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Krótki zarys historycznyKrótki zarys historyczny

rok odkrywca - odkrycie

18951895 Konrad Wilhelm Röntgen - odkrycie promieniowania X

18961896 Antoine_Henry Becquerel - odkrycie naturalnej promieniotwórczości

18981898 Maria i Pierre Curie oraz Gustave Bémont - odkrycie polonu i radu

18991899
Enrest Rutheford i Frederick Soddy - odkrycie natury promieniowania 
(rozpad promieniotwórczy jest procesem wewnątrzatomowym i prowadzi do 
zmiany zachowania chemicznego)

19051905 Albert Einstein - teoria wzgldności (E=mc2)

19111911 Ernest Rutherford - odkrycie protonu

19131913 Niels Bohr - model atomu wodoru

19191919 Ernest Rutherford - pierwsza reakcja jądrowa

19231923 Luis de Broglie - teoria korpuskularno-falowa

19321932 James Chadwick - odkrycie neutronu

19341934 Frédérick Joliot i Irene Curie - odkrycie sztucznej radioaktywności

19341934 Enrico Fermi - pierwsza reakcja rozszczepienie uranu



Krótki zarys historycznyKrótki zarys historyczny

Wilhelm Roentgen



Krótki zarys historycznyKrótki zarys historyczny

Pierwsze zdjęcie rentgenowskie 
(22.12.1895 r.)



Krótki zarys historycznyKrótki zarys historyczny

Reklama bankietu z 
radowymi napojami



Krótki zarys historycznyKrótki zarys historyczny

Reklama wody radowej



Krótki zarys historycznyKrótki zarys historyczny

Sklep obuwniczy –
sprawdzanie 
dopasowania butów



Krótki zarys historycznyKrótki zarys historyczny

Pasta do zębów 
zawierająca rad



Czy potrzebujemy ochrony Czy potrzebujemy ochrony 
radiologicznej?radiologicznej?







Niemal od początku badań nad własnościami promieniowania Niemal od początku badań nad własnościami promieniowania 
jonizującego zdawano sobie sprawę z tego, że przy braku jonizującego zdawano sobie sprawę z tego, że przy braku 
odpowiedniej kontroli i zabezpieczeń, może ono powodować odpowiedniej kontroli i zabezpieczeń, może ono powodować 
zagrożenie dla zdrowia ludzi.zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Mimo to sztuczne źródła promieniowania znalazły liczne Mimo to sztuczne źródła promieniowania znalazły liczne 
zastosowania, między innymi w nowoczesnej medycynie i zastosowania, między innymi w nowoczesnej medycynie i 
ochronie zdrowia:ochronie zdrowia:

 Sterylizacja sprzętu medycznego dużymi dawkami Sterylizacja sprzętu medycznego dużymi dawkami 
promieniowania promieniowania –– walka z zakażeniamiwalka z zakażeniami

 Radiologia i metody izotopowe Radiologia i metody izotopowe –– diagnostykadiagnostyka
 Radioterapia Radioterapia –– leczenie chorób nowotworowych leczenie chorób nowotworowych 



Ochrona radiologicznaOchrona radiologiczna

to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do 
zapobiegania zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na narażeniu ludzi i środowiska na 
promieniowanie jonizujące, a w przypadku braku promieniowanie jonizujące, a w przypadku braku 
możliwości zapobieżenia takiemu narażeniu, działania możliwości zapobieżenia takiemu narażeniu, działania 
zmierzające do ograniczenia szkodliwego wpływu tego zmierzające do ograniczenia szkodliwego wpływu tego 
promieniowania na zdrowie przyszłych pokoleń (skutki promieniowania na zdrowie przyszłych pokoleń (skutki 
genetyczne). W tym celu genetyczne). W tym celu Międzynarodowa Komisja Międzynarodowa Komisja 
Ochrony Radiologicznej (ICRP) sformułowała zalecenie, Ochrony Radiologicznej (ICRP) sformułowała zalecenie, 
które brzmi:które brzmi:



„Nie wolno dopuścić żadnej praktyki „Nie wolno dopuścić żadnej praktyki 
związanej z ekspozycją, dopóki praktyka ta związanej z ekspozycją, dopóki praktyka ta 
nie przyniesie dostatecznej korzyści osobom nie przyniesie dostatecznej korzyści osobom 
eksponowanym lub społeczeństwu, eksponowanym lub społeczeństwu, 
przewyższając przewyższając straty w postaci radiacyjnego straty w postaci radiacyjnego 
uszczerbku na zdrowiu, związanego uszczerbku na zdrowiu, związanego z z 
tą tą praktyką”praktyką”. . 



