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STRESZCZENIE
Diagnostyka radiologiczna rozwija się od ponad stu lat, od momentu odkrycia przez Wilhelma Roentgena promieniowania X. Zagrożenia związane z jej zastosowaniem 
przez cały czas podlegają badaniom, a wnioski z nich wynikające wnoszą ciągle nowe rozwiązania dla pracy w kontakcie z promieniowaniem jonizującym. W niniejszym 
opracowaniu przedstawiono krótką charakterystykę wielkości fi zycznych stosowanych w dozymetrii. Służą one określeniu wielkości przyjętej dawki (porcji) promieniowa-
nia w narażeniu zawodowym dla zatrudnionego personelu medycznego. Przedstawiono rodzaje dawek promieniowania jonizującego oraz omówiono sposoby ich okre-
ślania. Przedstawiono dwie kategorie narażenia pracowników: A i B. Zaszeregowanie pracownika do określonej kategorii narażenia uzależnione jest od wielkości przeli-
czonej dawki promieniowania na organizm pracownika.
Wprowadzenie pojęcia dawki granicznej pozwoliło uregulować prawnie sposób postępowania z pracownikiem w sytuacji, gdy przekroczy ustaloną dawkę graniczną. Dalej 
omówiono wpływ promieniowania jonizującego na żywy organizm w kontrolowanej działalności zawodowej. Istnienie dwóch różnych teorii opisujących wpływ promieni 
jonizujących na zdrowie powoduje, że wnioski wynikające z obserwacji i badań nie są jednoznaczne. Omówiono prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zawodowych 
w zależności od wielkości przyjętej dawki promieniowania, co może mieć związek z pracą w promieniach jonizujących. Przedstawiono także częstość pojawiania się cho-
rób zawodowych w ostatnich latach, dla osób pracujących w diagnostyce radiologicznej. Podstawową zasadą stosowaną w ochronie radiologicznej jest zasada ALARA, 
zgodnie z którą należy przestrzegać zasad prawnych, które regulują pracę w warunkach mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. W przeciwnym wypadku ich nie-
przestrzeganie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pracownika. Sprzęt używany w diagnostyce radiologicznej jest coraz wyższej jakości. Wynikiem stosowania 
sprzętu wyższej generacji jest podniesienie bezpieczeństwa pracownika zatrudnionego w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Nadal należy dążyć do skutecznej po-
prawy jakości dokonywanych pomiarów dozymetrycznych. Badania te dotyczą zarówno środowiska pracy, jak i indywidualnych pracowników.

Słowa kluczowe: narażenie zawodowe, dawki promieniowania, diagnostyka radiologiczna, ekspozycja zawodowa na promieniowanie.

ABSTRACT
Since the discovery of X radiation by Wilhelm Roentgen, development in the fi eld of radiological diagnostics has been observed over the last one hundred years. The dan-
ger connected with its application is constantly subjected to testing, and the results from it lead to new solutions, which are being introduced in work environment in con-
tact with ionizing radiation. In the below manuscript, a short characteristic of physical quantities used in dosimetry is presented. They serve for determination of the ab-
sorbed dose (portion) of radiation, for people occupationally exposed in the medical environment. Types of ionizing radiation doses and the methods for their determina-
tion are described. Two categories of occupational exposure are presented: A and B. Classifi cation of the worker to one of the groups is dependent on the amount of cal-
culated dose of radiation on the human body.
Introduction of the defi nition of dose limit, enabled legal regulation of procedures in case when the upper limit of the dose was exceeded. Moreover the infl uence of the 
ionizing radiation on human body in a controlled working environment is discussed. Existance of two different theories on the radiation’s infl uence on human health, lead 
to that results gained from the observations and research are ambiguous. The probability of occupational disease occurrence depending on the amount of absorbed radia-
tion dose, which may be related to work in ionizing radation, is demonstrated. The frequency of occupational disease in the last decade, working in diagnostic radiology is 
shown. The basic rule applied in radiation protection is ALARA rule, according to which the legal guidelines must be obeyed, which regulate work in enviornment poten-
tially having harmful effect on health. Otherwise non-complaince may lead to body injury. The equipment used in diagnostic radiology is being rapidly modernized and is 
of higher quality with time. Therefore the application of equipment of new generation provides safety to personnel exposed to ionizing radiation. However improvement 
in the quality of performed dosimetric parameters is still the aim, as well as in work environments and concerning individual workers.

