1 mGy/h przy maksymalnych przekracza 0,1 mGy/h przy maksymalnych 
parametrach pracy lampy i największej rozwartości parametrach pracy lampy i największej rozwartości 
przesłony oraz najczęściej stosowanym kierunku przesłony oraz najczęściej stosowanym kierunku 
wiązki promieniowania.wiązki promieniowania.



Wymagania powierzchniowe dla gabinetu Wymagania powierzchniowe dla gabinetu 
rentgenowskiegorentgenowskiego

1)1) Gabinet rentgenowski, w którym zainstalowany jest  Gabinet rentgenowski, w którym zainstalowany jest  
diagnostyczny zestaw rentgenowski diagnostyczny zestaw rentgenowski –– 15 m² + 5 m² na 15 m² + 5 m² na 
dodatkową lampę,dodatkową lampę,

2)2) Gabinet rtg z zestawem do radiologii zabiegowej Gabinet rtg z zestawem do radiologii zabiegowej –– 20 20 
m²,m²,

3)3) Gabinet rentgenowski z aparatem do stomatologii, Gabinet rentgenowski z aparatem do stomatologii, 
mammografii, densytometrii mammografii, densytometrii –– 8m² + 4 m8m² + 4 m²² na dodatkową na dodatkową 
lampęlampę

4)4) Dopuszcza się zmniejszenie w/w powierzchni o  5 %.Dopuszcza się zmniejszenie w/w powierzchni o  5 %.



WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WENTYLACJIWENTYLACJI

W gabinetach rentgenowskich W gabinetach rentgenowskich –– 1,51,5--krotna wymiana krotna wymiana 
powietrza na godzinę.powietrza na godzinę.

W gabinetach rentgenowskich, gdzie stosowana jest W gabinetach rentgenowskich, gdzie stosowana jest 
radiologia zabiegowa radiologia zabiegowa –– jak dla pomieszczeń ZOZ jak dla pomieszczeń ZOZ 

(Rozp. MZ z 22 czerwca 2005).(Rozp. MZ z 22 czerwca 2005).
W ciemni mechaniczna 3W ciemni mechaniczna 3--krotna wymiana krotna wymiana 
powietrza na godzinę.powietrza na godzinę.



Zgodnie z Zgodnie z §§ 11 ust. 1 Rozporządzenia w11 ust. 1 Rozporządzenia w gabinetach z gabinetach z 
aparatami diagnostycznymi stosuje się ostrzegawczą aparatami diagnostycznymi stosuje się ostrzegawczą 
sygnalizację świetlną uruchamianą równocześnie z sygnalizację świetlną uruchamianą równocześnie z 
zasilaniem generatorazasilaniem generatora

ust. 2 przepisu ust. 1 nie stosuje się w gabinetach ust. 2 przepisu ust. 1 nie stosuje się w gabinetach 
wyposażonych w aparaty stomatologiczne, do wyposażonych w aparaty stomatologiczne, do 
densytometrii kości oraz gdy ekspozycja jest densytometrii kości oraz gdy ekspozycja jest 
wykonywana zza jedynych drzwi prowadzących do wykonywana zza jedynych drzwi prowadzących do 
gabinetugabinetu

§§ 13 w gabinetach nie można umieszczać sprzętu nie 13 w gabinetach nie można umieszczać sprzętu nie 
związanego z działaniem aparatów rentgenowskich lub z związanego z działaniem aparatów rentgenowskich lub z 
wykonywanymi procedurami radiologicznymiwykonywanymi procedurami radiologicznymi



Zgodnie z Zgodnie z §§ 8, ust. 1 aparaty rentgenowskie 8, ust. 1 aparaty rentgenowskie 
instalowane są tak, aby:instalowane są tak, aby:

1)1) Zapewniony był swobodny dostęp do pacjenta Zapewniony był swobodny dostęp do pacjenta 
przynajmniej z dwóch stronprzynajmniej z dwóch stron

2)2) Lampa rentgenowska oddalona była co najmniej 1,5 m Lampa rentgenowska oddalona była co najmniej 1,5 m 
przy pionowym kierunku promieniowaniaprzy pionowym kierunku promieniowania