Ochrona przed promieniowaniem jonizującym Ochrona przed promieniowaniem jonizującym 
obejmuje tylko te rodzaje źródeł i te sytuacje, które obejmuje tylko te rodzaje źródeł i te sytuacje, które 
poddają się regulacji. Nie można ograniczać wpływu poddają się regulacji. Nie można ograniczać wpływu 
promieniowania od takich źródeł jak np. zawartość promieniowania od takich źródeł jak np. zawartość 
naturalnych radionuklidów w organizmie człowieka naturalnych radionuklidów w organizmie człowieka 
(np. 40K, 226Ra) czy promieniowania kosmicznego.(np. 40K, 226Ra) czy promieniowania kosmicznego.







ŚŚrodowisko czrodowisko człłowieka zawiera wiele owieka zawiera wiele 
źźróderódełł promieniowania jonizujpromieniowania jonizująącego, cego, 
które powodujktóre powodująą stastałłe napromienianie e napromienianie 
żżywych organizmów.ywych organizmów.



Źródła promieniowania Źródła promieniowania 
jonizującegojonizującego::

-- naturalnenaturalne

-- sztucznesztuczne





Roczne dawki promieniowaniaRoczne dawki promieniowania
od źródeł naturalnychod źródeł naturalnych

PolskaPolska 2.4  2.4  mSvmSv

BrazyliaBrazylia 5.0  5.0  mSvmSv

BurgundiaBurgundia 1.81.8--3.5  3.5  mSvmSv

EgiptEgipt 3.03.0--4.0  4.0  mSvmSv





Dawki skumulowane Dawki skumulowane 
w w okresie 70 lat życiaokresie 70 lat życia

PolskaPolska 168   168   mSvmSv
NorwegiaNorwegia 365365 mSvmSv
IndieIndie 20002000 mSvmSv
IranIran 3000   3000   mSvmSv
RamsarRamsar (Iran)(Iran) 17000   17000   mSvmSv

Obszary Obszary o znacznie podwyo znacznie podwyżższonej zawartoszonej zawartośści ci 
naturalnych pierwiastków naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, na promieniotwórczych, na 
których których żżyje około 5% ludnoyje około 5% ludnośści ci śświata, znajdujwiata, znajdująą sisięę we we 
Włoszech, Brazylii, Francji, Indiach, Chinach, Iranie, Włoszech, Brazylii, Francji, Indiach, Chinach, Iranie, 
NigeriiNigerii i na Madagaskarzei na Madagaskarze..



Dawki skumulowane Dawki skumulowane 
w w okresie 70 lat życiaokresie 70 lat życia

Jakkolwiek Jakkolwiek u mieszkańców tych rejonów u mieszkańców tych rejonów 
nie stwierdza się zwiększonej nie stwierdza się zwiększonej 
zachorowalności na nowotwory i inne zachorowalności na nowotwory i inne 
schorzenia genetyczneschorzenia genetyczne ((hormezahormeza
radiacyjnaradiacyjna ?)?) powszechnie przyjmuje się powszechnie przyjmuje się 
bezprogowybezprogowy liniowy model odpowiedzi liniowy model odpowiedzi 
biologicznej na działanie biologicznej na działanie 
promieniowania jonizującegopromieniowania jonizującego. . 



Promieniowanie Promieniowanie kosmicznekosmiczne, którego , którego 
natężenie nie jest jednakowe, wzrasta wraz natężenie nie jest jednakowe, wzrasta wraz 
z wysokością nad poziomem z wysokością nad poziomem morzamorza

i wynosi odi wynosi od 0.2 0.2 do do 0.5 0.5 mSvmSv na rok.na rok.

