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Zasady ochrony pracowników narażonych na promieniowanie 
jonizujące:

 wprowadzenie środków ochrony radiologicznej na stanowiskach

pracy,

 klasyfikacja miejsc pracy na różne tereny,

 podział pracowników na odpowiednie kategorie narażenia,

 szkolenia,
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PRAKTYCZNA OCHRONA PERSONELU





KSZTAŁTOWANIE SIĘ POGLĄDÓW NA PROBLEMATYKĘ 
DAWEK DOPUSZCZALNYCH

Do 1902 r. dawek w praktyce nie ograniczano.

1902 – Rollins wprowadza pojęcie „bezpiecznej intensywności”, jednakże nie ma 
określonej wartości dawki dopuszczalnej. Ocenia się, że narażenie osób 
narażonych zawodowo wynosiło ok. 30 Sv rocznie
1925 – wprowadzenie pierwszych ograniczeń oraz pojęcia „dawki dopuszczalnej” 
(tolerancyjnej – Mutscheller). Określono ją jako znacznie mniejszą od tej, która 
wywołuje skutki natychmiastowe. Dla osób narażonych zawodowo wynosiła ona 
w praktyce ok. 1 Sv na rok
1948 – wprowadzono pojęcie „największej dawki dopuszczalnej”.
1953 – Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) wprowadza 
pojęcie „największej dopuszczalnej dawki tygodniowej”. Zgodnie z ówczesnym 
stanem wiedzy miała to być dawka, która zsumowana w organizmie w czasie 
tygodnia nie wyrządzi danej osobie w okresie jej życia żadnych dających się 
stwierdzić szkód.



1958 – wprowadzono pojęcie dawki granicznej określając jej wartość w skali 
roku – na poziomie 50 mSv.
1990 – propozycja ICRP zmniejszenia limitu do 20 mSv rocznie.
01. 01. 2002 – ustawa Prawo atomowe z 29 listopada 2000 r. wprowadza 
pośrednio limit dawki promieniowania dla osób narażonych zawodowo o 
wartości 20 mSv; 
28.05.2002 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych 
promieniowania jonizującego.



DAWKA

Pojęcie stosowane w celu ilościowego określenia oddziaływania 

promieniowania jonizującego z materią.

Oddziaływanie promieniowania w powietrzu oraz w dowolnym obiekcie 

materialnym określa dawka ekspozycyjna oraz dawka pochłonięta.

Oddziaływanie promieniowania na żywy organizm określa dawka 

równoważna i dawka skuteczna



Dawka ekspozycyjna X – jest to stosunek zjonizowanego ładunku dQ, powstałego 
na skutek przejścia promieniowania X przez element objętości powietrza, do masy 
tego powietrza, dm.

X = dQ/dm

[X] = C/kg

Dawka pochłonięta D – jest to energia dE pochłonięta przez określoną, 
jednostkową masę materii dm

D = dE/dm

[D] = J/kg = Gy



Dawka równoważna HT – dawka pochłonięta w tkance lub narządzie T, z 
uwzględnieniem rodzaju promieniowania R

HT,R = wR DT,R

DT,R – dawka pochłonięta od promieniowania R, uśredniona w tkance lub 
narządzie T

wR – współ. wagowy promieniowania R

[HT,R] = J/kg = Sv   (czyt. Siwert)



Dawka skuteczna E – suma dawek równoważnych od napromieniowania 
zewnętrznego i wewnętrznego we wszystkich tkankach i narządach.

E = Σ wT HT = Σ wT wR DT,R

[E] = Sv

wT – współ. wagowy narządu lub tkanki





określenie granicy wieku dla narażonych pracowników,

 dawki graniczne dla personelu, praktykantów, kobiet ciężarnych i ogółu 
ludności
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DAWKI PROMIENIOWANIA

* może być podniesiona 
do 50 mSv/rok pod 
warunkiem, że suma 
dawek w ciągu kolejnych 
5 lat nie przekroczy 
100mSv

** wartość średnia dla 
dowolnej powierzchni 1 
cm2 napromieniowanej 
powierzchni ciała 

KOBIETY W CIĄŻY - 1 mSv (dla embrionu)



Dawkomierz oczny



SPOSOBY I ŚRODKI SŁUŻĄCE ZAPEWNIENIU 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z PROMIENIOWANIEM 

JONIZUJĄCYM 

Organizacyjne:
system kodyfikacji prawnej („wielobranżowy”);
konieczność posiadania zezwolenia na nabywanie oraz

stosowanie źródeł promieniowania jonizującego przez jednostki;
obowiązkowe przeszkolenie pracownika w zakresie bhp oraz zasadami OR;
postępowanie pracowników zgodne z instrukcjami obowiązującymi na danym   
stanowisku pracy;

