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Streszczenie
Przedstawiono rozwój ochrony radiologicznej (OR) od końca XIX w

i ewolucją poglądów na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego.
Obserwacje niepożądanych skutków ekspozycji na promieniowanie

jonizujące, postępy radiobiologii, dozymetrii i dziedzin pokrewnych,
ukierunkowywały oraz wymuszały działania zapobiegające szkodliwym skutkom
działania promieniowania, początkowo obejmujące ograniczoną liczbą osób
a obecnie całą populacją i środowisko.

Omówiono etapy rozwoju, cele i zadania OR odpowiadające
aktualnemu poziomowi dozymetrii i radiobiologii oraz zalecenia i normy
międzynarodowych organizacji zajmujących się problemami OR w ostatnim
stuleciu.

Dokonano również przeglądu ważniejszych wydarzeń w kraju,
związanych z atomistyką i ochroną radiologiczną.



Rozdział I. Odkrycie promieniowania jonizującego i jego
szkodliwości oraz pierwsze próby normowania
zagrożenia.

Odkrycie przez Wilhelma Konrada Róntgena (Niemcy) w 1895 roku

przenikliwego promieniowania, nazwanego przez niego promieniami X, i jego

bezpośrednie zastosowanie w różnych dziedzinach działalności ludzkiej,

od nauki do atrakcji towarzyskich, wzbudziło szerokie zainteresowanie

w ówczesnym społeczeństwie. Na początku XX wieku duże emocje w kołach

towarzyskich budziły dwie rzeczy: bicykl i niewidzialne tajemnicze promienie

X. Szybko okazało się jednak, że nowo odkryte promienie powodują

niepożądane skutki zdrowotne i „zabawy" z nimi są niebezpieczne.

Na początku 1896 r. Antoine Henri Becquerel (Francja) odkrywa przenikliwe

promieniowanie emitowane z soli uranu, a w 1898 roku małżeństwo

Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie donoszą o odkryciu naturalnych

pierwiastków promieniotwórczych - polonu i radu. Zjawisku samorzutnej emisji

promieniowania jonizującego Maria Skłodowska- Curie proponuje nazwę

radioaktywność.

Mnożą się doniesienia o odczynach skórnych (zapalenia, owrzodzenia,

martwice) po ekspozycjach na promienie X, a wkrótce także w wyniku

promieniowania nowo odkrytego pierwiastka promieniotwórczego radu.

Te bezpośrednie obserwacje kliniczne dotyczyły zmian somatycznych

obserwowanych na skórze. Stąd też i początkowe zabiegi ochronne ograniczały

się do skóry. Grubbe (USA) stosuje folię ołowianą do ochrony powierzchni

różnych części ciała. Hawks i Fuchs (USA) zalecają stosowanie wazeliny

na eksponowane części skóry. Już w roku 1896 Wolfram Fuchs zaleca

aby ekspozycję na promieniowanie X ograniczyć do jak najkrótszego czasu,

a odległość źródła promieniowania od ciała nie była mniejsza niż 30 cm.



W 1899 roku Labberia (Hiszpania), wprowadza osłony z blachy ołowianej

wyściełanej miękką gumą. W tym samym roku osłony ruchome z płyt

metalowych na statywach wyprodukowała firma Reiniger, Gebbert i Schall

w Erlangen (Niemcy) - późniejsza Siemens - Reiniger Werke. Ruchome ekrany

ołowiowe na statywach, zastosowali w 1900 roku Sjorgen i Sioderholm

(Szwecja). Jako ciekawostkę można przy tym przytoczyć, że stosowanie osłon

z ołowiu jako ochrony przed niepożądanymi skutkami promieniowania było

kwestionowane przez niektórych współczesnych uczonych. Przeciwnicy osłon

z ołowiu w latach 1900 - 1901 sugerowali, że osłony z ołowiu wzmacniają

szkodliwe działanie poprzez promieniowanie wtórne, mogą również działać

jako kondensatory i wywoływać porażenia prądem elektrycznym.

W 1901 roku A.H. Becquerel - odkrywca promieniotwórczości,

zauważa poparzenia skóry w wyniku noszenia w kieszeni materiału

promieniotwórczego otrzymanego od Marii i Piotra Curie. Piotr Curie u siebie

również stwierdza niepożądane skutki ekspozycji na promieniowanie radu.

Obserwacje szkodliwych skutków ekspozycji na promieniowanie X

i radu przyspieszyły poszukiwania środków ochrony, głównie skóry. William

Rollins (USA) w 1901 roku opublikował w Boston Medical and Surgical

Journal, trzy zasady ochrony zalecane do stosowania w zakładach

rentgenowskich. Były to: używanie okularów ochronnych, stosowanie osłon

na lampach rentgenowskich i ograniczanie powierzchni napromienianej skóry

pacjenta.

W 1902 roku ukazuje się doniesienie o popromiennym raku skóry

u radiologa. E.A.Codman opisuje już 200 przypadków popromiennych

uszkodzeń skóry. W tym samym roku W. Rollins zaproponował „dozwoloną

normę napromienienia" na podstawie zaczernienia kliszy fotograficznej. Przyjął

on, że nie jest szkodliwa ekspozycja na promieniowanie, która spowoduje

„zadymienie" kliszy w czasie nie krótszym od 7 min. Ponieważ nie wiadomo



jaka była czułość ówczesnych klisz i o jak silne zadymienie chodziło, nie można

dziś oszacować wielkości ekspozycji w później przyjętych jednostkach.

Doniesienia o szkodliwych skutkach ekspozycji na promieniowanie X

i radu mnożyły się i odnosiły nie tylko do skóry. W 1903 roku stwierdzono

popromienną bezpłodność u królików (Heinrich, Erust i H. E. Albers-Schonberg-

Niemcy). W 1904 roku ukazały się pierwsze doniesienia o szkodliwym działaniu

na układ krwiotwórczy ( H. Henecke, G. Barman, P. Linsen). Pojawiają się

doniesienia o śmiertelnych ofiarach ekspozycji na promienie X, byli to Clarens

Daily - asystent T. Edisona (USA) i technik rentgenowski E. Fleischman

(Niemcy). Oprócz opisanych uszkodzeń w następstwie ekspozycji zewnętrznych,

pojawiły się doniesienia o uszkodzeniach wywołanych promieniotwórczymi

skażeniami wewnętrznymi. W 1904 roku Charles Bouchard i współpracownicy

(Francja), przeprowadzili doświadczenia ze zwierzętami przetrzymywanymi

w atmosferze radonu i stwierdzili inhalacyjne skażenia wewnętrzne, wywołujące

padanie zwierząt. A. Gassman opisuje mechanizmy powstawania popromiennych

uszkodzeń skóry.

Na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Promieniowania

Rentgenowskiego (American Roentgen Ray Society) w 1907 r. wygłoszono

referaty nt. Ochrona Rentgenologa (Ch.L. Leonard) i Ochrona Pacjenta w czasie

ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie (R.H. Boggs).

W 1908 roku zaczęto stosować farby świecące zawierające rad.

W 1911 roku J. Loebe (USA) ze współpracownikami, wykrywają mutagenne

działanie promieni X i radu u muszki owocowej.

W 1912 roku Towarzystwo Naukowe Warszawskie licząc na obiecaną pomoc

Marii Skłodowskiej-Curie uchwala zorganizowanie Pracowni Radiologicznej,

która między innymi ma się zająć problemami skutków zdrowotnych pracy



z promieniowaniem. Pracownią od roku 1913 kierował Jan Kazimierz Danysz

(asystent Piotra i Marii Curie) w zastępstwie Marii Skłodowskiej-Curie.

W 1915 r. Niemieckie Stowarzyszenie Radiologów i Brytyjskie Towarzystwo

Radiologiczne opracowują zalecenia dla lekarzy stosujących promieniowanie,

a S. Russ występuje do Brytyjskiego Towarzystwa Radiologicznego

o opracowanie ustawy o ochronie radiologicznej.

W latach 1916 -1926 odnotowano ok. 40 przypadków śmierci u malarzy

tarcz zegarowych wywołanych skażeniami wewnętrznymi radem. Wcześniej, bo

już w 1912 r. opisano zejście śmiertelne u osoby leczonej radem.

W 1921 roku powstają pierwsze krajowe komitety ochrony

radiologicznej. W Wielkiej Brytanii, Brytyjski Komitet Ochrony przed

Promieniowaniem X i Radu (British X-ray and Radium Protection Committee) -

powołany przez Brytyjskie Towarzystwo Radiologiczne, opracowuje przepisy

ochrony radiologicznej.