Szczyt Szczyt Mount Everest Mount Everest –– okołookoło 40  40  mSvmSv/rok/rok





Orientacyjne dawki roczne (w Orientacyjne dawki roczne (w mSvmSv) jakie otrzymujemy) jakie otrzymujemy
z różnych źródeł promieniowania jonizującegoz różnych źródeł promieniowania jonizującego



Źródła sztuczne:Źródła sztuczne:

 Urządzenia Urządzenia rtgrtg stosowane w medycynie, stosowane w medycynie, 
przemyśle i badaniach naukowychprzemyśle i badaniach naukowych

 Akceleratory, betatrony, cyklotronyAkceleratory, betatrony, cyklotrony
 Reaktory jądroweReaktory jądrowe
 Izotopy wytwarzane w reaktorach jądrowychIzotopy wytwarzane w reaktorach jądrowych
 Przedmioty codziennego użytku: monitory, Przedmioty codziennego użytku: monitory, 

farby, zegarki, przyrządy pomiarowefarby, zegarki, przyrządy pomiarowe



Dawki otrzymywane przez osoby poddawane Dawki otrzymywane przez osoby poddawane 
działaniu promieniowania jonizującego działaniu promieniowania jonizującego 

w w celach medycznychcelach medycznych

 prześwietlenie żołądkaprześwietlenie żołądka -- 3.5 3.5 mSvmSv
 zdjzdj. klatki piersiowej. klatki piersiowej -- 0.050.05mSvmSv
 zdjzdj. klatki małoobrazkowe. klatki małoobrazkowe -- 0.20.2 mSvmSv
 zdjęcie zatokzdjęcie zatok -- 0.30.3 mSvmSv
 zdjęcie zębówzdjęcie zębów -- 0.020.02mSvmSv
 zdjzdj. kręg. . kręg. lędźlędź.. -- 0.9 0.9 mSvmSv

Średnia Średnia dawka dla ludności polskiej wynosi  dawka dla ludności polskiej wynosi  
0.8 0.8 mSvmSv rocznie.rocznie.

 radioterapiaradioterapia -- 20 20 –– 75  75  GyGy



EFEKTY STOCHASTYCZNEEFEKTY STOCHASTYCZNE

W radiobiologii jakoW radiobiologii jako
efekty stochastyczneefekty stochastyczne
określa sie takie efekty,określa sie takie efekty,
jak nowotwory lubjak nowotwory lub
schorzenia dziedziczne,schorzenia dziedziczne,
którychktórych
prawdopodobieństwoprawdopodobieństwo
wystąpienia, lecz niewystąpienia, lecz nie
stopień nasilenia, jeststopień nasilenia, jest
wprost proporcjonalne dowprost proporcjonalne do
dawki.dawki.



Polega  na przejściowym  Polega  na przejściowym  
lub trwałym uszkodzeniu lub trwałym uszkodzeniu 
tkanek (śmierci organu), tkanek (śmierci organu), 
które następuje po które następuje po 
przekroczeniu dawki przekroczeniu dawki 
progowej. Nie obserwuje progowej. Nie obserwuje 
się poważnych uszkodzeń się poważnych uszkodzeń 
organów poniżej 0,5 organów poniżej 0,5 SvSv..



EFEKTY DETERMINISTYCZNEEFEKTY DETERMINISTYCZNE

Efekty deterministyczneEfekty deterministyczne
natomiast to takie skutkinatomiast to takie skutki
promieniowania,  jak chorobapromieniowania,  jak choroba
popromienna,  zaćma popromienna,  zaćma 
(matowienie soczewki oka), (matowienie soczewki oka), 
rumień czy rumień czy wypadanie wypadanie 
włosów. Skutki te nie są włosów. Skutki te nie są 
dziedziczone, ich objawy dziedziczone, ich objawy 
mijają z czasem, przeciętne mijają z czasem, przeciętne 
nasilenie zaś zależy od nasilenie zaś zależy od 
wartości dawki: poniżej wartości dawki: poniżej 
pewnej dawki progowej efekt pewnej dawki progowej efekt 
nie występuje.nie występuje.



