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Jest to druga cz  artyku u po wi cona zagro eniom w placówkach diagnostyki 
medycznej i leczenia chorób nowotworowych metod  radioterapii. W tej 
cz ci zostanie zwrócona uwaga na zagro enia, które pochodz  od izotopów 
promieniotwórczych stosowanych w Radomskim Centrum Onkologii, omówione 
zostan  tak e podstawowe zasady bezpiecznego dzia ania w obr bie tego 
zagro enia.

bryg. Marcin Ziomek
dowódca JRG PSP nr 2 w Radomiu

Niebezpieczna technika medyczna 
a bezpiecze stwo stra aków – cz. II

Człowiek co roku przyjmu-
je pewne niewielkie daw-
ki promieniowania. Dawka 

promieniowania może zostać po-
chłonięta przez człowieka poprzez:
• ekspozycję – przebywanie 

w obecności promieniowania,
• skażenie – gdy na osobie osiada 

materiał promieniotwórczy,
• wchłonięcie – gdy materiał pro-

mieniotwórczy dostanie się 
do wewnątrz organizmu.
Poszczególne rodzaje promie-

niowania charakteryzują się róż-
nym poziomem szkodliwości bio-
logicznej.

Wyraża to współczynnik jakości 
promieniowania, który wynosi od-
powiednio:
•  dla promieniowania gamma – 1,
•  dla promieniowania beta i X – 1,
•  dla promieniowania neutrono-

wego – od 5 do 20, 
•  dla promieniowania alfa – 20.

Równoważnik dawki – iloczyn 
dawki pochłoniętej i współczyn-
nika jakości promieniowania – jest 
miarą skutków biologicznych nara-
żenia organizmu człowieka. 

Jednostką równoważnika dawki 
jest SIWERT (Sv). 1 Sv = 1000 mSv 

(milisiwertów). Moc równoważnika 
dawki wyrażamy w Sv/h.

Wp yw 
promieniowania 
na organizm
Naukowcy z całego świata, począw-
szy od Marii Skłodowskiej-Curie, sta-
rali się ujarzmić promieniowanie 
jonizacyjne dla celów leczniczych. 
Na początku XX wieku nie zdawa-
no sobie jednak do końca sprawy 
ze szkodliwości długotrwałego 
przebywania w obrębie źródeł pro-
mieniotwórczych. Wraz z postępem 
technicznym i odkrywaniem coraz 
to nowych izotopów oraz tworze-
niem źródeł promieniotwórczych 
rosła też świadomość zasad bez-
piecznego ich używania. 

Dla poszczególnych grup zawo-
dowych narażonych na oddziaływa-
nie izotopów określono maksymal-
ne moce dawki promieniowania, ja-
kie mogą oni przyjąć w ciągu roku. 
Wprowadzono również systemy 
nadzoru nad ich stanem zdrowia. 
Osoby stale pracujące ze źródłami 
promieniotwórczymi, jak również 
technicy diagnostyczni pracujący 
z urządzeniami wytwarzającymi pro-

mieniowanie elektromagnetyczne 
w urządzeniach rentgenowskich czy 
akceleratorach promieniowania opi-
sywanych w pierwszej części artyku-
łu posiadają na indywidualnym wy-
posażeniu dozymetry osobiste, któ-
rych wskazania są monitorowane, 
a co pół roku pracownicy ci podda-
wani są kompleksowym badaniom 
lekarskim, aby określić, czy w ich or-
ganizmach nie dochodzi do szkodli-
wych zmian popromiennych. 

Niewielkie dawki promieniowania 
można przyjąć bez skutków ubocz-
nych dla organizmu, a w przypadku 
oddziaływania na organizmy chore 
potwierdzono poprzez wieloletnią 
praktykę, że w małych dawkach pro-
mieniowanie jonizujące ma właści-
wości lecznicze, np. działanie prze-
ciwzapalne.