W 1922r. Amerykańskie Towarzystwo Promieniowania Rentgeno-

wskiego opracowuje zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej.

W 1925 roku Artur Mutscheller (USA) proponuje jako „dawkę

tolerancyjną" dawkę, która w czasie miesiąca nie przekroczy 0,01 dawki

rumieniowej (Skin Erythema Dose SED). Według obecnych szacunków,

odpowiada to w przybliżeniu 0,25R na dzień, tj. ok.70 R na rok przy

równomiernym narażeniu. W tym samym czasie zbliżoną wartość dawki

tolerancyjnej 0,1 SED na rok proponuje Rolf Sievert (Szwecja).

H.S. Martland (USA), stwierdza u malarzy stosujących farby radowe,

oprócz różnych zmian w kościach, niedokrwistość, nowotwory i zmiany

degeneracyjne, przypuszczalnie o etiologii popromiennej.



W tym samym roku Maria Skłodowska - Curie organizuje w Paryskim

Instytucie Radowym laboratorium pomiarowe do oznaczania aktywności ciał

promieniotwórczych.

Rozdział II. Utworzenie podstaw dozymetrii i zalążki ICRP.

W 1925 r. roku odbywa się w Londynie I Międzynarodowy Kongres

Radiologiczny, który powołuje Komitet ds. Jednostek Pomiarowych

Promieniowania X - obecnie Międzynarodowa Komisja ds. Jednostek

Promieniowania i Pomiarów (International Commission on Radiation Units and

Measurements - ICRU).

Jako zadania Komitetu określono wydawanie zaleceń odnośnie:

- wielkości i jednostek promieniowania oraz radioaktywności;

- procedur związanych z pomiarami i zastosowaniem ww. pojęć w klinicznej

radiologii i radiobiologii;

- określania danych fizycznych potrzebnych przy stosowaniu tych procedur.

Na Kongresie rozważano między innymi, problemy ochrony personelu

i pacjentów przed szkodliwymi skutkami ekspozycji na promieniowanie X.

W d. ZSRR pod datą 5.09.1925 ukazuje się zarządzenie Narodowego

Komisariatu Pracy nt. ochrony radiologicznej.

W 1927 r. H. J. Muller (USA) publikuje w czasopiśmie Science pracę

pt. „Artifical transmutation of the gene". Ww. praca zapoczątkowała rozwój

radiogenetyki.



W 1928 r. w Sztokholmie na II Międzynarodowym Kongresie

Radiologicznym przyjęto dla potrzeb dozymetrii promieniowania w radioterapii,

jednostkę pod nazwą „rentgen" dla której przyjęto wówczas symbol „r".

Umożliwiała ona ilościową charakterystykę pola promieniowania i ocenę energii

pochłoniętej w tkankach. Jednostkę „rentgen" zdefiniowano jako taką ilość

promieniowania, która wytwarza w 1 cm3 suchego powietrza o masie 0,00129 g

jednostkę elektrostatyczną ładunku (e.s.u.) jonów jednego znaku (dodatnich

lub ujemnych). Odpowiada to 2,08 x 109 par jonów. Był to przełomowy moment

w historii ochrony przed promieniowaniem, ponieważ stworzono podstawy

dozymetrii i umożliwiono standaryzację w określaniu dopuszczalnych poziomów

napromienienia. II Kongres Radiologiczny powołał także Międzynarodowy

Komitet Ochrony przed Promieniowaniem X i Radu - obecnie Międzynarodowa

Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP). Komitet opracował zalecenia mające

na celu niedopuszczenie do uszkodzeń „powłok" ciała, zmian we krwi oraz

zaburzeń w obrębie narządów wewnętrznych.

W 1929 r. powstaje w USA Komitet Doradczy ds. Ochrony przed

Promieniowaniem X i Radu (Advisory Committee on X-ray and Radium

Protection). Nazwę tego Komitetu zmieniano kilkakrotnie:

- 1946 r. - Krajowy Komitet Ochrony Radiologicznej

- 1956 r. - Krajowy Komitet Ochrony Radiologicznej i Pomiarów

- 1964 r. - Krajowa Rada Ochrony Radiologicznej i Pomiarów (National Council

on Radiological Protection and Measurements - NCRP).

W 1929 roku F. Luft wprowadza do ochrony radiologicznej metodę dozymetrii

filmowej (materiały światłoczułe).

W 1931 r. Liga Narodów powołuje Komitet do Badania Skutków Zdrowotnych

ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Na zlecenie Komitetu radiologowie
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niemieccy Herman Wintz i Walther Rump opracowują raport nt. środków

ochrony przy stosowaniu radu, promieniowania X i ultrafioletu.

Na III Międzynarodowym Kongresie Radiologicznym w Paryżu

Międzynarodowy Komitet Ochrony przed Promieniowaniem X i Radu zostaje

przemianowany na Komisję.

W USA, w tym samym roku NCRP, zaleca jako dawkę dopuszczalną

0,5 R na tydzień, mierzoną w „wolnym" powietrzu.

W 1932 r. w Polsce, głównie z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie,

zostaje otwarty Instytut Radowy. Duży udział w budowie Instytutu ma siostra

Marii, Bronisława Dłuska, która wraz z bratem doktorem Józefem Skłodowskim

również przyczyniła się do powołania Towarzystwa Instytutu Radowego.

W latach 1932 - 1946 G.D. Snell i współpracownicy (USA) prowadzą

i publikują prace o wpływie promieniowania X i radu na gametogenezę

i płodność myszy.

W 1934 roku docentowi fizyki Cezaremu Pawłowskiemu powierzono

zorganizowanie i kierownictwo Działu Fizyki w Instytucie Radowym

w Warszawie. Powstaje pierwszy w Polsce Zakład zajmujący się profesjonalnie

problemami związanymi z ochroną radiologiczną. C.Pawłowski pracował

uprzednio w Instytucie Radowym w Paryżu pod kierownictwem Marii

Skłodowskiej-Curie.

W roku 1934 - na IV Międzynarodowym Kongresie Radiologicznym

w Zurichu zostaje przyjęta, zalecana przez Międzynarodową Komisję Ochrony

przed Promieniowaniem X i Radu, dawka tolerancyjna 0,2 R na dzień, mierzona

na powierzchni ciała lub fantomu, co dla promieniowania X odpowiadało

w przybliżeniu dawce dopuszczalnej (mierzonej w „wolnym" powietrzu),

przyjętej w USA w 1931 r.
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N. W. Timofeeff-Ressowsky i współpracownicy (Niemcy) ustalają,

w doświadczeniach na muszkach owocowych, zależność między dawką

promieniowania a częstotliwością mutacji.

W 1937 roku C.Pawłowski organizuje w Instytucie Radowym

w Warszawie „Wzorcownię Rentgenowską" i „Pracownię Pomiarów Ciał

Promieniotwórczych", oraz przeprowadza pierwsze w Polsce (kontynuowane

w czasie okupacji) pomiary kontrolne promieniowania w szpitalach i ośrodkach

zdrowia.

W 1938 r. ukazują się prace dotyczące wpływu promieniowania

jonizującego na chromosomy.

Nowy etap i znaczny rozwój ochrony przed promieniowaniem

jonizującym przyniosły odkrycia związane z rozszczepieniem jądra atomowego

w 1939 roku. Lisa Meitner i Otto Robert Frisch zinterpretowali wyniki

wcześniejszego doświadczenia Otto Hahna i Fritza Strassmanna {Niemcy)

polegającego na bombardowaniu uranu neutronami. Wśród produktów reakcji

znajdował się radioaktywny bar, produkt rozszczepienia jądra atomowego uranu.

Obecność produktów rozszczepienia w wyniku bombardowania neutronami jąder

atomowych uranu i wykazanie przez Lisę Meitner, że powstające w tej reakcji

neutrony mogą wywołać reakcje podtrzymujące proces rozszczepienia (reakcja

łańcuchowa) zapoczątkowały erę atomową w rozwoju ludzkości.

