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Promieniowanie 
elektromagnetyczne 



Wybuch    ( ang. Big Bang)  

 

– model ewolucji Wszechświata uznawany za najbardziej prawdopodobny–  

z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej wyłonił się Wszechświat 

(przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania ).  

 

Według tego modelu ok. 13,799±0,021 mld lat temu dokonał się Wielki Wybuch 



Widmo promieniowania elektromagnetycznego 



. 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

 

 

 

jonizujące 
niejonizujące 



8 listopada 1895 roku  Wilhelm Röentgen w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Würzburgu dokonał odkrycia 

promieniowania elektromagnetycznego nazwanego promieniowaniem X albo inaczej promieniowaniem rentgenowskim 

Promieniowanie  jonizujące 



 

 

 

 

 

Pierwsze aparaty rentgenowskie 



Fotografia ręki wykonana przez W. Röentgena. 

Pierwsze zdjęcie rentgenowskie 



Jego odkrycie umożliwiło bezkrwawą podróż w głąb ludzkiego ciała 

 dzięki zdjęciom, jak również badania struktury materiałów lub odległych 

gwiazd.              Minęło już 120 lat od tego odkrycia.  



W 1896r. Henri Becquerel  

– wykazał istnienie nieznanego  

dotychczas rodzaju promieniowania 

wysyłanego przez sole uranu. 

 

 



Badaniem tego nieznanego 

promieniowania zajęło się wielu 

naukowców, w tym Maria Skłodowska - 

Curie z mężem Piotrem Curie. 

W 1898r. stwierdzili oni, że uran i tor oraz 

ich związki emitują ten rodzaj 

promieniowania.  

Maria Skłodowska - Curie nazwała to 

zjawisko radioaktywnością.  



Maria Skłodowska-Curie już 1898 roku w swojej pracy doktorskiej - 

"Badanie ciał radioaktywnych" przedstawiła  

 

                        wpływ promieniowania na tkankę żywą  

 

 

 

co bezpośrednio wiąże się z ochroną radiologiczną 

 

 

 



Państwowa Inspekcja Sanitarna poprzez Oddziały Higieny Radiacyjnej  

 

sprawuje nadzór nad stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie 

 

 

Podstawy prawne: 

 

Art. 12 ust.1a Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 

 

 

Ustaw Prawo atomowe i akty wykonawcze do ustawy 

 



  

Należy pamiętać, że badania radiologiczne należą do 

najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych.  

 

Dla 60% przypadków stanowią podstawowe badanie obrazowe;  

dla dalszych 20% są badaniem zalecanym jako uzupełniające.  

 

 



Tak więc około 80% pacjentów podlega diagnostyce radiologicznej. 

  

I dzieje się tak pomimo dynamicznego rozwoju innych metod diagnostyki 

obrazowej, wykorzystujących promieniowanie niejonizujące, na przykład: 

  ultradźwięki (USG),  

  magnetyczny rezonans jądrowy (MRI). 

 



Stosowanie promieniowania jonizującego wymaga uzyskania  zezwolenia 

wydanego w formie decyzji administracyjnej. 

 

W przypadku urządzeń będących źródłem promieniowania 

rentgenowskiego: 

 

       -  do zastosowań medycznych zezwolenie wydaje Państwowy  

           Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 

 

      -  przypadku zastosowań przemysłowych zezwolenie wydaje Prezes  

         Państwowej Agencji Atomistyki. 

 

W przypadku pozostałych źródeł promieniowania jonizującego zezwolenie 

wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. 



W związku z negatywnym oddziaływaniem promieniowania 

jonizującego na organizm ludzki, osoby zawodowo narażone na 

promieniowanie podlegają zgodnie z ustawą  Prawo atomowe 

szczególnemu nadzorowi ze strony służb bezpieczeństwa i higieny 

pracy w Zakładzie i systematycznemu nadzorowi ze strony organów 

wydających zezwolenie na jego stosowanie. 



Ochrona  radiologiczna pracowników realizowana jest poprzez: 

 

 kontrolę stanu zdrowia z określoną w przepisach 

częstotliwością zgodnie z kategorią narażenia 

 dozymetrię  

 stosowanie osłon indywidualnych 

 szkolenia pracowników zapewniające  odpowiedni stan 

wiedzy i znajomość prawidłowego sposobu postępowania 



Kierownik jednostki wykorzystującej źródła promieniowania jonizującego  

na podstawie zezwolenia 

 

zalicza pracowników do określonej kategorii narażenia na podstawie 

przewidywanego poziomu tego narażenia. 