Fakt ten wykorzystuje się w tech-
nice medycznej zwanej radioterapią. 
Ze względu na metodę prowadze-
nia zabiegu radioterapię podzielo-
no na teleradioterapię – naświetla-
nie wiązką promieniowania zmie-
nionych chorobotwórczo komórek 
z zewnątrz organizmu – i brachy-
terapię, czyli radioterapię poprzez 
wprowadzenie izotopu promienio-
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nego do badania pierwiastka po ba-
daniu pacjent przebywa w wydzielo-
nym pomieszczeniu w celu zmniej-
szenia promieniowania z jego ciała. 
Jak widzimy, przez dwie godziny pa-
cjent jest źródłem intensywnego 
promieniowania. Z osobami, które 
miały zastosowany ten rodzaj ba-
dania, możemy spotkać się nieste-
ty również poza placówkami leczni-
czymi, gdyż zabiegi te wykonywane 
są również w procedurze tzw. „jed-
nego dnia”. Możemy założyć, że je-
śli doszłoby do miejscowego zda-
rzenia tuż po opuszczeniu szpitala 
po tym zabiegu, polegającego np. 
na wypadku drogowym z udziałem 
takich osób, to ratownicy i pozostali 

uczestnicy zdarzenia mogą być na-
rażeni na wystąpienie promieniowa-
nia. Należy w ramach rozpoznania 
operacyjnego przewidywać możli-
wości wystąpienia takiego dodat-
kowego zagrożenia.

W pomieszczeniu PET-CT może-
my mieć do czynienia z występo-
waniem kolejnego izotopu promie-
niotwórczego, którym jest German. 
Jest on wykorzystywany jako źró-
dło kontrolne. Procedura kalibracji 
urządzenia odbywa się codziennie, 
jeśli w danym dniu ma być przepro-
wadzone badanie. Na fot. 1 przed-
stawiono omówione powyżej urzą-
dzenie. Widoczny jest także specjal-
ny ołowiany pojemnik transportowy 

twórczego do wewnątrz organi-
zmu w bezpośrednią bliskość guza. 

Izotopy 
promieniotwórcze
Izotop F-18 (tab. 2) wykorzystywa-
ny jest w technologii diagnostycz-
nej w urządzeniu PET-CT (pozyto-
nowy tomograf emisyjny), który 
pozwala na wykrycie nawet nie-
wielkich zmian we wczesnej fazie 
rozwoju nowotworu, kiedy są naj-
większe szanse na wyleczenie cho-
rego. Najistotniejsze zagrożenie dla 
ratowników działających w obrębie 
pracowni skanera PET-CT związane 
jest ze stosowaniem jako znacznika 
radioaktywnego fluoru F-18, który 
podawany jest pacjentowi w formie 
zastrzyku z glukozą FDG. Pacjent, 
który poddany jest temu badaniu, 
jest osobą celowo wprowadzoną 
w stan napromieniowania i zawie-
ra w swoich komórkach wchłonięty 
radioaktywny pierwiastek, który wy-
dalany jest stopniowo z organizmu. 
Przed badaniem pacjent po otrzy-
maniu dawki radioaktywnego flu-
oru przez około godzinę przebywa 
w pozycji leżącej w zaciemnionym 
pomieszczeniu. W tym czasie komór-
ki chorego przetwarzają (metaboli-
zują) glukozę z radioaktywnym flu-
orem. Natomiast ze względu na czas 
połowicznego rozpadu zastosowa-

Lp. ród a naturalne ród a  sztuczne Równowa nik dawki mSv

1 promieniowanie kosmiczne 0,3

2 gaz radon wyst puj cy w rodowisku naturalnym 1,2

3 ywno  naturalna 0,3

4 gleba, ska y 0,5

5 diagnostyka medyczna 0,5

6  palenie papierosów 0,2

7 lot przez Atlantyk 0,1

8 diagnostyka przemys owa 0,1

9 materia y budowlane 0,04

10 opad promieniotwórczy 0,01

11 czujniki dymu 0,000001

Tab. 1. ród a promieniowania – naturalne i sztuczne

Fot. 1. Urz dzenie PET-CT. Widoczny pojemnik transportowy na kontrolne ród o germanowe
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na źródło promieniotwórcze ger-
manowe. 