Ochrona radiologiczna do końca lat trzydziestych obejmowała niewielki

odsetek pracowników, głównie personel zakładów rentgenowskich oraz

w ograniczonym stopniu pracowników nauki i przemysłu. Niewielka liczba

narażonych wpływała na niską rangę problematyki i ograniczała liczbę osób

zajmujących się ochroną przed promieniowaniem. Ten pierwszy etap ochrony

radiologicznej trwał do lat czterdziestych. Ochrona w tym okresie miała
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za zadanie opracowanie i stosowanie takich środków, które zapobiegałyby

wczesnym skutkom ekspozycji na promieniowanie (głównie fotonowe). Normy

i ograniczenia ekspozycji dotyczyły przede wszystkim wczesnych skutków

somatycznych, praktycznie odczynów skórnych. Podejmowane próby

normowania narażenia obejmowały głównie ekspozycje zewnętrzne osób

pracujących ze źródłami promieniowania jonizującego. Mimo nagromadzonego

materiału o skutkach genetycznych, za podstawę normowania przyjmowano

skutki somatyczne. Zastanawiającym jest fakt, że mimo doniesień o szkodliwym

oddziaływaniu radu i radonu (były przypadki śmierci), nie było przeciwdziałali

prawno-ochronnych. Prawdopodobnie duży wpływ na taki stan rzeczy miały

medyczne zastosowania radu i radonu. Leczono nie tylko nowotwory ale także

gościec, gruźlicę i inne. Dopiero na początku lat czterdziestych R. Ewans (USA)

przyjmuje za niebezpieczną zawartość radu w organizmie w ilości powyżej

1 mikrograma. W 1941 roku Narodowe Biuro Standardów (NBS) w USA

przyjmuje jako dopuszczalną wartość w organizmie (Maximum Permissible

Body Burden) 0,1 mikrograma Ra-226.

Rozdział III. Wpływ militarnego wykorzystania energii jądrowej na

rozwój ochrony radiologicznej.

Militarne wykorzystanie energii jądrowej powoduje „utajnienie" prac

związanych z badaniami atomowymi i zahamowania w rozwoju ochrony

radiologicznej, przyczyniając się jednak do jej rozwoju za „murami"

laboratoriów.

W sierpniu 1942 r. radiolog dr Robert Stone został powołany

na kierownika zespołu ochrony radiologicznej przy budowie pierwszego reaktora

(stosu) atomowego w Chicago, uruchomionego 2 grudnia 1942 roku
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(Enrico Fermi). Później kierował on Wydziałem Zdrowia w programie

„Manhattan" ;. W latach czterdziestych odkrycia związane z możliwością

wykorzystania energii jądrowej do celów militarnych, przyczyniły się do

znacznego zwiększenia liczby ludzi narażonych na promieniowanie

i spowodowały konieczność organizowania i doskonalenia ochrony

radiologicznej w znacznie szerszej niż dotychczas skali. Ochrona zdrowia osób

zaangażowanych w produkcję broni atomowej nabrała cech wagi państwowej.

W sierpniu 1945 r. umiera L. Slotin, fizyk z Los Alamos w wyniku

napromienienia podczas prac z materiałem rozszczepialnym. Tragedia ta ma

duży wpływ na świadomość ochranianych i ochraniających.

16 lipca 1945 r. dokonano pierwszej próby z bombą atomową. Próbny

wybuch ładunku jądrowego (rozszczepienie Pu-239) na pustyni pod Alamogordo

w stanie Nowy Meksyk (USA) udowodnił możliwości wykorzystania energii

jądrowej w zastosowaniach militarnych. Wybuchy bomb atomowych

zrzuconych na Hiroszimę w dniu 6 sierpnia (rozszczepienie U-235) oraz na

Nagasaki w dniu 9 sierpnia (rozszczepienie Pu-239), ujawniły niszczące

działanie pojedynczego ładunku na skalę dotąd niespotykaną i również

możliwości wykorzystania radiacyjnego czynnika do rażenia ludzi. Liczba ludzi

porażonych bronią jądrową (zabitych i rannych) według ówczesnych szacunków

wynosiła około 59 tys., w tym około 38 tys. zabitych. Grupę osób narażonych,

które przeżyły wybuchy oszacowano na ponad 160 tys. Zostali oni objęci

wieloletnimi obserwacjami i stanowią do dziś najpoważniejsze źródło informacji

o szkodliwym działaniu promieniowania jonizującego, po napromienieniu całego

ciała różnymi dawkami promieniowania. Po raz pierwszy tak duża liczba ludzi

yTajna nazwa programu, zadaniem którego byia konstrukcja bomby atomowej. Powoiany 13
sierpnia 1942 r., znany również jako DSM - Project (Development of Substitute Materials- pro-
dukcja materiałów zastępczych), na miejsce wcześniejszego programu atomowego, Project S-1.
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otrzymała znaczące dawki promieniowania różnej wielkości, od małych do

śmiertelnych. Szczególnie cenne dla współczesnej ochrony są obserwacje

dotyczące odległych skutków napromienienia. Obserwacje skutków użycia bomb

atomowych na miasta japońskie dostarczyły też informacji o skuteczności

środków ochrony przed skutkami działania broni jądrowej opartej na

rozszczepieniu ciężkich jąder.

Krąg ludzi zatrudnionych w przemyśle atomowym rozszerza się.

Wybuchy pierwszych bomb atomowych, zwiększają liczbę osób bezpośrednio

napromienionych i wzbogacają wiedzę o szkodliwym wpływie promieniowania

jonizującego, którego działaniu podlegają już duże grupy ludzi, a zagrożenie

obejmuje miliony osób. Wyścig w produkcji i udoskonalanie broni jądrowej

zwiększają liczbę ludzi bezpośrednio narażonych na promieniowanie przy jej

produkcji, rośnie też potencjalne niebezpieczeństwo jej użycia i zagrożenie dla

prawie całej ludzkości. Zagrożenie budzi niepokój i mobilizuje do

przeciwdziałań. Ochrona radiologiczna wkracza w etap powszechności. Prace

i postępy w tej dziedzinie sąjednak hamowane utajnieniem większości informacji

0 skutkach napromienienia i sposobach ochrony. Mimo ograniczeń

spowodowanych tajnością, zwiększone nakłady na ochronę radiologiczną

1 zainteresowania społeczne przyczyniają się do jej szybkiego rozwoju

i opracowywania odpowiednich regulacji prawnych.

Rozdział IV. Wprowadzenie pojęcia Największa Dopuszczalna

Dawka Promieniowania.

W Polsce prekursorem legislacji w dziedzinie ochrony przed promienowamiem

był wspomniany już wyżej Cezary Pawłowski. W 1947 r. wydaje on nakładem

Lekarskiego Instytutu Naukowo Wydawniczego broszurę pt. „Przepisy
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0 środkach ochronnych zabezpieczających lekarzy, pracowników pomocniczych

1 chorych w czasie stosowania promieni X do celów rozpoznawczych

i leczniczych oraz warunków pracy lekarzy i personelu pomocniczego

w zakładach rentgenologicznych". We wstępie do „Przepisów" autor pisze:

"Promienie X wywołują w ustroju zmiany, które mogą być przejściowe

lub trwałe w zależności od ilości i jakości promieniowania i czasu działania".

Poleca także projektowanie osłon tak aby natężenie promieniowania

„rozproszonego"2 nie przekraczało 1,1 x 10"5 rentgena na sekundę, co przy

5 godzinnym dniu pracy odpowiadało w przybliżeniu dawce 0,2 rentgena

na dzień i było mniejsze od dawki 0,25 rentgena dziennie, uznawaną wówczas za

dozwoloną. Dla narządów rozrodczych według Pawłowskiego napromienienie

dzienne nie powinno przekroczyć wartości 0,025 rentgena. Do określenia

granicznej dawki dozwolonej Pawłowski używa skrótu MTD (prawdopodobnie

„Maksymalna Tolerancyjna Dawka"). W celu ochrony pacjenta w czasie

prześwietleń autor sugeruje granicę dozwolonej dawki, 100 rentgenów.

C. Pawłowski był także założycielem w 1947 roku Sekcji Elektrotechniki

Medycznej na Oddziale Fizyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Sekcja ta

staje się kuźnią technicznej kadry specjalistów w zakresie ochrony radiologicznej

w Polsce. C. Pawłowski zorganizował w Instytucie Radowym Centralną

Pracownię Pomiarów Radiologicznych, która w latach 1951-56 wykonywała

pomiary mocy dawek i warstw połówkowych promieniowania w rentgenowskich

aparatach terapeutycznych, oraz pomiary promieniowania w diagnostycznych

pracowniach rentgenowskich.