Keywords: occupational exposure, the dose of radiation, diagnostic radiology, occupational exposure to radiation.

Wstęp
Radiologiczne badania diagnostyczne od ponad wieku 
odgrywają ważną rolę w diagnostyce pacjentów. Od mo-
mentu odkrycia promieniowania X przez Wilhelma Roe-
ntgena, w 1895 roku, diagnostyka rentgenowska rozwijała 
się bardzo szybko i posługiwała się coraz dokładniejszymi 
metodami obrazowania ciała ludzkiego. 

Podczas stosowania każdej z procedur radiologicznych 
pacjent oraz personel medyczny wykonujący badanie 
narażony jest na otrzymywanie dawek promieniowania 
jonizującego. Narażenie na promieniowanie jonizujące 
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skutków de-
terministycznych i stochastycznych. Prawdopodobieństwo 
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ich wystąpienia uzależnione jest od wielkości przyjętej 
dawki promieniowania. 

Podstawową zasadą stosowaną w ochronie radiolo-
gicznej jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achie-
vable – tak nisko jak to rozsądnie możliwe). Według niej 
należy optymalizować postępowanie związane z badania-
mi radiologicznymi w taki sposób, aby rozsądnie minima-
lizować narażenie zarówno pacjentów, jak i osób narażo-
nych zawodowo na promieniowanie.

Na początku, po odkryciu promieniotwórczości nie 
dokonywano pomiaru wielkości otrzymywanych dawek. 
Zaobserwowano po pewnym czasie zwiększenie wystąpie-
nia powikłań popromiennych, szczególnie wśród personelu 
wykonującego te badania. Współcześnie ekspozycja czło-
wieka narażonego na promieniowanie jonizujące ze źródeł 
sztucznych jest regulowana przez przepisy prawne. Przepisy 
określają wielkość dopuszczalnych dawek promieniowania, 
jakie może otrzymać pacjent i określają dawki graniczne dla 
osób narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące 
podczas obsługi aparatury diagnostycznej.

Kategorie pracowników w kontrolowanej 
działalności zawodowej
Aby określić wielkość otrzymanej dawki, dokonuje się po-
miarów dozymetrycznych, które mogą dotyczyć zarówno 
pomiarów w środowisku pracy, jak i pomiarów osobistych, 
dotyczących określonego pracownika, pracującego w na-
rażeniu na promieniowanie. Na podstawie dokonanych 
pomiarów, w zależności od wielkości narażenia, kierownik 
jednostki organizacyjnej może przydzielić pracownika do 
kategorii narażenia A lub B. 

Kategoria A obejmuje pracowników, którzy mogą 
być narażeni na dawkę skuteczną, przekraczającą 6 mSv 
w ciągu roku lub na dawkę równoważną, przekraczającą 
trzy dziesiąte wartości dawek granicznych dla soczewek 
oczu, skóry i kończyn, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 25 pkt 1 Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek gra-
nicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005 r. Nr 
20 poz. 168). 

Kategoria B obejmuje 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, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 25 pkt 1, ustawy Prawo Atomowe, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 
r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizują-
cego (Dz.U. z 2005 r. Nr 20 poz. 168) i którzy nie zostali 
zaliczeni do kategorii A.

Pracownicy kategorii A podlegają ocenie narażenia 
na podstawie systematycznie prowadzonych pomiarów 
dawek indywidualnych. Pracownicy kategorii B podlegają 
ocenie narażenia na podstawie pomiarów dozymetrycz-
nych w środowisku pracy, w sposób pozwalający stwier-
dzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej katego-
rii. Kierownik jednostki organizacyjnej może zdecydować 
o objęciu tych pracowników systematycznymi pomiarami 
dawek indywidualnych. 

Wielkości fizyczne stosowane w dozymetrii 
Najliczniejsza grupa zawodowo narażona na promie-
niowanie ze sztucznych źródeł to osoby narażone na 
promieniowanie X. Dla osób narażonych zawodowo 
określono limity dawek, tzw. dawki graniczne. W dozy-
metrii wprowadzono wielkości fi zyczne, określone przez 
Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP) 
i Międzynarodową Komisję ds. Jednostek Promieniowania 
i Pomiarów (ICRU), pozwalające wyznaczyć wielkość na-
rażenia na promieniowanie. Aby określić wielkość dawki 
promieniowania oraz jej wpływ na materiał biologiczny, 
należy wykorzystać pojęcia dawki równoważnej i dawki 
efektywnej, podawane odpowiednio w siwertach (Sv) 
oraz w grejach (Gy). 