W przypadku konieczności ewa-
kuacji pacjentów poddanych bada-
niu w urządzeniu PET-CT należy pa-
miętać o stosowaniu trzech zasad:
• Im dalej od źródła, tym bez-

pieczniej. Ochrona przez odle-
głość – moc dawki maleje pro-
porcjonalnie do kwadratu odle-
głości od źródła promieniowania 
(zasada Allara), na przykład moc 
dawki w odległości: 
– 1 m wynosi 400 mSv/h,   
– 2 m wynosi 100 mSv/h,   

– 10 m wynosi 4 mSv/h,   
– 20 m wynosi 1 mSv/h.

• Im krócej w obrębie źródła, tym 

bezpieczniej. Ochrona przez czas 
– przyjęta dawka promieniowa-
nia jest wprost proporcjonalna 
do czasu spędzonego w polu pro-
mieniowania. Ważne jest unikanie 
dłuższego kontaktu z ewakuowa-
ną osobą. Starajmy się również 
te działania dobrze przećwiczyć, 
aby w przypadku faktycznych 
działań skrócić czas do minimum.

• Im grubsza zasłona, tym bez-

pieczniej. Niestety poza źródła-

mi promieniowania α, które jest 
w stanie zatrzymać ubranie sto-
sowane podczas działań chemicz-
nych, np. kat. III typ. 3b, na po-
zostałe rodzaje promieniowania 
w straży pożarnej nie ma skutecz-
nych ubiorów ochronnych. Przy 
działaniu z radioaktywnymi źró-
dłami fluoru stosowanie fartu-
chów ołowianych znajdujących 
się na wyposażeniu pracowni jest 
zasadne ze względu na niewielką 
moc tego źródła, natomiast przy 
silnym źródle promieniowania, 
jakim jest iryd 192, wykorzysty-
wanym w pracowni brachyterapii 
opisanym w dalszej części arty-
kułu, należy pamiętać, że wiązka 
promieniowania ulega gwałtow-
nemu rozproszeniu tuż za prze-
szkodą. Dlatego stosowanie przy 
tym źródle fartuchów ołowianych 
jest niewłaściwe, gdyż po prze-
niknięciu przez warstwę ochron-
ną ubrania wiązka uległaby roz-
proszeniu na całe ciało ratowni-
ka. W przypadku przebicia przez 
ciało ludzkie rozproszy się w po-
wietrzu za ratownikiem. 

Miejsce ewakuacji
Kolejna zasada dotyczy wyboru 
miejsca ewakuacji – należy pamię-
tać, aby ewakuować je do innego 
miejsca niż pozostałe ewakuowa-
ne osoby z innych oddziałów. Sto-
sowanie izotopu promieniotwór-

Lp. Izotop Aktywno  ród a
Czas

po owicznego rozpadu
Sposób wykorzystania

1 F-18 500 MBq 110 min
Zastrzyk glukozowy jako baza 

do obrazowania PET-CT

2 Ir-192 395,3 GBq 72,83 dnia
ród o zamkni te do aparatu HDR 

– brachyterapia

3 Cs-137 9,91 MBq 30,07 lat ród o kontrolne

4 Ge/Ga-68 38,34 – 81,69 MBq 270 dni ród a kontrolne

Tab. 2. Wykorzystywane izotopy promieniotwórcze w omawianym szpitalu

Fot. 3. O owiany pojemnik transportowy 
na ska one promieniotwórczo materia y 
medyczne

Fot. 2. Widok okna podawczego do magazy-
nu ze ród ami promieniotwórczymi
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czego w formie płynnej, tzw. źródło otwarte, niesie 
za sobą jeszcze jeden rodzaj zagrożenia. Poza napro-
mieniowaniem istnieje także możliwość skażenia pro-
mieniotwórczego. Wystąpić ono może np. w przypad-
ku stłuczenia fiolki z zastrzykiem zawierającym pro-
mieniotwórczy fluor lub z bezpośrednim kontaktem 
z niezabezpieczonymi odpadami medycznymi uży-
wanymi w tym badaniu (strzykawki, igły, gaziki itp.). 
Wszelkie prace ze źródłami promieniotwórczymi w tej 
pracowni odbywają się na specjalnym stanowisku wy-
posażonym w zestaw cegieł ołowianych, stanowiących 
barierę dla promieniowania. 