W 1948 roku Krajowa Rada Ochrony Radiologicznej USA (NCRP)

wprowadza pojęcie narządów krytycznych i obniża dawkę dopuszczalną

do 0,3 rentgena na tydzień, czyli prawie dwukrotnie w stosunku do wartości

1 ściśle mówiąc chodziło tu nie tylko o promieniowanie rozproszone ale i osłabione pierwotne
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zalecanych w USA w 1931r. H.M. Parker (USA) proponuje wprowadzenie

jednostek: fizyczny równoważnik rentgena (rentgen equivalent physical)

w skrócie rep i równoważnik rentgena dla człowieka, (rentgen equivalent man)

w skrócie rem.

We wrześniu 1949 r. w Chalk River (Kanada) odbyła się konferencja

nt. dopuszczalnych dawek. Na tej konferencji po raz pierwszy przyjęto parametry

„człowieka umownego" (standard man).

W 1950 r. na VI Międzynarodowym Kongresie Radiologicznym

w Londynie, wprowadzono duże zmiany organizacyjne w Międzynarodowej

Komisji Ochrony przed Promieniowaniem X i Radu. Zostaje zmieniona nazwa

Komisji na Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (International

Commission on Radiological Protection). ICRP obniża wartość dopuszczalnego

napromienienia i zaleca jako największą dopuszczalną dawkę 0,3 rentgena

na tydzień, zamiast przyjętej w 1934 roku dawki tolerancyjnej 0,2 rentgena

na dzień. Propozycja przejścia z nazwy dawka tolerancyjna na największą

dopuszczalną dawkę wyszła od Roberta Stona (USA), który zwiększając

margines bezpieczeństwa zmienił terminologię, wychodząc z założenia,

że im mniej - tym bezpieczniej.

W latach pięćdziesiątych pojawiło się wiele doniesień o późnych

skutkach somatycznych, w tym dotyczących wzrostu liczby nowotworów

w napromienionej populacji. B. Duffy i P. Fitzgerald stwierdzili,

że napromienienie szyi u dzieci może wywoływać po wielu latach wzrost liczby

nowotworów tarczycy. E.P. Cronkite (USA) publikuje informacje o przebiegu

ostrej choroby popromiennej i jej trzech stopniach ciężkości.

W 1952r. z inicjatywy R. Sieverta i G. de Hevesy odbyło się

w Sztokholmie spotkanie Szwedzkiego Komitetu Radiologii z przedstawicielami

ICRP, ICRU i UNESCO. Głównym tematem była dyskusja nt. dawek
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dopuszczalnych z genetycznego punktu widzenia i celowość przeprowadzania

analizy krwi u osób narażonych zawodowo. Genetyk H. J. Muller (USA),

zaproponował ograniczenie dawki w gonadach do 20 rentgenów5 w okresie

rozrodczym.

W Polsce w 1952 r. ukazuje się pierwsze oficjalnie opublikowane

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Zdrowia,

w sprawie higieny i bezpieczeństwa pracy w przemysłowych laboratoriach

radiologicznych.

W latach 1951 - 52 w Głównym Instytucie Elektrotechniki (J. Domanus

i R. Siwicki) oraz w Instytutucie Radowym w Warszawie (R. Szepke),

wprowadzona zostaje kontrola dawek indywidualnych za pomocą dentystycznych

błon rentgenowskich.

Podczas Sesji ICRU na VII Międzynarodowym Kongresie Radiolo-

gicznym w Kopenhadze w 1953 r. zaproponowano jako jednostkę dawki

pochłoniętej rad (radiation absorbed dose). Dawka 1 rad równa się pochłonięciu

energii 100 ergów w 1 gramie masy. Jednostka ta została oficjalnie przyjęta przez

ICRU w 1957 roku.

W 1953 r. w USA na konferencji ekspertów z ochrony radiologicznej

z USA, Wielkiej Brytanii i Kanady przyjęto limit 1,5 rentgena na rok

dla narażenia poszczególnych osób z ludności oraz limit stężenia radonu

w powietrzu w kopalniach 100 pCi na litr. Przy założeniu współczynnika

równowagi 0,4 między radonem i jego produktami rozpadu oraz 2000 godzin

pracy w roku, pomijając zagrożenie górników promieniowaniem zewnętrznym

i znikomą możliwość znaczących skażeń przez przewód pokarmowy, okazuje się

3 Przyjmując 40 lat za przeciętny wiek rozrodczy, odpowiada to obecnemu maksymalnemu limitowi
rocznemu 5 mSv dla poszczególnych osób z ludności przy równomiernym napromienieniu
zewnętrznym całego ciała. Obniżenie średniej wartości rocznej w okresie 5 lat do 1 mSv nastąpiło
dopiero w 1991 r.
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zadziwiająca zbieżność z zalecanym obecnie przez ICRP średnim limitem

dla osób dorosłych w czasie pracy (20 mSv).

Próby z bronią jądrową dokonane we wczesnych latach pięćdziesiątych

wykazały, że opad promieniotwórczy może obejmować duże obszary. 1 listopada

1952 r. dokonano próbnego wybuchu bomby wodorowej Mike na atolu Eniwetok,

w której wykorzystano reakcję rozszczepienia i syntezy jąder lekkich

pierwiastków. Duże zaniepokojenie z powodu zagrożenia opadem

promieniotwórczym wywołała próba bomby termojądrowej „Bravo", dokonana

na Bikini 1 marca 1954 roku. Była to bomba termojądrowa oparta na reakcji

rozszczepienie-synteza-rozszczepienie. Skażeniu opadem promieniotwórczym

uległo ponad 250 tubylców wysp Marshalla, rybacy japońskiego kutra i okręty

marynarki USA z grupy operacyjnej zabezpieczającej obszar wybuchu.

W wyniku obserwacji i analiz ustalono, że powstające w dużych

ilościach podczas wybuchu rozszczepienie-synteza-rozszczepienie izotopy

promieniotwórcze tworzące opad promieniotwórczy, mogą w pewnych

warunkach przedstawiać poważne zagrożenie dla życia na obszarach

znajdujących się w dużych odległościach od wybuchu, daleko poza zasięgiem fali

uderzeniowej, promieniowania cieplnego i promieniowania jonizującego

towarzyszącego wybuchowi. Analiza skutków wybuchu pozwoliła na wnioski

odnośnie rażącego działania opadu promieniotwórczego. Wykazała również,

że można przeciwdziałać w celu zmniejszenia porażeń i zagrożenia życia,

że istnieje możliwość skutecznej ochrony przed działaniem czynnika

radiacyjnego bron i jądrowej.

Począwszy od roku 1954 w różnych częściach świata powstaje sieć

stacji pobierających próbki z troposfery, stratosfery, wody deszczowej oraz

gleby dla ustalenia obecności i poziomu skażeń promieniotwórczych na

obszarach skażonych w wyniku doświadczeń z bronią jądrową.
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W 1954 r. przy Polskiej Akademii Nauk powstaje w Warszawie

Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych (B. Buras). W tym samym roku

w Katedrze Budowy Aparatów Elektromedycznych Politechniki Warszawskiej

uruchomiona zostaje produkcja radiometrów z licznikami G.M.(St.NowosieIski,

Z.Referowski).

W czerwcu 1955 r. Uchwałą Prezydium Rządu Nr 419/55 utworzono

Instytut Badań Jądrowych - IBJ przy Polskiej Akademii Nauk (dyrektor Andrzej

Sołtan). W skład Instytutu weszły placówki Badań Jądrowych PAN Ośrodka

Warszawskiego i Krakowskiego oraz Zakład fizyki Cząstek Elementarnych.

W Warszawie w nowo powołanej jednostce powstają: Zakład Ochrony Zdrowia

jako Zakład X, (E.Kowalski) a w nim Sekcja Dozymetrii (R. Szepke).

Prezydium Rządu podejmuje również uchwałę o budowie Centralnego

Ośrodka Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka i zatwierdza projekt budowy

pierwszego doświadczalnego reaktora jądroweg oraz cyklotronu V-120.

W 1955 roku Minister Zdrowia PRL publikuje w Monitorze Polskim

11/55 Tymczasową Instrukcję o ochronie radiologicznej w zakładach stosujących

źródła promieniowania jonizującego. W Głównym Urzędzie Miar zostaje

utworzone Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jonizującego

(Z. Referowski).

W latach 1953 - 1956 J.V. Neel i W.J. Schull (USA) publikują prace nt.

skutków wybuchów jądrowych w Japonii, u kobiet ciężarnych i ich płodów.

W 1955 r. M. Westergard podaje definicję dawki podwajającej naturalne mutacje

(D2) i określa jej wartość dla muszki owocowej (Drosophila melanogaster).