 

Wyróżnia się dwie kategorie narażenia  - A i B 

 – ze względu na możliwość otrzymania określonej dawki promieniowania. 

 

 



Określona w przepisach dawka graniczna promieniowania jonizującego  

dla osób zawodowo narażonych wynosi 

 

 1 – 20 mSv na rok 
 

  

Kategoria B    1 – 6 mSv Kategoria A  6 – 20 mSv 



A 

Badania lekarskie wykonane przez 
lekarza  uprawnionego  

raz w roku 

Obowiązkowa dozymetria 
indywidualna 

B 

Badania lekarskie wykonane przez 
lekarza uprawnionego 

 raz na 3 lata  

Dozymetria indywidualna lub 
środowiskowa 



Obowiązek stosowania określonego rodzaju dozymetru zależy od sposobu 

 stosowania  promieniowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Dozymetr indywidualny: 

                                                                                                                                                              TLD 
  

kasetowy- 
 
 
 
 
 
 

Pracownicy narażeni na promieniowanie jonizujące w diagnostyce 

medycznej, np. technicy elektroradiologii, lekarze radiolodzy, lekarze innych 

specjalności wykorzystujący  promieniowanie jonizujące 



Lekarze stosujący promieniowanie jonizujące w tzw. radiologii 

zabiegowej / interwencyjnej 

 

dodatkowo: 

 

 

Dozymetr pierścionkowy do pomiaru dawki na skórę dłoni  

 

i 

 

Dozymetr do pomiaru dawki na soczewki oczu 
 



Środki ochrony indywidualnej pracowników 



Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące ze względu na 

mnogość zastosowań tego promieniowania obejmuje bardzo 

różnorodne grupy pracowników medycznych. 

 

Narażenie na promieniowanie jonizujące: 

• Rentgenodiagnostyka - technicy elektroradiologii, radiolodzy, 

stomatolodzy 

 

• Radiologia zabiegowa/ interwencyjna – lekarze różnych 

specjalności wykorzystujący aparaturę rentgenowską  podczas 

zabiegów, personel bloków operacyjnych, sal zabiegowych 

 

 

 



• Medycyna nuklearna i Radioterapia onkologiczna - 

     pracownicy narażeni na promieniowanie jonizujące, 

     ale również na skażenia wewnętrzne i zewnętrzne 



Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli, a zagrażające pracownikom: 

 

Brak aktualnych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań 

   do pracy  w narażeniu na promieniowanie jonizujące  

Pracownicy nie są objęci dozymetrią właściwą dla kategorii narażenia 

Pracownicy nie noszą dozymetrów 

Pracownicy nie stosują środków ochrony indywidualnej (fartuchy, okulary) 

 



 Brak szkoleń z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,   

    co skutkuje nieprzestrzeganiem właściwych procedur postępowania 

    i zwiększa ryzyko  niepotrzebnego narażenia pracowników  na promieniowanie 

    jonizujące 



Promieniowanie  optyczne   - laserowe 
 

 

 

Podstawy prawne: 

 

• Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   

• Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycja na promieniowanie optyczne 



W 1960 roku fizyk amerykański Theodore Maiman  

skonstruował pierwszy laser  

To promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu  

lub podczerwieni wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. 



Dla pracowników  wykonywanie pracy z urządzeniami laserowymi  

wiąże się głównie z  ryzykiem  uszkodzenia oczu i skóry. 

 

Ochrona pracowników  realizowana jest poprzez: 

 zapewnienie dostępu do badań lekarskich, które mają 

    potwierdzić brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na czynnik 

 zapewnienie środków ochrony indywidualnej 

 szkolenia z zakresu bhp przy urządzeniach 

 pomiary czynnika szkodliwego z określoną w przepisach częstotliwością 

 



środki ochrony indywidualnej 



Oddziały Higieny Radiacyjnej  

sprawują również nadzór nad  stosowaniem promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego- 

                             pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 

  

Podstawy prawne: 

 

• Art. 12 ust.1a Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie badań  i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy  

 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy 



Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące 

 

W przypadku tego rodzaju promieniowania mamy do czynienia 

z  „produktem” pracy różnego rodzaju urządzeń wykorzystujących 

energię elektryczną.  



Jest to promieniowanie elektromagnetyczne niosące 

ze sobą energię, jego negatywny wpływ na człowieka 

przejawia się głównie poprzez tzw. efekt termiczny.  



Pole elektromagnetyczne wpływa negatywnie na organizm człowieka, 

na przebieg procesów zachodzących w jego ciele.  

