
1.  M.Rowińska: „Dlaczego inspektor ochrony radiologicznej ciągle się czepia? -ochrona 

radiologiczna w pracy z promieniowaniem jonizującym” 

Abstrakt: 

Rola inspektora ochrony radiologicznej kojarzy się przede wszystkim z prowadzoną przez niego 

oceną narażenia pracowników na podstawie pomiarów dozymetrycznych, najczęściej dawek 

indywidualnych. Wymieniane co kwartał dozymetry są okazją do przeprowadzenia nie tylko 

kontroli w nadzorowanych obszarach, ale również rozmowy i szkolenia pracowników 

narażonych zawodowo. Zakres obowiązków inspektora ochrony radiologicznej jest opisany w 

art. 7.1 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. 1941 poz.623) i polega on 

przede wszystkim na nadzorze nad bezpieczną pracą z promieniowaniem jonizującym.  

Najważniejszym jednak zadaniem inspektora ochrony radiologicznej jest dbanie o 

bezpieczeństwo pracowników i osób z ogółu ludności. Elementami, które zapewniają ochronę 

przed promieniowaniem jest dobrze zaprojektowana przestrzeni, w której prowadzona jest 

działalność, rozsądne zaplanowanie tej działalności oraz szacowanie dawek na jakie narażeni 

mogą być ludzie i przewidywanie możliwych uwolnień substancji promieniotwórczej do 

środowiska. Wymaga to od inspektora wiedzy z zakresu fizyki promieniowania oraz 

oddziaływania promieniowania z materią i tkanką. Bez względu na zakres stosowania i rodzaj 

promieniowania jonizującego praca w narażeniu może być bezpieczna i a jego wykorzystanie 

może przynosić wiele korzyści zarówno w medycynie jak i w przemyśle. W dobie planowanej 

budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej i wykorzystania materiałów jądrowych w 

przemyśle energetycznym oraz konfliktu zbrojnego z możliwym użyciem broni jądrowej, 

wiedza z zakresu ochrony radiologicznej wydaje się być wręcz wymaganą i podstawową. 

 

2. prof. dr hab. Bartłomiej Ciesielski, "Retrospektywna dozymetria promieniowania 

jonizującego metoda elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) – czy 

można określić dawkę ex post i to bez detektora?" 

 

Abstrakt: 

To, jak zmierzyć promieniowanie jonizujące podpowiada sama nazwa tego czynnika fizycznego 

– trzeba określić poziom jonizacji, które ono wywołuje w materiale detektora (bezpośrednio, 

bądź poprzez produkty pochodne pierwotnych aktów jonizacji). Jednak nie każdej ekspozycji 

człowieka na promieniowanie towarzyszy jednoczesna ekspozycja dedykowanego detektora 

umożliwiającego pomiar dawki. Wówczas jesteśmy skazani na retrospektywne metody oceny 

pochłoniętej dawki. Mogą one wykorzystywać długotrwałe efekty promieniowania: kliniczne, 

biologiczne, chemiczne lub fizyczne. Spektroskopia EPR pozwala na detekcję i ilościową 

charakterystykę wolnych rodników generowanych przez promieniowanie w materii i od 

kilkudziesięciu lat jest wykorzystywana w dozymetrii powypadkowej. Krótki wykład opowie na 

czym polega ta metoda, jakie są jej możliwości, ograniczenia i perspektywy. 

 



3. dr n.med. Wojciecha Cytawa, „Dozymetria w terapii radioizotopowej". 

 

Abstrakt: 

Podczas prezentacji zostaną omówione podstawowe zasady teranostyki oraz wykorzystanie 

obliczeń dozymetrycznych w terapii radioizotopowej na podstawie trzech przykładów: 1) 

terapia radiojodem łagodnych schorzeń tarczycy, 2) radioembolizacja złośliwych guzów 

wątroby (SIRT, selective internal radiation therapy) z użyciem mikrosfer znakowanych itrem-

90, 3) terapia radioligandowa rozsianego opornego na kastrację raka prostaty 177Lu-PSMA 

(177Lu-PSMA RLT, radioligand therapy). 