E. Webster określa wskaźnik popromiennego przyrostu częstotliwości

występowania białaczki na 1,5 x 10"5 na rad na rok. W dwa lata później

E.B. Lewis wskaźnik ten podwyższa do 2 x 10"5. Rok później

A. Steward donosi o zwiększonym ryzyku zachorowań na białaczkę u dzieci
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eksponowanych na promieniowanie „in utero". Japończyk Eizo Taj ima podaje

definicję rocznej dawki genetycznie znaczącej (genetically significant dose = GSD).

W 1955 r. ICRP publikuje w British Journal of Radiology 92 stronicowy

Suplement nr 6, zawierający zalecenia Komisji i raporty podkomisji.

Zdefiniowano tam dawkę dopuszczalną jako „dawkę promieniowania

jonizującego, przy której w świetle współczesnej wiedzy nie oczekuje się

znaczących uszkodzeń somatycznych u ludzi w żadnym okresie ich życia".

We wstępie Komisja stwierdziła, że z powodu braku danych o kumulujących się

nieodwracalnych skutkach promieniowania, należy dokładać wszelkich starań

w kierunku zmniejszenia wszystkich rodzajów ekspozycji, do możliwie

najniższych poziomów. Raport podkomisji (przewodniczący Failla) zalecał różne

wartości dawek maksymalnie dopuszczalnych dla poszczególnych narządów

ciała człowieka, z najniższymi wartościami dla gonad i układu krwiotwórczego.

Na X Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w tym samym roku powołano

Komitet Naukowy Narodów Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania

Atomowego (The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic

Radiation - UNSCEAR). Komitet rozpoczyna działalność w 1956 roku.

We wrześniu 1955 r. odbyła się w Genewie pierwsza konferencja ONZ

„Atom dla Pokoju". Otworzyła ona drzwi dla atomistyki i zapoczątkowała

narodziny przemysłu i energetyki jądrowej. Informacje, głęboko dotychczas

ukrywane, stały się bardziej dostępne, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju

ochrony radiologicznej również w krajach nie należących do „klubu atomowego".

W lipcu 1956 r. w Polsce zostaje powołany na mocy uchwały Nr 444/56

Prezydium Rządu z dnia 11 lipca 1956 w sprawie usprawnienia zarządzenia

problemami związanymi z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej,

Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej - PRz ds.WEJ,

(później dodano przymiotnik pokojowego wykorzystania) i jemu podległe Biuro.
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Pełnomocnikiem w randze ministra zostaje Wilhelm Billig który pełni tę funkcje

do 1968 r., a następnie stanowisko to zajmują Jerzy Auerbach (p.o. w 1968 r.),

i Stanisław Andrzejewski (1968-1973). W Biurze Pełnomocnika utworzono

Zespół Ochrony przed Promieniowaniem (Julian Rotnicki). Powołano też

Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej przy Prezydium PAN

i Państwową Radę ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej.

W Instytucie Onkologii w Gliwicach powstaje pierwsza w Polsce placówka

eksperymentalno-medyczna stosująca izotopy promieniotwórcze w badaniach

lekarskich (W. Jasiński).

W 1956 r. Medyczna Rada Naukowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii publikuje raport pt. „The Hazards to Man of Nuclear and Allied

Radiatons". W dodatku tego raportu omówiono ryzyko zachorowań na białaczkę

oraz oceniono dawki promieniowania od źródeł naturalnych i dawki genetycznie

znaczące w wyniku ekspozycji zawodowych i medycznych. W tym czasie ICRP

wprowadza nową jednostkę do stosowania w ochronie radiologicznej

i radiobiologii - rem (roentgen equivalent mamal). Dawka 1 rem odpowiada

dawce 1 rad pomnożonej przez współczynnik RBE (relative biological

effectiveness). Dla promieniowania X i gamma, RBE = 1. ICRP zaleca dla

narażenia zawodowego, największą wartość dawki dopuszczalnej

0,3 rem na tydzień dla całego ciała, za wyjątkiem gonad, dla których

proponowała wartość trzy razy mniejszą tzn. 0,1 rem na tydzień oraz dla

poszczególnych osób z ludności (narażenie nie zawodowe), jedną dziesiątą dawki

maksymalnie dopuszczalnej przy narażeniu zawodowym.

Z czasem rozszerza się wiedza o naturalnych źródłach promieniowania. W latach

pięćdziesiątych R. Sievert i F.W. Spiers (Szwecja) mierzą promieniowanie

gamma pochodzące z ciała człowieka w naturalnym składzie organizmu oraz

promieniowanie pochodzące z nienaruszonej przez człowieka skorupy ziemskiej
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i z materiałów budowlanych. W 1956 r. C. Miller i-L. Marinelli mierzą skażenia

cezem (Cs-137) u ludzi, a B. Hultqwist natężenie promieniowania

w mieszkaniach, stwierdzając przy tym niespodziewanie duże dawki od radonu

i jego pochodnych. Rozpoczęto również badania migracji radionuklidów

w środowisku i łańcuchach pokarmowych. Opracowano metody obniżania

zagrożenia wywołanego substancjami promieniotwórczymi w środowisku.

W 1957 r. w Polsce ukazuje się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bhp

przy stosowaniu promieniowania jonizującego. (Dz. U. Nr 34 z dnia

27.06.1957r.).

W lipcu 1957 r. zostaje powołane Uchwałą Rady Ministrów, Centralne

Laboratorium Ochrony Radiologicznej - CLOR (dyrektorzy: Jerzy Peńsko

1957-1971, T.Rzymkowski 1971-1990, S.Sterliński 1990- ), z trzema działami

technicznymi: Działem Skażeń Radioaktywnych - DSR (R.Szepke), Działem

Kontroli Zakładów - DKZ (T.Musiałowicz), Działem Aparatury i Kalibracji -

DAK (A.Kuchciński). Zadaniem CLOR był nadzór i kontrola źródeł

promieniowania jonizującego i urządzeń w których stosowane są te źródła.

Wkrótce w 1958 r. zostają zorganizowane: centralna ewidencja użytkowników

źródeł promieniotwórczych oraz centralny system kontroli i ewidencji dawek

indywidualnych (T. Musiałowicz, S. Dyź, J. Wysopolski). CLOR nawiązuje

ścisłą współpracę z Techniczną Inspekcją Pracy oraz Inspekcją Sanitarno -

Epidemiologiczną i rozpoczyna systematyczną kontrolę użytkowników źródeł

promieniotwórczych w całym kraju. Zostają zidentyfikowane największe źródła

rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia zawodowego. Okazują się nimi:

stosowanie w przemyśle i w wojsku farb świecących zawierających rad oraz

stosowanie aplikatorów radowych w lecznictwie. Nieco później powstają

w CLOR: Dział Szkolenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej (J. Sokołowski),

Ośrodek Dyspozycyjny Służby Awaryjnej (S. Dyź) oraz Samodzielna Pracownia
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Pomiarów Tła Naturalnego (J. Peńsko). Zespół Ochrony przed Promieniowaniem

PRz ds. WEJ zostaje koordynatorem Służby Pomiarów Skażeń

Promieniotwórczych - SPSP w Polsce, a w 1961 r. rozpoczyna wydawanie

zezwoleń na nabywanie i stosowanie substancji promieniotwórczych

(J. Rotnicki).

W Instytucie Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym

i Chemicznym w Łodzi powstaje w 1957 r. Zakład Izotopowy przemianowany

później • na Zakład Ochrony Radiologicznej (J.Liniecki). W zakładzie tym

rozpoczęto badania skażeń ludności i żywności Sr-90 i Cs-137 (W. Czosnowska,

J. Liniecki, Z. Pietrzak).

W końcu lat pięćdziesiątych CLOR rozpoczyna badanie skażeń

promieniotwórczych środowiska wodnego w Polsce (R.Szepke,D.Grzybowska,

M.Bysiek).

W 1957 r. rozpoczyna działalność Komitet Techniczny TC-85 Energia

Jądrowa, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Standard

Organization - ISO). Zakres tematyczny działania Komitetu sformułowano jako,

normalizacja w dziedzinie energii jądrowej. Początkowo utworzono

4 podkomitety:

SCI - Terminologia, Definicje, Jednostki i Symbole - sekretariat USA;

SC2 - Ochrona Radiologiczna - sekretariat Francja;

SC3 - Bezpieczeństwo i Technologia Reaktorów - sekretariat USA;

SC4 - Źródła Promieniotwórcze - sekretariat Polska.