Środki Ochrony Radiologicznej:Środki Ochrony Radiologicznej:

 OsłonyOsłony stałestałe wykonanewykonane zz materiałówmateriałów osłonnychosłonnych oo grubościgrubości zgodnejzgodnej
zz projektamiprojektami ochronyochrony radiologicznejradiologicznej potwierdzonepotwierdzone pomiaramipomiarami PAA,PAA,
WSSEWSSE

 ŚrodkiŚrodki ochronyochrony osobistejosobistej:: fartuchyfartuchy ołowiane,ołowiane, osłonyosłony nana tarczycętarczycę itditd..

 PrzyrządyPrzyrządy dozymetrycznedozymetryczne dodo pomiarówpomiarów dawki,dawki, mocymocy dawkidawki ii
skażeńskażeń

 DozymetriaDozymetria środowiskaśrodowiska pracypracy

 DozymetriaDozymetria indywidualnaindywidualna

 TestyTesty akceptacyjneakceptacyjne urządzeńurządzeń

 TestyTesty kontrolikontroli jakościjakości urządzeńurządzeń diagnostycznychdiagnostycznych ii terapeutycznychterapeutycznych



Środki Ochrony Radiologicznej:Środki Ochrony Radiologicznej:

 Zaliczenie pracowników do odpowiedniej Zaliczenie pracowników do odpowiedniej 
kategorii narażeniakategorii narażenia

 Oznakowanie Pracowni wykorzystujących Oznakowanie Pracowni wykorzystujących 
promieniowanie jonizujące znakami promieniowanie jonizujące znakami 
ostrzegawczymiostrzegawczymi

 Wyznaczenie i oznakowanie terenów Wyznaczenie i oznakowanie terenów 
nadzorowanychnadzorowanych



USTAWAUSTAWA
z dnia 29 listopada 2000 r. z dnia 29 listopada 2000 r. 

Prawo atomowePrawo atomowe

Art.Art. 17.17. 1.1. W celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia W celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia 
pracowników w jednostkach organizacyjnych do jego spodziewanego pracowników w jednostkach organizacyjnych do jego spodziewanego 
poziomu, w zależności od wielkości zagrożenia, wprowadza się dwie poziomu, w zależności od wielkości zagrożenia, wprowadza się dwie 
kategorie pracowników:kategorie pracowników:

1)1) kategorię A kategorię A obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni 
na dawkę skuteczną przekraczającą 6 na dawkę skuteczną przekraczającą 6 mSvmSv ((milisiwertówmilisiwertów) w ciągu ) w ciągu 
roku lub na dawkę równoważną przekraczającą trzy dziesiąte wartości roku lub na dawkę równoważną przekraczającą trzy dziesiąte wartości 
dawek granicznych dla soczewek oczu (150), skóry i kończyn (500),dawek granicznych dla soczewek oczu (150), skóry i kończyn (500),

2)2) kategorię B kategorię B obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni 
na dawkę skuteczną przekraczającą 1 na dawkę skuteczną przekraczającą 1 mSvmSv w ciągu roku lub na dawkę w ciągu roku lub na dawkę 
równoważną przekraczającą  jedną dziesiątą wartości dawek równoważną przekraczającą  jedną dziesiątą wartości dawek 
granicznych dla soczewek oczu, skóry i kończyngranicznych dla soczewek oczu, skóry i kończyn



2.2. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na 
podstawie kontrolnych pomiarów dawek indywidualnych podstawie kontrolnych pomiarów dawek indywidualnych 
lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.

3.3. Pracownicy Pracownicy kategorii A kategorii A podlegają ocenie narażenia podlegają ocenie narażenia 
prowadzonej na podstawie systematycznych pomiarów prowadzonej na podstawie systematycznych pomiarów 
dawek indywidualnych, a jeżeli mogą być narażeni na dawek indywidualnych, a jeżeli mogą być narażeni na 
skażenie wewnętrzne mające wpływ na poziom dawki skażenie wewnętrzne mające wpływ na poziom dawki 
skutecznej dla tej kategorii pracowników, podlegają skutecznej dla tej kategorii pracowników, podlegają 
również pomiarom skażeń wewnętrznych.również pomiarom skażeń wewnętrznych.