Podstawowymi pojęciami stosowanymi podczas po-
miarów dawek są:
– kerma – wyrażona w Gy, to suma początkowych ener-

gii kinetycznych cząstek naładowanych jednego zna-
ku, które uwolnione zostały przez cząstki pozbawione 
ładunku elektrycznego w masie jednostkowej; 

– dawka pochłonięta – wyrażona w Gy, to średnia ener-
gia promieniowania przekazana ośrodkowi o masie 
jednostkowej;

– fl uencja – wyrażona w m-2, to liczba cząstek przecho-
dząca przez mierzoną powierzchnię czynną.
Wprowadzone pojęcia pozwalają opisać ilościowo 

działanie promieniowania jonizującego na materię. Aby 
określić w opisie narażenia odpowiedź różnych tkanek 
i narządów, wprowadzono także pojęcie dawki równo-
ważnej, a do opisu narażenia całego ciała pojęcie dawki 
efektywnej. 

Niemożliwe jest bardzo dokładne oszacowanie dawki 
dla pracownika w rzeczywistych warunkach narażenia, 
ponieważ konieczne byłoby mierzenie dawek w poszcze-
gólnych tkankach i narządach na zewnątrz oraz wewnątrz 
ciała osoby eksponowanej. W związku z tym, aby określić 
narażenie zawodowe pracowników, bierze się pod uwagę 
dozymetryczne wielkości operacyjne, takie jak kierunko-
wy i przestrzenny równoważnik dawki. Kierunkowy rów-
noważnik dawki określa równoważnik dawki w punkcie 
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rzeczywistego pola promieniowania na danej głęboko-
ści na promieniu w określonym kierunku, a przestrzen-
ny równoważnik dawki określa równoważnik w punkcie 
rzeczywistego pola promieniowania na danej głębokości 
w przestrzeni (kuli). Wymienione wielkości fi zyczne sto-
sowane są w dozymetrii środowiskowej. Pomiarów można 
dokonywać zarówno w środowisku pracy, jak i określać dla 
personelu indywidualnie [1].

Dla promieniowanie przenikliwego, np. neutronów, 
stosuje się przestrzenny i indywidualny równoważnik 
dawki dla 10 mm głębokości pod powierzchnią ciała. Dla 
promieniowania mniej przenikliwego, np. α, β o energiach 
poniżej 2 MeV i fotonów o energiach poniżej 15 keV, sto-
suje się równoważnik dawki kierunkowy i indywidualny na 
głębokości 0,07 mm i 3 mm, w zależności czy narażenie 
dotyczy skóry, czy soczewek oczu.

Skutki działania promieniowania jonizującego 
i sposoby ich określania
Pomiary dawek w narażeniu zawodowym mają ograniczyć 
możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowot-
nych dla organizmu. Skutki związane z oddziaływaniem 
promieniowania jonizującego dzielą się na stochastycz-
ne i deterministyczne. Dawki efektywne uwzględniają 
poziom promieniowania, który wyklucza pojawienie się 
skutków stochastycznych dla danego narządu. Natomiast 
efektów deterministycznych należy spodziewać się na 
małych powierzchniach podlegających narażeniu na pro-
mieniowanie, np. jako wartość średnią dla napromienianej 
części skóry przyjmuje się powierzchnię 1 cm2. Indywidual-
ną kontrolę dawek otrzymywanych przez skórę rąk określa 
rozporządzenie w sprawie bezpiecznej pracy z urządze-
niami radiologicznymi.

Coraz większym problemem staje się oszacowanie 
wpływu niskich dawek otrzymywanych przez personel 
pracujący w tzw. niskim narażeniu na promieniowanie. 
W celu dokładnego określenia wartości ochronnej dla ta-
kich osób szacuje się dawkę efektywną i równoważną na 
podstawie badań z fantomami antropomorfi cznymi oraz 
stosuje się matematyczne fantomy komputerowe osób 
dorosłych obu płci.