W 1957 r. powstaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

(International Atomie Energy Agency - IAEA) z siedzibą w Wiedniu, która

rozpoczyna między innymi wydawanie międzynarodowych przepisów ochrony

przed promieniowaniem. W tym też roku ICRP i ICRU opracowują z inicjatywy

UNSCEAR raport na temat dawek jakie otrzymują pacjenci w wyniku
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stosowania promieniowania w medycynie. W rok później ukazuje się pierwszy

raport UNSCEAR, w którym przeprowadzono ocenę narażenia ludzi od różnych

źródeł promieniowania.

Zebrane materiały z obserwacji późnych somatycznych i dziedzicznych

skutków działania promieniowania jonizującego, niepokojące doniesienia

o skutkach awarii reaktora atomowego w Windscale w 1957 r. i skażenia

produktami rozszczepienia po wybuchach jądrowych o globalnym zasięgu,

wpłynęły na zmianę koncepcji i celów ochrony radiologicznej. Zmiana dotyczyła

skutków, które nie ujawniały się we wczesnym okresie po ekspozycji i wynikały

głównie z małych dawek o małej mocy , dla których nie można było ustalić

wartości dawek progowych. W konsekwencji dokonał się zwrot w ochronie przed

promieniowaniem. Punkt ciężkości przesunął się z wczesnych skutków

somatycznych, charakteryzujących się dawkami progowymi, do skutków

nowotworowych i genetycznych dla których przyjmowano, że nie ma wartości

progowych, a prawdopodobieństwo wystąpienia efektu jest wprost

proporcjonalne do wartości dawki.

W 1958 r. zostaje utworzona przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Komisja Energii Jądrowej (J. Domanus, A. Ludwicka). Rok później zostaje

opublikowana pierwsza Polska Norma z dziedziny ochrony radiologicznej

„Preparaty promieniotwórcze. Opakowanie, Znakowanie i Transport".

W marcu 1958 r. Państwowa Rada ds. Pokojowego Wykorzystania

Energii Jądrowej powołuje Krajowy Komitet Ochrony Radiologicznej - KKOR,

którego przewodniczącym zostaje Witold Zawadowski, nestor radiologów

polskich. Jednym z pierwszych opracowań, zleconych przez KKOR, były

„Kryteria kwalifikacyjne dla osób pracujących ze źródłami promieniowania" .

W 1958 r. (31 maja) zostaje uruchomiony w Polsce w Świerku koło Otwocka

pierwszy, zakupiony w ZSRR, reaktor atomowy EWA (Eksperymentalny -
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Wodny - Atomowy), o mocy cieplnej 2 MW, podwyższonej później do 10 MW.

W Zakładzie IBJ w Krakowie w listopadzie zostaje uruchomiony cyklotron.

W Ośrodku IBJ w Świerku powstaje filia Sekcji Dozymetrii IBJ, którą kieruje

Krzysztof Żarnowiecki. W okresie późniejszym Sekcja Dozymetrii zostaje

podniesiona do rangi Zakładu Ochrony przed Promieniowaniem (Zakład XIX.).

Rozdział V. Pierwsze oficjalne publikacje Komisji Głównej ICRP.

W 1959 r. ukazuje się nakładem wydawnictwa Pergamon Press pierwsza

oficjalna publikacja ICRP (Publication No 1). Od tej pory kolejne publikacje

Komisji Głównej ICRP będą „słupami milowymi" w rozwoju ochrony

radiologicznej na świecie. Wszystkie liczące się organizacje międzynarodowe

i zdecydowana większość krajów świata będzie opierać swoje przepisy ochrony

radiologicznej na zaleceniach ICRP.

W wyżej wspomnianej publikacji, narządy i tkanki podzielono na cztery

grupy, (według kryterium promienioczułości i ważności dla organizmu

człowieka). Oznaczmy je dla uproszczenia cyframi rzymskimi I -IV.

I - cały organizm, czerwony szpik kostny (narządy krwiotwórcze), gonady (j^dra

i jajniki) i soczewki oczu;

II - tarczyca i skóra całego ciała (za wyjątkiem narządów grupy III);

III - ręce, przedramiona, stopy i kostki stóp;

IV - inne narządy wewnętrzne.

Z punktu widzenia dopuszczalnego narażenia wprowadzono podział na trzy

podstawowe kategorie:

A - narażenie zawodowe;

B - narażenie specjalnych grup ludności;

C - narażenie ogółu ludności.
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Czwartą kategorią D, było narażenie pacjenta w wyniku postępowania

lekarskiego (medical exposure), dla którego napromienienie nie było limitowane.

Narażenie specjalnych grup obejmowało:

Ba - osoby pracujące w sąsiedztwie źródeł promieniowania nie wykonujące

bezpośrednio prac ze źródłami;

Bb -osoby sporadycznie znajdujące się w pobliżu źródeł w wyniku wykonywania

pracy nie zaliczone do kat. Ba;

Bc -ludność mieszkającą w sąsiedztwie źródeł.

Zrezygnowano z ustalania maksymalnych dawek tygodniowych

pozostawiając je tylko jako wartości średnie, wynikające z podzielenia

maksymalnej dawki rocznej przez 50. Postępowanie takie stosowano do obliczeń

i planowania dopuszczalnego narażenia.

Dla narażenia zawodowego wartość dawki, przy napromienieniu całego

ciała oraz narządów grupy I, ograniczono według wzoru:

D<5(N- 18) [rem]

gdzie:

N - wiek pracownika w latach.

Ponadto ograniczono do 3 rem szybkość kumulacji dawki w ciągu

kolejnych 13 tygodni. Maksymalna szybkość kumulacji ograniczała dawkę

roczną dla I grupy narządów do 12 rem, niezależnie od historii wcześniejszego

narażenia zawodowego.
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W Tablicy 1 podano przyjmowane wówczas wartości największych

dopuszczalnych dawek dla różnych narządów.

Tablica 1

Grupa narządów

I

II

III

rv

Dawka roczna

[remj

5 - 12

30

75

15

szybkość kumulacji

[rem/13 tygodni]

3

8

20

4

W Tablicy 2 przedstawiono wartości największych dopuszczalnych dawek

rocznych dla różnych rodzajów narażenia.

Tablica 2

Narażenie zawodowe

Narażenie grup

specjalnych

Narażenie ogółu ludności

A

Ba, Bb

Bc

C

llll̂ ii
5-12

1,5

0,5

5 rem w okresie 30 lat

Ograniczenie dawki zakumulowanej przy narażeniu zawodowym, średnio do

5 rem / rok motywowano tym, że po 50 latach pracy w warunkach maksymalnie

dopuszczalnego narażenia, dawki przekraczające znacząco 250 rem mogłyby

stwarzać nie dające się pominąć ryzyko wystąpienia późnych skutków

somatycznych, takich jak skrócenie czasu życia i białaczki. Ograniczenie dawki

rocznej do 0,5 rem dla ludności mieszkającej w sąsiedztwie źródeł
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promieniowania wynikało z faktu, że mogą się tam znajdować dzieci. Brak było

danych o wpływie małych dawek, działających na organizm człowieka w okresie

płodowym i w dzieciństwie.

Uzupełnieniem zaleceń był raport Komitetu IIICRP (Publication No 2)

podający wartości największych dopuszczalnych stężeń izotopów

promieniotwórczych w powietrzu i wodzie (maximum permissible

concentrations -MPC).

W 1959 roku utworzona zostaje w Polsce Centralna Składnica Odpadów

Promieniotwórczych. Wkrótce na składowisko przeznaczono stare forty koło

miejscowości Różan.

W 1960 r. powstaje w Krakowie na mocy uchwały Rady Ministrów

Instytut Fizyki Jądrowej (dyrektor Henryk Niewodniczański), w którym

Samodzielna Pracownia Dozymetrii i Ochrony Radiologicznej

(T. Niewiadomski) spełnia ważną rolę w krajowym systemie ochrony przed

promieniowaniem i w kształceniu specjalistów.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych powstaje w Polsce

Biuro Projektów Urządzeń Jądrowych „PROATOM" oraz Biuro Urządzeń

Techniki Jądrowej przekształcone później w Zakład Produkcji Aparatury

Jądrowej „POLON".

W roku 1960 Międzynarodowy Urząd Pracy (International Labour

Office/ przyjmuje Konwencję Nr 115 dotyczącą ochrony pracowników przed

promieniowaniem jonizującym. Konwencja zostaje ratyfikowana przez Polskę

w 1964 roku.