Kontrolne:
nadzór nad warunkami pracy i przestrzeganiem zasad ochrony

radiologicznej (inspektor ochrony radiologicznej);
prowadzenie kontroli okresowych przez upoważnione instytucje (np. WSSE);
wykonywanie okresowych pomiarów dozymetrycznych na stanowiskach pracy;
prowadzenie dozymetrii indywidualnej lub środowiskowej;
okresowa, specjalistyczna kontrola stanu zdrowia (badania lekarskie);



PODSTAWOWE SPOSOBY ZAPEWNIENIA OCHRONY 
RADIOLOGICZNEJ PRACOWNIKA

 skracanie do niezbędnego minimum czasu emisji promieniowania;

 ograniczanie do niezbędnego minimum wymiarów napromienianego 

pola;

 stosowanie coraz nowocześniejszej technologii, procedur 

postępowania, aparatury i materiałów, które pozwalają na obniżenie 

dawek promieniowania;

 rotacja pracowników;



Trzy podstawowe metody ochrony przed promieniowaniem  jonizującym



CZAS

• Zdjęcie zamiast prześwietlenia (bez„podglądu”)

• Minimalizacja czasu procedury

• Możliwie najkrótsze przebywanie w gabinecie

podczas ekspozycji

• Zmiany na stanowisku pracy



ODLEGŁOŚĆ

• Właściwa pozycja podczas wykonywania zabiegu

lub badania

• Wystarczającej długości przewód wyzwalający   

bądź wyzwalacz bezprzewodowy (pilot)

• Strzykawka automatyczna zamiast podawania

ręcznego

• Właściwe ustawienie lampy rtg



SPOSOBY KONTROLI NARAŻENIA ZAWODOWEGO

1) kontrola dawek indywidualnych – prowadzona obowiązkowo w 

przypadku pracowników, dla których istnieje możliwość narażenia na 

dawki promieniowania powyżej 0,3 rocznej dawki dopuszczalnej;

2) kontrola grupowa;

3) kontrola stanowisk (środowiska) pracy, która dotyczy:

 pracowników, których narażenie radiacyjne oszacowano na poziomie, 

który nie przekroczy 0,1 dopuszczalnej dawki rocznej; 

 czynności kontrolnych wynikających z przestrzegania zasad i przepisów 

organizacyjno-prawnych w instytucjach wykorzystujących źródła 

promieniowania jonizującego;



W celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia pracowników wprowadza się dwie 

kategorie narażenia pracowników:

1. Kategorię A obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni na dawkę 

skuteczną przekraczającą 6 mSv (milisiwertów) w ciągu roku lub na dawkę 

równoważną przekraczającą trzy dziesiąte wartości dawek granicznych dla 

soczewek oczu, skóry i kończyn,

2. Kategorię B obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni na dawkę 

skuteczną przekraczającą 1 mSv w ciągu roku lub na dawkę równoważną 

przekraczającą jedną dziesiątą wartości dawek granicznych dla soczewek oczu, 

skóry i kończyn i którzy nie zostali zaliczeni do kategorii A.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie kontrolnych 

pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku 

pracy.



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. ”w sprawie 
podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i 

nadzorowanych”

Rozporządzenie wprowadza normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami 

wynikającymi z promieniowania jonizującego. Ustawa wprowadza podział 
lokalizacji miejsc pracy na tereny kontrolowane i nadzorowane oraz określa 

dla nich podstawowe wymagania



TERENY KONTROLOWANE

Tereny kontrolowane są to miejsca, gdzie istnieje możliwość trzymania dawek 
określonych dla pracowników kategorii A, istnieje możliwość rozprzestrzeniania się 
skażeń promieniotwórczych lub mogą występować duże zmiany mocy dawki 
promieniowania jonizującego.  

Na terenie tym obowiązuje:

1) ograniczony dostęp do pracowni przez osoby nieupoważnione poprzez  
szczegółowe określenie wymagań w stosunku do personelu (przepustki, 
identyfikatory, osoby przeszkolone),

2) wprowadzenie instrukcji pracy,

3) zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych poprzez 
zmianę odzieży na wejściu i wyjściu z pracowni, wprowadzenie urządzeń do 
usuwania skażeń,

4) wykonywanie pomiarów środowiskowych.



TERENY NADZOROWANE

Tereny nadzorowane są to miejsca, gdzie istnieje możliwość trzymania 
dawek określonych dla pracowników kategorii B i które nie zostały zaliczone 
do terenów kontrolowanych.