Pomiarów dozymetrycznych dokonuje się z wyko-
rzystaniem detektorów środowiskowych i indywidual-
nych: fi lmowych, termoluminescencyjnych, luminescen-
cyjnych stymulowanych światłem lasera oraz szklanych. 
Dla kontroli środowiskowej detektory pasywne są kali-
browane dla kermy w powietrzu (Gy) i zamienia się tę 
wielkość przy użyciu współczynników konwersji na Sv, 
dla kontroli indywidualnej z wykorzystaniem fantomów 
dozymetrycznych. Aby określić dawkę efektywną na 

całe ciało, dozymetr noszony jest na klatce piersiowej, 
a na skórę określa się dzięki dozymetrowi noszonemu na 
palcu lub nadgarstku [1].

Pomiar dawek indywidualnych pozwala na bieżący mo-
nitoring narażenia pracownika i umożliwia ewentualne od-
sunięcie go od pracy lub zastosowanie innych rozwiązań, 
jeśli przekroczy on określoną przepisami dawkę graniczną. 
Dawka graniczna to dawka bezpieczna, poniżej której nie 
występują żadne skutki uboczne związane z kontaktem 
z promieniowaniem jonizującym.

Do osobistych pomiarów dozymetrycznych często 
wykorzystuje się metodę fotografi czną poprzez bło-
ny dozymetryczne lub metodę termoluminescencyjną 
(TLD) poprzez umieszczenie na palcu jednej z rąk detek-
tora pierścionkowego. Detektory pierścionkowe termo-
luminescencyjne cechuje szeroki zakres dawek – od 30 
μSv do kilku mSv, z możliwością wielokrotnego użycia, 
szybkością i dokładnością odczytu, zakresem energii 
fotonów od 15 keV do 3,0 MeV oraz dobrą tkankopo-
dobnością. Pomiary przeprowadzone przez Pracownię 
Oceny Narażenia Zawodowego Zakładu Ochrony Ra-
diologicznej Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. Nofera 
w Łodzi wykazały, że dozymetry pierścionkowe charak-
teryzują się bardzo dobrą liniowością w zakresie pomia-
ru indywidualnego równoważnika dawki od 0,5 mSv do 
100 mSv [2].

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi prowadzi pomiary 
indywidualne równoważnika dawki Hp(10) metodą foto-
metryczną oraz pomiary dawek równoważnych na dłonie 
Hp(0,07) dawkomierzami termoluminescencyjnymi [3]. 
Metoda TLD opiera się na możliwości przechowywania 
informacji o zaabsorbowanej energii przez materiał. In-
formacja ta może zostać odczytana dzięki wygrzewaniu 
materiału w warunkach laboratoryjnych. 

Najpowszechniejszymi urządzeniami wykorzysty-
wanymi do ilościowej oceny zagrożenia są detektory 
pasywne. Stosowane w dozymetrii środowiskowej oraz 
indywidualnej. Dzięki informacjom z nich uzyskanych, 
określa się średni indywidualny równoważnik dawki 
w skali rocznej. W dozymetrii materiał detektora po-
winien charakteryzować się liczbą atomową o wartości 
liczby masowej Z jak najbardziej zbliżonej do 7,42, która 
odpowiada żywej tkance. Najlepszym odpowiednikiem 
tkanek są luminofory typu Li2B4O7 oraz LiF. Pomiary po-
winny być wykonywane w cyklu kwartalnym, po czym 
należy dokonywać wymiany dawkomierzy. Zaleca się 
jednocześnie mierzyć promieniowanie tła, aby posiadać 
punkt odniesienia do miejsca, w którym dawkomierze są 
przechowywane [4].
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Dawki efektywnej nie da się wykorzystać do prze-
widzenia ryzyka kancerogenezy indywidualnie, pozwala 
ona jedynie oszacować całkowite ryzyko kancerogene-
zy i ułatwia porównanie tego ryzyka dla poszczegól-
nych narządów. Oszacowanie ryzyka umożliwia jedynie 
określenie dawki pochłoniętej dla danego narządu lub 
tkanki [5].