W 1960 roku w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii powstaje

na podstawie porozumienia międzyresortowego Ośrodek Ochrony Radiologicznej

4 Obecnie Międzynarodowa Organizacja Pracy
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i Radiobiologii (Tadeusz Obara). Zadaniem ww. Ośrodka między innymi było:

organizowanie kontroli i sprawowanie nadzoru ochrony przed promieniowaniem

jonizującym w Siłach Zbrojnych, w tym kontrola narażenia indywidualnego oraz

badanie i doskonalenie sposobów ochrony przed rażącym działaniem broni

jądrowej (J. Derecki, S. Lipiński). W przyszłości miała to być międzyresortowa

placówka naukowa służby zdrowia zajmująca się ochroną przed bronią

masowego rażenia. W latach 60-tych zorganizowano w siłach zbrojnych (MON

i MSW) kontrolę stanowisk pracy, na których występowało narażenie

na promieniowanie jonizujące (Z. Bałtrukiewicz, Z. Gumiński) i mikrofalowe

(M. Piotrowski). Uruchomiono pomiary dawek indywidualnych promieniowania

X i Y u osób pracujących zawodowo ze źródłami promieniowania jonizującego

(Z. Bałtrukiewicz, T. Kindlik). Objęto nadzorem medycznym zatrudnionych

w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące i mikrofalowe oraz

przygotowano oddział kliniczny do leczenia awaryjnych uszkodzeń

popromiennych (W. Forgalski, J. Mazurkiewicz, R. Denisiewicz). Podjęto

badania nad doskonaleniem sposobów ochrony przed rażącym działaniem broni

jądrowej (T. Burakowski, J. Ciepliński).

W tym samym roku CLOR rozpoczyna w skali krajowej wzorcowanie

aparatury dozymetrycznej (A. Kuchciński, B. Dybowski). Obecnie powstały

warunki do podniesienia rangi Pracowni Wzorcowania CLOR do rangi

Dozymetrycznego Laboratorium Wzorców Wtórnych (H. Dzikiewicz-Sapiecha,

R. Siwicki).

Na początku lat sześćdziesiątych w Instytucie Medycyny Pracy

w Łodzi (J.Liniecki, W.Karniewicz, A.Kostarkiewicz) i w Instytucie Badań

Jądrowych w Świerku (S.Pszona, K.Żarnowiecki, T.Ćwik) zostają

skonstruowane i uruchomione liczniki całego ciała. W CLOR przystąpiono

30



do badania skażeń promieniotwórczych ludzi i artykułów spożywczych

(J.Bilkiewicz, R.Szepke)

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej powołuje' Oddziały Ochrony

Radiologicznej w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

W roku 1961 opublikowano dwie uchwały Rady Ministrów PRL-170/61

w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym i 177/61 w sprawie

tymczasowej organizacji Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych.

W Zespole Ochrony przed Promieniowaniem Pełnomocnika Rządu

ds. Wykorzystania Energii Jądrowej utworzono Centralny Ośrodek Pomiarów

Skażeń Promieniotwórczych (J. Rotnicki, W. Siwiński). Bazą naukowo-

doświadczalną Ośrodka był CLOR (W. Czosnowska), który w końcu lat

sześćdziesiątych przejął całkowicie jego funkcje (D. Grabowski).

W CLOR w 1961 roku rozpoczęto badania tła promieniowania gamma

i stężeń radonu w powietrzu atmosferycznym i w budynkach mieszkalnych

(J. Peńsko, M. Bysiek, T. Wardaszko). Znacznie później badania te na skalę

krajową w celu oceny narażenia ludności Polski prowadzone są w CLOR

(K. Mamont-Cieśla) i w IFJ (T. Niewiadomski).

W 1961 r. powstają trzy Branżowe Ośrodki Normalizacyjne

w dziedzinie energii jądrowej: w CLOR - Ochrona przed Promieniowaniem

(T. Jurzysta), w Instytucie Badań Jądrowych - Aparatura Jądrowa

(R. Trechciński) i Źródła Promieniotwórcze (T. Radoszewski).

W Instytucie Badań Jądrowych w Świerku opracowane zostają metody

dozymetrii promieniowania mieszanego n-y. wykorzystujące zjawisko lokalnej

rekombinacji jonów w gazach (M. Zielczyński). Obecnie metody te weszły

do podręczników dozymetrii i raportów ICRU, a komory gazowe produkowane

w IBJ a w latach późniejszych w POLON (Bydgoszcz) są stosowane także

w ośrodkach jądrowych poza granicami Polski.
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W 1962 r. ukazuje się raport ICRU 10a. Raport wprowadza nowe

pojęcia niezbędne w dozymetrii do celów ochrony przed promieniowaniem. Były

to przede wszystkim, równoważnik dawki DE i współczynnik jakości

promieniowania QF, zależny od liniowego przekazania energii (LET).

Wprowadzono także pojęcia:

Kerma, do celów dozymetrii promieniowania pośrednio jonizującego - zamiast

stosowanej poprzednio, przy pomiarach prędkich neutronów, dawki pierwszego

zderzenia (first collision dose) -jednostka 100 erg/g = 0,01 J/kg.;

Przepływ energii - w miejsce „ilości promieniowania" (quantity of radiation);

Ekspozycja - zamiast „dawka ekspozycyjna" (exposure dose), jednostka

specjalna „rentgen - R". 1 R = 2,58 x 10"4 C/kg. Zmieniono symbol jednostki

z „r" na „R".

Właściwa stała jonizacji promieniowania gamma - zamiast „właściwa emisja

promieniowania gamma" (specific gamma ray emission).

Zalecono też stosowanie jednostek specjalnych, wyłącznie do jednej wielkości:

rad - dawka pochłonięta;

rentgen - ekspozycja;

curie - radioaktywność.

W 1962 r. Raport UNSCEAR przedstawiony na XVII Sesji Zgromadzenia

Ogólnego Narodów Zjednoczonych omawia pojęcie dawki podwajającej

naturalne mutacje (D2) oraz dawki genetycznie znaczącej (GSD).

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej publikuje po raz pierwszy

Podstawowe Normy Ochrony przed Promieniowaniem (Basic Safety Standards

for Radiation Protection, Safety Series No 9 IAEA 1962).

W Głównym Urzędzie Miar w Warszawie skonstruowano wzorzec

dawki ekspozycyjnej i przeprowadzono międzynarodowe porównanie tego

wzorca we Francji i USA (Z. Referowski). Przy współpracy z Instytutem
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Technologii Materiałów Budowlanych (J. Borowski, M. Grąbczewska) CLOR

rozpoczyna badania naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w surowcach

i materiałach budowlanych (M. Bysiek, J. Peńsko). W CLOR powstaje Pracownia

Prognozowania Skażeń zapoczątkowująca badania nad opadaniem cząstek

ciężkich pochodzących z wybuchów jądrowych (T. Kopcewicz).

W 1963 r. IAEA wprowadza klasyfikację radiotoksyczności

poszczególnych radionuklidów (A Basic Toxity Classification of Radionuclides.

Technical Reports Series No 15. IAEA Vienna 1963).

W tym też roku Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (World Health

Organization - WHO), Międzynarodowa Organizacja Żywienia (Food and

Agriculture Organization -FAO) oraz IAEA organizują konferencję nt. ochrony

ludności w razie awarii radiacyjnej (Protection of the Public in the Event

of Radiation Accident).

W pierwszej połowie lat szśćdziesiątych CLOR w oparciu o metody

pomiaru stosowane w RFN (H.Dresel, F.Wachsmann) opracowuje i wprowadza

do prac rutynowych nową metodę pomiaru dawek indwidualnych za pomocą błon

dozy metrycznych. Metoda pozwala na rozróżnienie i pomiar promieniowania X,

gamma, beta i neutronów termicznych. Kaseta dawkomierza fotometrycznego

zostaje w 1971 r. opatentowana w Polskim Urzędzie Patentowym

(T.Musiałowicz, Z.Szwaj, J.Wysopolski). Kaseta jest do chwili obecnej

stosowana przez CLOR i Instytut Medycyny Pracy.

W Instytucie Fizyki Jądrowej (J . Daszkiewicz, T. Niewiadomski),

a w CLOR (S. Głowacki) i w ZPAJ POLON opracowane zostają prototypy

czytników detektorów termoluminescencyjnych. W CLOR rozpoczęto nowy

kierunek badań radioekologicznych - badania migracji izotopów

promieniotwórczych w środowisku wodnym (St.Włodek).
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W Polsce w 1964 r. ukazują się dwie uchwały Rady Ministrów

Nr 265/64 w sprawie Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP)

i Nr 266/64 w sprawie Użytkowania Substancji Promieniotwórczych.