Na terenie tym obowiązuje:

1) rejestracja osób zewnętrznych wchodzących na teren,

2) wykonywanie pomiarów środowiskowych,

3) opracowanie instrukcji pracy odpowiednich do zagrożenia związanego z 
występującymi źródłami



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania 

awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. z 2005r nr 20 
poz. 169)

Jednostki prowadzące działalność w warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące opracowują i wdrażają do codziennej realizacji Plan postępowania 

awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Zdarzenie radiacyjne stanowi sytuacja związana z zagrożeniem ze strony 

promieniowania jonizującego, wymagająca podjęcia pilnych działań w celu 

ochrony pracowników lub ludności.



1. Dane podstawowe (nazwa jednostki organizacyjnej, adres, numer telefonu, faxu)
2. Kierownik jednostki organizacyjnej (imię, nazwisko, numer telefonu i faxu, adres 

poczty elektronicznej)
3. Rodzaj działalności związanej z narażeniem i numer zezwolenia na prowadzenie 

tej działalności wraz z określeniem komórki organizacyjnej prowadzącej 
bezpośrednio tę działalność.

4. Inspektor ochrony radiologicznej jo (imię, nazwisko, numer i typ uprawnień IOR, 
numer telefonu i faxu, adres poczty elektronicznej)

5. Numery telefonów i faksów:
a) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki/Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych 

Państwowej Agencji Atomistyki
b) Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
c) Państwowa Straż Pożarna..................................................................998 lub 112,
d) Stacja Pogotowia Ratunkowego.........................................................999 lub 112,
e) Policja..................................................................................................997 lub 112,

ZAKŁADOWY PLAN POSTĘPOWIANIA AWARYJNEGO NA WYPADEK 
ZDARZENIA RADIACYJNEGO



2. Postępowanie pracownika stwierdzającego zaistnienie zdarzenia :
Niezwłoczne wyłączenie aparatu rentgenowskiego w sposób określony w instrukcji
obsługi, a następnie powiadomienie odpowiednich osób zgodnie z Instrukcją 
Ochrony Radiologicznej w danej pracowni rentgenowskiej
W powiadomieniu podać:
• imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia
radiacyjnego,

• numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca, dokładną lokalizację   
miejsca zdarzenia,
• krótki opis zdarzenia.
3. Postępowanie Kierownika:
1) jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne powiadomienie:
a) Państwowej Straży Pożarnej.........................................................tel. 998 lub 112,
b) Pogotowia Ratunkowego..............................................................tel. 999 lub 112,
c) Policji.............................................................................................tel. 997 lub 112,
2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
3) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu uniemożliwienia
przebywania osób postronnych w miejscu zdarzenia
4) określenie dokładnej lokalizacji zdarzenia;
5) określenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia;



6) powiadomienie:
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki/Centrum do Spraw Zdarzeń 
Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki bądź Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. W ciągu 3 godzin od 
uzyskania informacji o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego należy wysłać faxem
pisemne potwierdzenie.
W powiadomieniu podać:
a) dane dotyczące jednostki organizacyjnej,
b) opis przebiegu zdarzenia, dokładnej lokalizacji zdarzenia, danych osób

poszkodowanych w wyniku zdarzenia,
c)   informacje o dotychczas podjętych działaniach zabezpieczających miejsce

zdarzenia;
7) dalsze postępowanie według procedur awaryjnych
8) weryfikacja efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do likwidacji

zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia;
9) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz

Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego, po zakończeniu działań mających na celu usunięcie skutków
zdarzenia i po ustaniu zagrożenia, informacji zawierającej:



a) opis przebiegu zdarzenia z określeniem jego przyczyn,
b) ogólną ocenę zagrożenia w wyniku zdarzenia,
c) opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia,
d) listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju uszkodzeń ciała i wstępną
e) ocenę dawek pochłoniętych,
f) wykaz zastosowanych metod pomiarowych, przyrządów dozymetrycznych oraz

środków ochrony indywidualnej,
g)   protokół kontroli dozymetrycznej jednostki przeprowadzonej po usunięciu skutków

zdarzenia.
4. Ćwiczenia okresowe:

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu postępowania
awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego odbywają się z częstotliwością
raz na trzy lata



POMIARY PROMIENIOWANIA W OCHRONIE 
RADIOLOGICZNEJ

Kontrola narażenia zewnętrznego:

1. Pomiar mocy równoważnika dawki w różnych miejscach w otoczeniu źródeł 

promieniowania (określa się zwykle przez pomiar mocy dawki ekspozycyjnej –

komora jonizacyjna, licznik G-M, licznik scyntylacyjny);

2. Pomiar dawek indywidualnych, otrzymywanych przez osoby narażone 

zawodowo na promieniowanie (dozymetry indywidualne – fotometryczne, 

termoluminescencyjne, radiofotoluminescencyjne, detektory śladowe, detektory 

aktywacyjne).