3)3) Wiązka pierwotna promieniowania nie była kierowana Wiązka pierwotna promieniowania nie była kierowana 
w stronę sterowni i drzwiw stronę sterowni i drzwi

w/w punktów nie stosuje się do aparatów rentgenowskich: w/w punktów nie stosuje się do aparatów rentgenowskich: 
stomatologicznych i densytometrii kościstomatologicznych i densytometrii kości



Niedozwolone jest stosowanie w diagnostyce Niedozwolone jest stosowanie w diagnostyce 
medycznej aparatów rentgenowskich:medycznej aparatów rentgenowskich:

((§§ 28 ust. 1)28 ust. 1)

1.1. do prześwietleń bez toru wizyjnego lub cyfrowego zapisu obrazu;do prześwietleń bez toru wizyjnego lub cyfrowego zapisu obrazu;
2.2. półfalowych (jednopulsowych);półfalowych (jednopulsowych);
3.3. pełnofalowych (dwupulsowych);pełnofalowych (dwupulsowych);
4.4. mammograficznych bez generatora z przemianą częstotliwości i mammograficznych bez generatora z przemianą częstotliwości i 

bez stolika z ruchomą kratką przeciwrozproszeniową;bez stolika z ruchomą kratką przeciwrozproszeniową;
5.5. mammograficznych, które przy zastosowaniu odległości ognisko mammograficznych, które przy zastosowaniu odległości ognisko 

lampy lampy –– detektor wynoszącej  co najmniej:detektor wynoszącej  co najmniej:
a)a) 60 cm 60 cm –– są wyposażone w lampy rentgenowskiesą wyposażone w lampy rentgenowskie

o wymiarach dużego ogniska lampy większycho wymiarach dużego ogniska lampy większych
niż 0,3 mm x 0,3 mm,niż 0,3 mm x 0,3 mm,

b)b) 70 cm 70 cm –– są wyposażone w lampy rentgenowskiesą wyposażone w lampy rentgenowskie
o wymiarach dużego ogniska lampy większycho wymiarach dużego ogniska lampy większych
niż 0,4 mm x 0,4 mmniż 0,4 mm x 0,4 mm



Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do 
aparatów   rentgenowskich stomatologicznych.aparatów   rentgenowskich stomatologicznych.

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do aparatów Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do aparatów 
rentgenowskich  przenośnych i jezdnych do zdjęć rentgenowskich  przenośnych i jezdnych do zdjęć 
przyłóżkowych.przyłóżkowych.



OCHRONA  KOBIET  I  DZIECIOCHRONA  KOBIET  I  DZIECI

W zakładach w widocznym miejscu W zakładach w widocznym miejscu 
znajduje się informacja o konieczności znajduje się informacja o konieczności 
powiadamiania rejestratorki i lekarza powiadamiania rejestratorki i lekarza 
przed wykonaniem badania, lub przed wykonaniem badania, lub 
podjęciem leczenia o tym, że pacjentka podjęciem leczenia o tym, że pacjentka 
jest w ciąży lub karmi piersią.jest w ciąży lub karmi piersią.



ŚRODKI OCHRONY W ŚRODKI OCHRONY W 
PRACOWNIPRACOWNI

1.1. w diagnostycznych gabinetach rentgenowskich, w zależności od w diagnostycznych gabinetach rentgenowskich, w zależności od 
potrzeb znajdują się :potrzeb znajdują się :

-- Parawan , ekran oraz komplet osłon.Parawan , ekran oraz komplet osłon.
-- Środki ochrony indywidualnej pracowników  (fartuchy, rękawice, Środki ochrony indywidualnej pracowników  (fartuchy, rękawice, 

kołnierze, okulary , gogle lub maski).kołnierze, okulary , gogle lub maski).
-- Osłony dla pacjentów (osłony na gonady Osłony dla pacjentów (osłony na gonady –– o równoważniku 1mm o równoważniku 1mm 

Pb, fartuchy, półfartuchy oraz kołnierze).Pb, fartuchy, półfartuchy oraz kołnierze).
2.2. Dla osób, których charakter pracy wymaga długotrwałego Dla osób, których charakter pracy wymaga długotrwałego 

noszenia środków ochrony indywidualnej należy zapewnić noszenia środków ochrony indywidualnej należy zapewnić 
fartuchy z gumy ołowiowej o kroju uwzględniającym zmniejszenie fartuchy z gumy ołowiowej o kroju uwzględniającym zmniejszenie 
obciążenia kręgosłupa.obciążenia kręgosłupa.