Podczas badań diagnostycznych pacjent narażony jest 
na otrzymywanie różnych wielkości dawek promieniowa-
nia w zależności od zastosowanej metody badania. Aby 
uchronić się od nadmiaru promieniowania stosuje się trzy 
podstawowe zasady ochrony radiologicznej:
– stosuje się osłony podczas kontaktu z promieniowa-

niem na narządy nie podlegające badaniu,
– należy przebywać jak najdalej od źródła promieniowa-

nia w miarę możliwości oraz 
– należy ograniczyć czas przebywania przy źródle pro-

mieniowania do niezbędnego minimum.
Główną stosowaną regułą jest zasada ALARA, według 

której zmniejszamy narażenie pacjenta na promieniowa-
nie jonizujące, przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnie 
największych ilości informacji diagnostycznych [6]. Moż-
na też wpływać na redukcję dawek poprzez zastąpienie 
badania z użyciem promieniowania innym badaniem, nie-
związanym z promieniowaniem jonizującym lub użyciem 
innej techniki obrazowania [7]. Dawka, którą otrzymuje 
pacjent uzależniona jest od wielu czynników – między in-
nymi od budowy pacjenta, grubości badanej części ciała, 
wieku, płci, współpracy z pacjentem i rodzaju stosowa-
nych urządzeń [8]. W związku z koniecznością stosowania 
zasady ALARA wprowadzono poziomy referencyjne, aby 
móc porównać narażenie różnych pacjentów (z uwagi na 
różną budowę ciała) podczas wykonywania tych samych 
metod diagnostycznych [9]. Warunki wykonywania ba-
dań w diagnostyce rentgenowskiej można optymalizować 
w zależności od wielkości dawki powierzchniowej otrzy-
mywanej przez pacjenta, dzięki czemu dawkę całkowitą 
można znacznie obniżyć [10].

Określono, iż maksymalna dawka roczna bezpieczna 
dla zdrowia człowieka to 20 mSv. Przekroczenie dopusz-
czalnych dawek skutkuje wystąpieniem skutków determi-
nistycznych i stochastycznych. Dlatego też osoby narażone 
zawodowo na promieniowanie jonizujące muszą podlegać 
stałej kontroli w celu określenia poziomu otrzymywanych 
dawek. Minimalizacją ryzyka zajmują się organizacje: Mię-
dzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP), 
Międzynarodowa Komisja ds. Jednostek Promieniowania 
i Pomiarów (ICRU) oraz Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej (IAEA) [1].

Wpływ promieniowania na organizm żywy
Istnieją dwie różne teorie określające wpływ promie-
niowania w określonej dawce na organizm żywy. Jedna 
z teorii zakłada, że każda nawet najmniejsza dawka pro-
mieniowania ma działanie kancerogenne (1959 – (ICRP) 
– Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej), 
o charakterze liniowym. Każda nawet najmniejsza dawka 
promieniowania może zwiększyć prawdopodobieństwo 
zachorowania na nowotwór, dzięki uszkodzeniom DNA 
oraz chromosomów. Jako otrzymanie niskiej dawki pro-
mieniowania określa się poziom pomiędzy promieniowa-
niem tła a dawką 0,01 mSv/dzień. Jako otrzymanie dawki 
wysokiej określa się dawkę powyżej 150 mSv/dzień. Do-
wiedziono, że dawki powyżej 100 mGy powodują wzrost 
zachorowalności na nowotwory. Badania wykonywane 
w ostatnim okresie, wskazują, że już dawki wielkości 50–
60 mGy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia białaczek 
i raka mózgu [11].

Druga, z teorii określająca wpływ promieniowania na 
organizm żywy, to przeciwstawna hipoteza określana jako 
hormeza radiacyjna (1994 r. – Komitet Naukowy Narodów 
Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania Atomowego 
– UNSCEAR). Wykazano w pracach doświadczalnych, że 
małe dawki promieniowania zmniejszają zapadalność na 
białaczkę [12]. Stwierdza się, że promieniowanie otrzymy-
wane w małych dawkach jest bezpieczne, a nawet przy-
nosi pozytywne skutki dla organizmów żywych [13].