4.4. Pracownicy Pracownicy kategorii Bkategorii B podlegają ocenie narażenia podlegają ocenie narażenia 
prowadzonej na podstawie pomiarów dozymetrycznych w prowadzonej na podstawie pomiarów dozymetrycznych w 
środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić 
prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii, prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii, 
chyba że kierownik jednostki organizacyjnej zadecyduje o chyba że kierownik jednostki organizacyjnej zadecyduje o 
objęciu ich systematycznymi pomiarami dawek objęciu ich systematycznymi pomiarami dawek 
indywidualnych.indywidualnych.



Dawki graniczneDawki graniczne

Rozporządzenie Rady MinistrówRozporządzenie Rady Ministrów
z dniaz dnia

18 stycznia 200518 stycznia 2005
w sprawie dawekw sprawie dawek

granicznych promieniowaniagranicznych promieniowania
jonizującego (jonizującego (Dz.UDz.U. Nr 20 poz. 168). Nr 20 poz. 168)



Narażenie pracowników oraz osób z ogółu ludności Narażenie pracowników oraz osób z ogółu ludności 

ocenia się w oparciu o otrzymane przez nich dawki ocenia się w oparciu o otrzymane przez nich dawki 

skuteczne (efektywne) skuteczne (efektywne) i i dawki równoważnedawki równoważne, , 

wyznaczone z uwzględnieniem wielkości i wartościwyznaczone z uwzględnieniem wielkości i wartości

wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek 

stosowanych przy ocenie narażenia.stosowanych przy ocenie narażenia.

Dawki graniczneDawki graniczne



Wyznaczając Wyznaczając dawki skutecznedawki skuteczne,  zmniejsza sie je o dawki ,  zmniejsza sie je o dawki 

wynikające z naturalnego tła promieniowania jonizującego wynikające z naturalnego tła promieniowania jonizującego 

występującego na danym terenie, uwzględniając występującego na danym terenie, uwzględniając 

rzeczywisty czas narażenia.rzeczywisty czas narażenia.

Jeżeli tło naturalne nie jest znane, za jego wartość Jeżeli tło naturalne nie jest znane, za jego wartość 

przyjmuje się przyjmuje się 2,4 2,4 mSvmSv w ciągu roku kalendarzowego.w ciągu roku kalendarzowego.

Dawki graniczneDawki graniczne



Dla pracownikówDla pracowników

Dawka graniczna wyrażona jako dawka skuteczna 

(efektywna),  wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego.

Może być w danym roku kalendarzowym przekroczona 

do wartości 50 mSv,  pod warunkiem że w ciągu kolejnych 5 lat

kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv.

Dawki graniczneDawki graniczne

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 18 stycznia 2005 r.ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 20 poz. 168)w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 20 poz. 168)



Dawka graniczna, wyrażona jako Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważnadawka równoważna, , 
wynosi w ciągu roku kalendarzowego:wynosi w ciągu roku kalendarzowego:

 150 150 mSvmSv -- dla soczewek oczudla soczewek oczu

 500 500 mSvmSv -- dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej 
powierzchni 1 cm2 napromienionej części skórypowierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry

 500 500 mSvmSv -- dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.

Dawki graniczneDawki graniczne

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 18 stycznia 2005 r.ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 20 poz. 168)w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 20 poz. 168)



Kobieta, od chwili zawiadomienia przez Kobieta, od chwili zawiadomienia przez 
nią kierownika  jednostki organizacyjnej nią kierownika  jednostki organizacyjnej 
o ciąży, nie może być zatrudniona o ciąży, nie może być zatrudniona 
w warunkach prowadzących do w warunkach prowadzących do 
otrzymania przez mające urodzić się otrzymania przez mające urodzić się 
dziecko dziecko dawki skutecznejdawki skutecznej
przekraczającej wartość  przekraczającej wartość  1 1 mSvmSv..