Urz dzenia medyczne
W pracowni tej znajdują się także ciąg obrotu nowy-
mi i wykorzystanymi źródłami promieniotwórczymi – 
osobno dla dostaw i wysyłki źródeł – a także wydzie-
lony magazyn na źródła kontrolne. 

Na wypadek zdarzenia radiacyjnego polegające-
go na wystąpieniu skażenia promieniotwórczego 
w tej pracowni do dyspozycji są specjalne pojemni-
ki na odpady transportowe. Na co dzień wykorzysty-
wane są one do przechowywania skażonych odpa-
dów medycznych. 

Jako zasadę należy przyjąć stosowanie każdorazowo 
kontroli dozymetrycznej po wyjściu z pomieszczenia 
pracowni PET-CT. Do kontroli wykorzystujemy dostęp-
ny na miejscu w szpitalu sprzęt kontrolny, urządzenia 
stacjonarne lub przenośne, zarówno będące na wy-
posażeniu szpitala, jak i jednostek PSP. 

Sposobem na usunięcie skażenia z ciała ratowni-
ka jest pozbycie się ubrania, a także przeprowadze-
nie dekontaminacji w formie prysznica z ciepłą wodą. 
Następnie należy przeprowadzić ponownie kontrolę 
dozymetryczną i, jeśli zachodzi taka potrzeba, powtó-
rzyć dekontaminację. 

Kolejnym urządzeniem medycznym wykorzystu-
jącym izotop promieniotwórczy jest Fleksitron HDR. 
Wykorzystywany jest on do prowadzenia zabiegów 
z zakresu brachyterapii, czyli radioterapii wewnątrz-
ustrojowej. Przy pomocy odpowiednich prowadnic 
podłączonych do urządzenia z jednej strony, a do cia-
ła pacjenta z drugiej, wprowadzana zostaje automa-
tycznie, sterowana przez komputer, specjalna sonda 
w formie drutu z końcówką zawierającą zamknięte 
w kapsule źródło z promieniotwórczym irydem I-192. 
Czas jednego cyklu napromieniowania to kilka se-
kund. Podczas jednego zabiegu pacjent otrzymu-
je od kilku do kilkudziesięciu cykli. To, o czym trze-
ba pamiętać z punktu widzenia ratowników, to dia-
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metralna różnica w mocy źródła 
promieniotwórczego w stosun-
ku do opisywanego powyżej, jest 
ono prawie 800 razy silniejsze niż 
przy stosowaniu fluoru F-18. Dla 
pacjenta przyjęta dawka jest bez-
pieczna, ponieważ dotyczy tylko 
niewielkiego fragmentu ciała, na-
tomiast narażenie na promienio-

ły od sondy. W pierwszym przy-
padku technicy w RCO wyposa-
żeni są w specjalny transportowy 
pojemnik ochronny ołowiany i ze-
staw składający się z pęsety i cą-
żek służących do szybkiego odcię-
cia sondy z kapsułą i umieszczenia 
jej w pojemniku. 

Należy jednak podkreślić, że opi-
sywane stany awaryjne zdarzają się 
niezwykle rzadko. Praktycznie moż-
na mówić o pojedynczych incyden-
tach. Jednakże, chociaż sporadycz-
nie, ryzyko istnieje. 

Mając do czynienia ze źródłem 
zamkniętym, nie musimy obawiać 
się skażenia radioaktywnego. Jed-
nakże i tu ważna jest kontrola do-
zymetryczna. W przypadku stanów 
awaryjnych działania ratownicze 
w tej pracowni mogłyby być pro-
wadzone przez strażaków jedynie 
w formie ewakuacji osób. Ratow-
nicy, wchodząc do tego pomiesz-
czenia, nawet prowadząc rozpo-
znanie szczegółowe, muszą być 
wyposażeni w dozymetry osobiste 
lub w mierniki mające taką funkcję, 
np. EKO-D. Warto pamiętać o wy-
korzystaniu sprzętu pomiarowego 

Fot. 4-5. Monitory ska e  stacjonarne: HF-200 i FCM-02

Fot. 4 Fot. 5

Fot. 6-7. Monitory ska e  przeno ne: EKO-D i EKO-C

Fot. 6

Fot. 7

wanie całego ciała stanowi bar-
dzo duże zagrożenie. Oznacza to, 
że podczas wystąpienia stanu awa-
ryjnego w pracy urządzenia ryzyko 
napromieniowania pacjenta, tech-
nika lub ratownika jest wielokrot-
nie wyższe, a więc bezpieczny czas 
przebywania w obrębie oddziały-
wania tego źródła jest dużo krót-
szy, liczony w sekundach. 