3.3. Osoby wykonujące procedury z zakresu radiologii zabiegowej Osoby wykonujące procedury z zakresu radiologii zabiegowej 
podlegają indywidualnej kontroli dawek otrzymywanych na skórę podlegają indywidualnej kontroli dawek otrzymywanych na skórę 
dłoni.dłoni.



W pracowni znajdują się w oryginale lub w W pracowni znajdują się w oryginale lub w 
uwierzytelnionych odpisach:uwierzytelnionych odpisach:

1.1. Zezwolenie na uruchomienie pracowni oraz Zezwolenie na uruchomienie pracowni oraz 
zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg 
znajdujących się w pracowni,znajdujących się w pracowni,

2.2. Projekt pracowni wraz z projektem i opisem osłon Projekt pracowni wraz z projektem i opisem osłon 
stałych oraz wentylacji,stałych oraz wentylacji,

3.3. Dokumentacja techniczna aparatów rtg,Dokumentacja techniczna aparatów rtg,
4.4. Instrukcje obsługi i świadectwa wzorcowania aparatury Instrukcje obsługi i świadectwa wzorcowania aparatury 

dozymetrycznej (jeżeli znajdują się w pracowni),dozymetrycznej (jeżeli znajdują się w pracowni),
5.5. Protokoły pomiarów dozymetrycznych,Protokoły pomiarów dozymetrycznych,
6.6. Protokoły pokontrolne,Protokoły pokontrolne,
7.7. Dokumenty programu bezpieczeństwa jądrowego i Dokumenty programu bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej oraz instrukcja ochrony ochrony radiologicznej oraz instrukcja ochrony 
radiologicznejradiologicznej



8.8. Zapisy z przeprowadzanych testów wewnętrznych Zapisy z przeprowadzanych testów wewnętrznych 
kontroli parametrów technicznych oraz testy kontroli parametrów technicznych oraz testy 
akceptacyjne,akceptacyjne,

9.9. Ewidencja:Ewidencja:
-- Osób zatrudnionych w pracowni wraz z podziałem na Osób zatrudnionych w pracowni wraz z podziałem na 

kategorię narażeniakategorię narażenia
-- Dawek otrzymanych przez pracownikówDawek otrzymanych przez pracowników
-- Orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy Orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy 

w narażeniu na promieniowanie jonizującew narażeniu na promieniowanie jonizujące
10.10. Program szkolenia i oraz dokumenty z jego realizacjiProgram szkolenia i oraz dokumenty z jego realizacji

W pracowni dostępny jest zbiór przepisów prawnych W pracowni dostępny jest zbiór przepisów prawnych 
dotyczących stosowania promieniowania jonizującego dotyczących stosowania promieniowania jonizującego 
w celach medycznychw celach medycznych



Uzasadnienie ekspozycji Uzasadnienie ekspozycji 
pacjenta na pacjenta na 

promieniowanie promieniowanie 
jonizujące w celach jonizujące w celach 

medycznych następuje medycznych następuje 
przed jej wykonaniem, przed jej wykonaniem, 

z uwzględnieniem z uwzględnieniem 
celów badania lub celów badania lub 
leczenia oraz cech leczenia oraz cech 

charakterystycznych charakterystycznych 
pacjenta, którego pacjenta, którego 

ekspozycja dotyczy.ekspozycja dotyczy.



§§ 3.Skierownie zawiera:3.Skierownie zawiera:
-- cel i uzasadnienie badania,cel i uzasadnienie badania,
-- wstępne rozpoznanie kliniczne,wstępne rozpoznanie kliniczne,
-- informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia 

medycznej procedury radiologicznej,medycznej procedury radiologicznej,

§§ 4. Bez skierowania może być wykonane badanie z 4. Bez skierowania może być wykonane badanie z 
zastosowaniem promieniowania jonizującego zastosowaniem promieniowania jonizującego 
przeprowadzone w ramach badań przesiewowych, przeprowadzone w ramach badań przesiewowych, 
stomatologicznych badań wewnątrzustnych ... oraz w stomatologicznych badań wewnątrzustnych ... oraz w 
przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjentaprzypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta



Badanie diagnostyczne z zastosowaniem Badanie diagnostyczne z zastosowaniem 
promieniowania jonizującego wykonuje się w sposób promieniowania jonizującego wykonuje się w sposób 
gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy 
możliwie  najmniejszej dawce promieniowania.możliwie  najmniejszej dawce promieniowania.