Może powodować nieprawidłowości w działaniu takich układów jak: układ 

nerwowy, hormonalny, narzędzia zmysłów, a także na układ rozrodczy 

i krwionośny. 



Najbardziej narażeni są pracownicy zatrudnieni przy bezpośredniej obsłudze 

urządzeń emitujących tego rodzaju promieniowanie.  

 

 Pracownicy bloków operacyjnych -Lekarze operatorzy   

    przy aparatach do elektrochirurgii - 

 

 

 Fizjoterapeuci – przy np. diatermiach, magnetronikach  



 Pracownicy obsługujący aparaty do obrazowania metodą rezonansu 

magnetycznego MRI  - narażeni są na  silne pole magnetyczne  

w  pomieszczeniu rezonansu 

 

 

     

  

MRI typu otwartego 



Odzież ochronna do stosowania  

w przypadku narażenia na silne pola 

elektromagnetyczne 

- kombinezon  
 

 



  Ochrona pracowników realizowana jest przez: 

 

 Badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 

w narażeniu 

 Pomiary rozkładu tzw. stref ochronnych wokół urządzenia 

 Szkolenia  

 Stosowanie odzieży ochronnej ????? 

 

Są to jednocześnie najczęściej występujące podczas 

kontroli nieprawidłowości. 



Ciągły postęp techniczny, jak również konieczność stosowania 

 coraz dokładniejszych metod diagnostycznych 

 przy użyciu różnorodnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego  

spowodował powstanie „nowy rodzaj zagrożenia” dla pracowników  

                                     

                                     - tzw. aparaty hybrydowe   

 
 



                                               Promieniowanie laserowe  

                  + 
CT-MRI - promieniowanie elektromagnetyczne ( jonizujące i niejonizujące) 

SPECT - promieniowanie jonizujące i możliwość wystąpienia skażeń 

PET-CT   -promieniowanie jonizujące i możliwość wystąpienia skażeń 

PET-MRI  - promieniowanie jonizujące, możliwość wystąpienia skażeń i silne pole magnetyczne. 



Typ promieniowania Charakterystyczne właściwości Wpływ na środowisko Minimalna tarcza potrzebna 

do zablokowania 

Promieniowanie  

alfa 

Strumień cząstek alfa. Emitowane przez 

cząstki w wyniku rozpadu których powstają 

jądra helu. 

Może być niebezpieczne w przypadku 

gdy jego źródło znajdzie się we 

wnętrzu organizmu 

Zwykła kartka papieru 

Promieniowanie 

 Beta 

Strumień elektronów lub pozytonów. 

Powstaje w wyniku emisji przez określone 

pierwiastki promieniotwórcze. 

Może być niebezpieczne w przypadku 

gdy jego źródło znajdzie się we 

wnętrzu organizmu 

Cienka warstwa aluminium, 

lub szkło. 

Promieniowanie 

gamma 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

o wysokiej energii. Bardziej przenikliwe 

niż promieniowanie alfa, czy beta. Powstaje 

w wyniku emisji przez określone pierwiastki 

promieniotwórcze. 

Bardzo groźne dla człowieka. Może 

doprowadzić do zmian w strukturze 

DNA. Może doprowadzić do powstania 

nowotworu. 

Ciężkie tarcze z ołowiu, 

lub innych metali ciężkich. 

Promieniowanie X Promieniowanie elektromagnetyczne. 

Strumień wysokoenergetycznych fotonów. 

Może być bardziej (twarde promieniowanie) 

lub mniej przenikliwe (miękkie 

promieniowanie) 

Może być wykorzystane przez 

człowieka w medycynie, ale także 

w większych dawkach może 

doprowadzić do powstania białaczki. 

Tarcza w postaci blachy 

z żelaza, lub grube szkło 

ołowiane. 

Promieniowanie 

długofalowe 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

emitowane przez różnego rodzaju nadajniki 

radiowe i innego rodzaju urządzenia 

telekomunikacyjne. 

Powoduje powstanie efektu 

termicznego, szkodliwego 

dla organizmów żywych. 

Metalowe blachy, których 

grubość powinna przekraczać 

0,5 mm. Może za tarcze także 

posłużyć gęsta miedziana 

siatka tzw klatka Faradaya 

Przeglądowa charakterystyka podstawowych typów promieniowania: 



W przypadku pytań związanych  

z omawianymi  zagadnieniami pracownicy  

Oddziału Higieny Radiacyjnej   

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

służą pomocą pod numerem telefonu  

77/44-26-945 

 

 

 
 



Dziękuję za uwagę 