Wykrywanie i pomiary skażeń:

1. Pomiary skażeń promieniotwórczych powierzchni (metodą pośrednią lub 

bezpośrednią);

2. Kontrola szczelności źródeł zamkniętych



Ochrona przed promieniowaniem

W diagnostycznych gabinetach rentgenowskich, w zależności od potrzeb, 

znajdują się:

1) Parawan, ekran oraz komplet osłon umieszczonych na stałe lub w miarę 

potrzeb podwieszanych do aparatu rentgenowskiego;

2) Środki ochrony indywidualnej pracowników, w szczególności fartuchy, 

rękawice i kołnierze z gumy ołowiowej, okulary, gogle ze szkła lub tworzywa 

ołowiowego,

3) Osłony dla pacjentów, w szczególności osłony na gonady, fartuchy i 

półfartuchy oraz kołnierze wykonane z  gumy ołowiowej.



Odzież ochronna



Osłanianie narządów i części ciała

Stosowanie fartuchów i kołnierzy z gumy ołowiowej redukuje promieniowanie 

rozproszone. Osłony o grubości równoważnej 1 mm ołowiu redukują dawkę w 

jądrach nawet o 95%, a w jajnikach o 50%. 

W tomografii komputerowej dzięki osłonom z kawałków gumy ołowiowej 

redukuje się dawkę w oczach o 50% - 70%. 

W rentgenowskich badaniach stomatologicznych należy stosować fartuch z 

gumy ołowiowej osłaniający gonady i tarczyce.



Należy się chronić przed 
promieniowaniem 

rozproszonym przez 
pacjenta



Informacja dla pacjentów

W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, 
znajduje się informacja o konieczności powiadomienia 
rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed 
wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży. 

Drzwi do pracowni rentgenowskiej są oznakowane tablicą 
informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed 
promieniowaniem jonizującym. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
EKSPOZYCJĘ PACJENTA

Osoby wykonujące procedury 
radiologiczne powinny mieć do tego 
odpowiednie uprawienia i przejść 

stosowne szkolenia. Odpowiedzialność 
spoczywa zarówno na osobie zlecającej, 

jak i na wykonującym procedurę z użyciem 
promieniowania jonizującego.



Odległość ogniska lampy od powierzchni skóry pacjenta

Wiązka promieniowania wychodząca z lampy RTG ma kształt 
stożka. Wynika z tego, ze pole powierzchni skóry poddanej 
ekspozycji na promienie X po stronie wejściowej od lampy 
mniejsze niż pole powierzchni detektora znajdującego się na 
wyjściu wiązki. Natężenie promieniowania X zależy odwrotnie 
proporcjonalnie od kwadratu odległości od źródła.

Przy procedurach z radiologii zabiegowej zaleca się jak 
najmniejszą odległość wzmacniacza obrazu od pacjenta, a jak 
największą odległość lampy RTG od pacjenta.



Przykłady dawek otrzymanych 
przez personel podczas 

zabiegów radiologicznych



A

B

D
C



Stanowisko lekarza Stanowisko asystenta



Stanowisko technika Stanowisko pielęgniarki



Dawki otrzymywane przez lekarzy zabiegowych na 
skórę dłoni w wybranych pracowniach

PRACOWNIA 
KARDIOLOGICZNA

56,68 mSv 29,86 mSv

PRACOWNIA 
RADIOLOGII 
NACZYNIOWEJ I 
ZABIEGOWEJ

82,65 mSv 45,51 mSv

ROK 2010 ROK 2011

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2005 roku w sprawie dawek 
granicznych promieniowania jonizującego wartość dawki granicznej dla pracowników nie 
powinna przekraczać 500 mSv dla dłoni. Zgodnie z zapisami Prawa atomowego 
pracownicy kategorii narażenia B mogą być narażeni na dawkę równoważną 
przekraczającą 0,1 wartości dawki granicznej dla skóry dłoni czyli 50 mSv/rok ale nie 
więcej niż 150 mSv/rok.



Dawki otrzymywane przez lekarzy zabiegowych na 
całe ciało w wybranych pracowniach

NEUROCHIRURGIA 3,3 mSv 0,6 mSv

PRACOWNIA 
RADIOLOGII 
NACZYNIOWEJ I 
ZABIEGOWEJ

1,2 mSv 0,1 mSv

PRACOWNIA 
KARDIOLOGICZNA

0,4 mSv 0,5 mSv

ROK 2010 ROK 20101

Zgodnie z Prawem Atomowym wartość dawki granicznej dla pracowników kategorii 
B nie powinna przekraczać 6 mSv w ciągu roku.



Dziękuję za 
uwagę