Stan awaryjny
Stan awaryjny, który może wystą-
pić w tej pracowni, polega na za-
cięciu się sondy w prowadnicy 
bądź na „odspawaniu się” kapsu-
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znajdującego się na wyposażeniu 
pracowni specjalistycznych w tych 
szpitalach. 

Po zakończonych działaniach 
obowiązuje ich taka sama proce-
dura dekontaminacji (szczególnie 
zmiana ubrania) jak w przypadku 
personelu pracowni PET-CT. Pozo-
stałe działania, np. poszukiwanie 
źródła promieniotwórczego, jego 
neutralizacja itp., powinny być pro-
wadzone przez specjalistów z Pań-
stwowej Agencji Atomistyki. 

Podsumowanie
Rozpoznając możliwości prowa-
dzenia działań w tego typu obiek-
tach, należy wziąć pod uwagę fakt, 
że oddziaływanie promieniowa-
nia powoduje kumulację skutków 
dla organizmu, Państwowa Agen-
cja Atomistyki, która jest instytu-
cją wiodącą w Polsce w zakresie 
stosowania źródeł promieniotwór-
czych, określa wartości dawek gra-
nicznych, jakie mogą być przyjęte 
przez organizm. Wartości dawek 
granicznych dla normalnych sytu-
acji wynoszą przy narażeniu całe-
go ciała (przy równomiernym na-
promienieniu): 
• dla osób zawodowo narażonych 

– dawka skuteczna nie powinna 
przekroczyć średnio 20 mSv/rok; 
w  danym roku może wyno-
sić do 50 mSv, pod warunkiem 
że w ciągu pięciu kolejnych lat 
wartość sumaryczna nie przekro-
czy 100 mSv;

• dla pojedynczych osób z ludności 
– średnio 1 mSv/rok; dopuszcza 
się dawkę do 5 mSv w ciągu jed-
nego roku, jeśli zostanie zacho-
wana wartość średnia 1 mSv/rok 
w okresie 5 lat.
Ponieważ służby ratownicze, 

w tym Państwowa Straż Pożarna, 
nie są w sposób szczególny wyróż-
nione, należy traktować funkcjona-
riuszy biorących udział w potencjal-

nych zdarzeniach radiacyjnych tak 
jak ogół ludności. 

W celu właściwego zabezpiecze-
nia ratowników należy doposażyć 
JRG, na których obszarze działania 
występują źródła promieniotwór-
cze, w minimum 4 komplety dozy-
metrów osobistych i mierniki ska-
żenia. Należy prowadzić szkolenia 
przypominające z zakresu oznako-
wania terenu działań oraz zasad po-
ruszania się po jednostkach, w któ-
rych występuje ryzyko narażenia 

Fot. 8. Fleksitron HDR – urz dzenie do bra-
chyterapii w trakcie testów

Fot. 9

Fot. 9-10. O owiany pojemnik transportowy 
oraz sonda z kapsu  na izotop

Fot. 10Fot. 11. Stacjonarny miernik promieniowa-
nia znajduj cy si  w sterowni pracowni 
brachyterapii

na silne promieniowanie jonizu-
jące, a poprzez to doskonalić re-
alizację procedur zawartych w Za-
kładowych Planach Postępowania 
Awaryjnego.

Kolejna część artykułu będzie po-
święcona próbie znalezienia roz-
wiązania problemu skutecznego 
gaszenia pożaru w obiektach tego 
typu w fazie nierozwiniętej, przy 
uwzględnieniu bardzo dużej licz-
by niezwykle drogiej elektronicz-
nej aparatury medycznej.  