Choroby związane z działaniem promieniowania 
jonizującego dotyczą narządu wzroku, skóry, układu 
krwiotwórczego i obejmują różnego rodzaju zespoły po-
promienne oraz nowotwory złośliwe, takie jak białaczki, 
nowotwory tarczycy, piersi, płuc, skóry, żołądka, prze-
łyku, wątroby, okrężnicy i jajnika. Trudna do określenia 
jest zależność pomiędzy wystąpieniem choroby zawo-
dowej związanej z promieniowaniem a wystąpieniem 
nowotworu z innych przyczyn. Podczas badania czę-
stości występowania chorób zawodowych, związanych 
z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w latach 
1971–2006 stwierdzono, że w kolejnych latach wzrastał 
odsetek osób, u których stwierdzono nowotwór złośliwy 
jako chorobę zawodową, jak również odnotowano poja-
wienie się chorób nienowotworowych, takich jak zaćma 
popromienna. 

Nie ma niestety danych stwierdzających wpływ wiel-
kości przyjętej dawki promieniowania przez pracowników 
na stan ich zdrowia, a jedynie brano pod uwagę długość 
pracy w narażeniu. Choroby zawodowe, w których za 
przyczynę powstania określono promieniowanie jonizu-
jące występują bardzo rzadko. Można jedynie stwierdzić, 



110

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2 (43) 2015

że odsetek chorób nowotworowych wzrastał w kolejnych 
obserwowanych okresach [14].

Podsumowanie
Określenie skutków dla zdrowia, związanych z przewle-
kłym działaniem promieniowania w małych dawkach, 
jest nadal trudne do określenia. Międzynarodowa Ko-
misja Ochrony Radiologicznej (ICRP) zwraca uwagę na 
konieczność dokładniejszego obserwowania skutków 
wywołanych przez promieniowanie w soczewce oka oraz 
w układzie sercowo-naczyniowym. Zauważono bowiem, 
iż znacznie niższe dawki, niż dotąd uważano, powodują 
wystąpienie negatywnych skutków dla zdrowia. Skutkiem 
działania promieniowania na mózg jest wystąpienie efek-
tów stochastycznych, takich jak rak czy zmiany nienowo-
tworowe, np. zmiany neuro-naczyniowe. Występuje za-
ćma oczu, obserwowana przy znacznie niższym poziomie 
promieniowania, niż dotąd sądzono. Szczególne zagroże-
nie występuje dla lekarzy wykonujących zabiegi w radiolo-
gii kardiologicznej interwencyjnej, z uwagi na ciągłą pracę 
w bezpośrednim narażeniu. Zagrożenie istnieje zwłaszcza 
dla mózgu lekarza wykonującego badanie, przez promie-
niowanie rozproszone ze strony pacjenta.

Prawdopodobieństwo wystąpienia efektów sto-
chastycznych zależy od rodzaju tkanki i rodzaju użytego 
promieniowania. Zauważono, że wzrasta ryzyko zacho-
rowania na raka mózgu wśród lekarzy radiologów, w po-
równaniu z lekarzami innych specjalności. Z uwagi na za-
uważalny wpływ promieniowania w mniejszych dawkach, 
zmniejszono progową dawkę dla soczewek oczu z 5 Gy 
dawki frakcyjnej, do 2 Gy w pojedynczej dawce, zauwa-
żono, że zwiększyła się częstość występowania zmęt-
nienia soczewki oka, już przy dawce poniżej 0,5 Gy. ICRP 
w 2011 r. obniżyło limit dawki dla soczewek oczu ze 150 
mSv na 20 mSv, z możliwością otrzymania dawki do nie 
większej w ciągu roku niż 50 mSv [15].

Pomiary dozymetryczne, dokonywane dzięki dozy-
metrom pierścionkowym w latach 2003–2006, wskazały 
zmniejszenie się wartości średniej dawki równoważnej 
na dłonie. Średnie dawki efektywne otrzymywane przez 
osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie X są po-
równywalne w kolejnych latach 2004–2006, co świadczy 
o stabilizacji sytuacji związanej z narażeniem [16]. Podczas 
dokonywania pomiarów dozymetrycznych zauważono, że 
dawka otrzymywana przez personel nie zwiększyła się, ani 
nie zmalała w obserwowanych latach 2008–2010. W roku 
2010 nie odnotowano nawet żadnego przypadku przekro-
czenia dawek granicznych [3].

Należy dokonywać bieżących pomiarów dawek indy-
widualnych dla osób pracujących w narażeniu, pomimo 

pracy z coraz lepszym jakościowo sprzętem diagnostycz-
nym. Należy obserwować dokładnie wpływ małych da-
wek promieniowania na stan zdrowia pracowników.
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