Kobieta karmiąca piersią nie może być Kobieta karmiąca piersią nie może być 
zatrudniona w  warunkach narażenia na zatrudniona w  warunkach narażenia na 
skażenie wewnętrzne i zewnętrzne.skażenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Dawki graniczneDawki graniczne



Uczniowie,  studenci i praktykanci w wieku 18 lat Uczniowie,  studenci i praktykanci w wieku 18 lat 

i powyżeji powyżej

 Tak jak pracownicyTak jak pracownicy

Dawki graniczneDawki graniczne



Uczniowie, studenci i praktykanci w wieku 16Uczniowie, studenci i praktykanci w wieku 16--18 lat18 lat

Dawka graniczna, wyrażona jako Dawka graniczna, wyrażona jako dawka skutecznadawka skuteczna wynosiwynosi
6 6 mSvmSv w ciągu roku kalendarzowego.w ciągu roku kalendarzowego.
Dawka graniczna, wyrażona jako Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważnadawka równoważna
wynosi w ciągu roku kalendarzowego:wynosi w ciągu roku kalendarzowego:

 50 50 mSvmSv -- dla soczewek oczudla soczewek oczu
 150 150 mSvmSv -- dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnejdla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej

powierzchni 1 cm2 napromienionej części skórypowierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry
 150 150 mSvmSv -- dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.

Dawki graniczneDawki graniczne



Uczniowie,  studenci  i praktykanci w wiekuUczniowie,  studenci  i praktykanci w wieku
poniżej  16 latponiżej  16 lat

Tak jak dla populacjiTak jak dla populacji

Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą być zatrudnioneOsoby w wieku poniżej 18 lat mogą być zatrudnione
w warunkach narażenia jedynie w celu nauki lubw warunkach narażenia jedynie w celu nauki lub
przyuczenia do zawodu.przyuczenia do zawodu.

Dawki graniczneDawki graniczne



Dla osób z ogółu ludnościDla osób z ogółu ludności

Dawka graniczna wyrażona jako Dawka graniczna wyrażona jako dawka skuteczna dawka skuteczna wynosi wynosi 
1 1 mSvmSv w ciągu roku kalendarzowego.w ciągu roku kalendarzowego.

Może być w danym roku kalendarzowym przekroczona,  Może być w danym roku kalendarzowym przekroczona,  
pod warunkiem że w ciągu kolejnych 5 lat kalendarzowych pod warunkiem że w ciągu kolejnych 5 lat kalendarzowych 
jej sumaryczna wartość nie przekroczy jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 5 mSvmSv..

Dawki graniczneDawki graniczne



Dawka graniczna, wyrażona jako Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna dawka równoważna 

wynosi w ciągu roku kalendarzowego: wynosi w ciągu roku kalendarzowego: 

 15 15 mSvmSv -- dla soczewek oczudla soczewek oczu

 50 50 mSvmSv -- dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnejdla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej

powierzchni 1 cm2 napromienionej części skórypowierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry

Dawki graniczneDawki graniczne



NARAŻENIE 
ZAWODOWE

NARAŻENIE
LUDNOŚCI

DAWKA SKUTECZNA
(EFEKTYWNA) 20 (50) 1

DAWKA
RÓWNOWAŻNA
soczewka oczu

skóra
ręce i stopy

150
500
500

15
50



W ochronie radiologicznej bardzo ważną zasadą jest W ochronie radiologicznej bardzo ważną zasadą jest 
zasada ALARA (As zasada ALARA (As LowLow As As ReasonablyReasonably AchievaleAchievale),  ),  
która polega na ograniczeniu pracy ze źródłami która polega na ograniczeniu pracy ze źródłami 
promieniowania, tak by ludzie otrzymywali jak promieniowania, tak by ludzie otrzymywali jak 
najmniejsze dawki.najmniejsze dawki.

Ochrona przed napromienieniem zewnętrznym polega Ochrona przed napromienieniem zewnętrznym polega 
m.in. na optymalizacji procesu technologicznego  i m.in. na optymalizacji procesu technologicznego  i 
stosowaniu podstawowych zasad ochrony  przed stosowaniu podstawowych zasad ochrony  przed 
promieniowaniem promieniowaniem –– odległość, osłony, czas.odległość, osłony, czas.



Im dalej od źródła promieniowania
tym bezpieczniej



Im krótszy czas przebywania
w pobliżu źródła, tym mniejsza dawka



Osłona osłabia promieniowanie



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