2.Wartość dawek promieniowania nie może przekroczyć 2.Wartość dawek promieniowania nie może przekroczyć 
poziomów referencyjnych.poziomów referencyjnych.

3.Przekroczenie poziomów referencyjnych uzasadnić 3.Przekroczenie poziomów referencyjnych uzasadnić 
mogą jedynie istotne wskazania kliniczne oraz mogą jedynie istotne wskazania kliniczne oraz 
szczególne warunki wykonania badań.szczególne warunki wykonania badań.

4.Za właściwe wykonanie badań i za ograniczenie do 4.Za właściwe wykonanie badań i za ograniczenie do 
minimum ekspozycji pacjenta na promieniowanie minimum ekspozycji pacjenta na promieniowanie 
jonizujące odpowiada osoba wykonująca badaniejonizujące odpowiada osoba wykonująca badanie..



§§18. Podczas dokonywania diagnostycznych 18. Podczas dokonywania diagnostycznych 
badań rentgenowskich przestrzega się badań rentgenowskich przestrzega się 
następujących zasad postępowania:następujących zasad postępowania:

1)1) stosuje się wyłącznie aparaturę stosuje się wyłącznie aparaturę 
rentgenodiagnostyczną wyposażoną w co rentgenodiagnostyczną wyposażoną w co 
najmniej sześciopulsowe zasilacze;najmniej sześciopulsowe zasilacze;

2)2) ogranicza się liczbę projekcji, czas ekspozycji ogranicza się liczbę projekcji, czas ekspozycji 
oraz rozmiary wiązki promieniowania padającej oraz rozmiary wiązki promieniowania padającej 
na ciało pacjenta do wartości niezbędnych dla na ciało pacjenta do wartości niezbędnych dla 
uzyskania żądanej informacji diagnostycznejuzyskania żądanej informacji diagnostycznej;;



3) stosuje się osłony osobiste chroniące przed 3) stosuje się osłony osobiste chroniące przed 
promieniowaniem części ciała i narządy pacjenta promieniowaniem części ciała i narządy pacjenta 
niebędące przedmiotem badania, a w szczególności niebędące przedmiotem badania, a w szczególności 
znajdujące się w obrębie wiązki pierwotnej znajdujące się w obrębie wiązki pierwotnej 
promieniowania, jeżeli nie umniejsza to diagnostycznych promieniowania, jeżeli nie umniejsza to diagnostycznych 
wartości wyniku badania;wartości wyniku badania;

4) stosuje się materiały, filtrację wiązki, fizyczne parametry 4) stosuje się materiały, filtrację wiązki, fizyczne parametry 
pracy aparatu i urządzenia zmniejszające do minimum pracy aparatu i urządzenia zmniejszające do minimum 
narażenie na promieniowanie jonizujące i zapewniające narażenie na promieniowanie jonizujące i zapewniające 
uzyskanie obrazu o wartości diagnostycznej;uzyskanie obrazu o wartości diagnostycznej;

5) stosuje się wyłącznie automatyczne wywoływanie i 5) stosuje się wyłącznie automatyczne wywoływanie i 
utrwalanie błon rentgenowskich, z wyjątkiem błon utrwalanie błon rentgenowskich, z wyjątkiem błon 
stosowanych w stomatologii do badań wewnątrzustnych;stosowanych w stomatologii do badań wewnątrzustnych;

7) rejestruje się fizyczne parametry ekspozycji w sposób 7) rejestruje się fizyczne parametry ekspozycji w sposób 
umożliwiający odtworzenie warunków badania, w umożliwiający odtworzenie warunków badania, w 
dokumentaacji medycznej pacjenta.dokumentaacji medycznej pacjenta.



RADIOLOGIA ZABIEGOWA







http://www.kcor.gov.pl/images/stories/Kontrohttp://www.kcor.gov.pl/images/stories/Kontro
la_Jakosci/TESTY_27_03_2013.pdfla_Jakosci/TESTY_27_03_2013.pdf
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