Pełnomocnik Rządu ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej powołuje

Resortową Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego (przewodniczący J. Rotnicki)

zajmującą się oceną i opiniowaniem raportów bezpieczeństwa opracowywanych

dla kolejnych faz projektowania, budowy, rozruchu i eksploatacji obiektów

jądrowych. W 1973 r. rozszerzono skład Komisji o przedstawicieli innych

resortów i przemianowano ją na Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego

(przewodniczący T. Musiałowicz). W CLOR powstaje Ośrodek Dyspozycyjny

Służby Awaryjnej.

W 1964 r. ukazują się nowe zalecenia ICRP (Publication No 6). W ślad

za raportem 10a ICRU, ICRP wprowadza do celów ochrony radiologicznej nową

wielkość - równoważnik dawki. Wielkość ta odniesiona do energii pochłoniętej

w punkcie narządu lub tkanki ludzkiej określona jest wzorem:

= D*QF»DF [rem]

gdzie: D - dawka pochłonięta [rad ],

QF - współczynnik jakości promieniowania (quality factor) zależny

od jego rodzaju i energii [rem/rad],

DF - współczynnik rozmieszczenia dawki (distribution factor) w tkance

lub narządzie.

Współczynnik QF zależny od liniowego przekazania energii (linear energy

transfer - LET) zastąpił dawny współczynnik względnej skuteczności

biologicznej - RBE. Stosowanie współczynników RBE pozostawiono dla

celów radiobiologii i dla przypadków ostrego napromienienia dawkami

powyżej 25 rem.
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Przyjęte wartości współczynnika QF przedstawia Tablica 3.

Tablica 3.
1 LHT|keV/umj

w wodzie

<3,5

3,5 - 7,0

7,0 - 23

23 -53

53 - 175

QF

1

1-2

2-5

5-10

10-20

Z powodu braku danych dla współczynnika DF zalecono stosowanie

wartości równej 1. ICRP wprowadza także dodatkowe ograniczenia szybkości

kumulacji dawki w narządach jamy brzusznej zawodowo narażonych kobiet

w wieku rozrodczym do 1,3 rem w ciągu kolejnych 13 tygodni.

W 1964 roku powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony przed

Promieniowaniem (IRPA).

W 1965 r. Pełnomocnik Rządu ds. Pokojowego Wykorzystania Energii

Jądrowej wprowadza obowiązek atestacji przyrządów dozymetrycznych, sprzętu

ochronnego oraz aparatury zawierającej izotopowe źródła promieniotwórcze.

Przy PR. ds. PWEJ powołano Komisję ds. Oceny Aparatury Jądrowej. CLOR

wprowadza poraź pierwszy w Polsce kontrolę narażenia indwidualnego

od neutronów prędkich (J.Jasiak, T. Musiałowicz). Do kontroli stosowane

są emulsje jądrowe Kodak Typ A.

W 1965 roku Instytut Medycyny Pracy w Łodzi rozpoczyna

systematyczną kontrolę i ewidencję dawek indywidualnych w pracowniach

rentgenowskich (J. Jankowski).
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Powstaje Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej, które organizuje

pierwszy zjazd Towarzystwa w 1966 r. w Białymstoku. Inicjatorami utworzenia

Towarzystwa byli B.Gwiazdowski, O.Chomicki i J.Keller. W Towarzystwie

powstaje Sekcja Ochrony przed Promieniowaniem (przewodniczący: J.Peńsko

1966-80, M.Zielczyński 1980-86, T.Ćwik 1986-95, N.Golnik 1995-).

W Państwowym Zakładzie Higieny w 1966 r. utworzono Zakład Ochrony

Radiologicznej i Radiobiologii (T. Majle).

W latach 60-tych zajęto się, szczególnie w Szwecji, oceną ryzyka

powstawania nowotworów płuc po wdychaniu powietrza zawierającego radon

i jego pochodne, w kopalniach uranu, węgla i rud metali oraz w domach

mieszkalnych.

Rozdział VI. Bezprogowa i liniowa hipoteza zależności dawka-skutek.

W roku 1966 ukazuje się kolejna publikacja ICRP (Publication No 9). Jako cel

ochrony podaje: „zapobieganie występowaniu ostrych skutków napromienienia

i ograniczenie do poziomu akceptowanego ryzyka wystąpienia skutków

późnych". Ryzyko radiacyjne wiązane głównie ze wzrostem występowania

nowotworów, porównywano z ryzykiem wypadków śmierci w innych

konwencjonalnych zawodach o dużym standardzie bezpieczeństwa. Pionierską

pracą z tej dziedziny był artykuł Davida Sowby w czasopiśmie Health Physics

z 1965r. (Radiation and Other Risks). Stwierdzono, że wczesne uszkodzenia

somatyczne (ostre objawy napromienienia) wywołuje ostra ekspozycja

(napromienienie w ciągu kilku lub mniej godzin) powodująca dawkę pochłoniętą,

rzędu setek radów, w całym lub prawie całym ciele. Może to prowadzić nawet
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do zejścia śmiertelnego w wyniku uszkodzenia układu krwiotwórczego. Późne

skutki somatyczne takie jak białaczka i inne nowotwory złośliwe oraz zaćma,

obniżenie płodności i skrócenie życia uznano za efekty, których występowanie

jest bardzo prawdopodobne, przy dawkach powyżej 100 radów.

W Tablicy 4 przedstawiono przyjęte wartości współczynnika QF, które zalecono

stosować przy wyznaczaniu równoważnika dawki dla różnych rodzajów

promieniowania.

Tablica 4.

Rodzaj promieniowania

Promieniowanie X i gamma, elektrony i promieniowanie beta o energii

maksymalnej powyżej 30 keV

Elektrony i promieniowanie beta o energii maksymalnej poniżej 30 keV

Protony do energii 10 MeV oraz cząstki alfa

Wieloładunkowe jony i ciężkie jądra odrzutu

Neutrony termiczne

Neutrony o energii:

5keV

20keV

100 keV

500 keV

lMeV

5 MeV

10 MeV

QF

1

1,7

10

20

3

2,5

5

8

10

10,5

7

6,5

Uwaga: W razie napromienienia soczewek oczu zalecono stosowanie współczynnika

modyfikacji zależnego od QF. Współczynnik ten wynosił 3 dla przypadków gdy QF =

10 oraz 1 gdy QF = 1. Wartości pośrednie QF między 1-10 uzyskiwało się przez

interpolacją.
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Opracowując publikację nr 9, Komisja nie widziała innej alternatywy jak przyjęcie

założenia, że późne efekty somatyczne i genetyczne mogą występować także po

bardzo małych dawkach, a prawdopodobieństwo ich występowania jest wprost

proporcjonalne do wartości dawki. W związku z hipotetycznym przyjęciem

bezprogowego występowania efektów stochastycznych i liniową zależnością

między ryzykiem wystąpienia skutku a wartością dawki w przedziale małych

dawek, ICRP zalecała utrzymywanie napromienienia na rozsądnie jak

najniższym poziomie. To znaczy na poziomie takim, że koszty jakie ponosi

społeczeństwo w związku z wydatkami na ochronę radiologiczną, są z punktu

widzenia ekonomicznego możliwe do zaakceptowania.. Znalazło to

odzwierciedlenie w powszechnie dzisiaj znanym stwierdzeniu: „that dosis should

be kept As Low As Reasonable Achievable, taking economic and social

considerations into account" (ALARA). Szczegółowa interpretacja tego

stwierdzenia podana jest w publikacji ICRP No 22 z 1973 r. ICRP zrezygnowała z

przyjętego uprzednio podziału pracowników na narażonych na promieniowanie

bezpośrednio (kategoria A) i pośrednio (kategoria B). Podział taki, bez oznaczeń

literowych wprowadzono w 1960 r. w konwencji ILO . Dwie grupy osób

narażonych zawodowo zostają połączone w jedną: „osoby dorosłe narażone

w czasie wykonywanej pracy" (w Wielkiej Brytanii określenie „radiation worker"

zostaje zastąpiony jednym terminem „worker"). Ze względów praktycznych

ICRP wprowadziła podział warunków pracy, w obecności wzmożonego

promieniowania, na warunki A i B.

Warunki pracy A - możliwość narażenia w normalnych warunkach pracy

na dawki roczne do wysokości limitu rocznego ;

Warunki pracy B - potencjalne narażenie w ciągu roku w normalnych warunkach

pracy nie przekracza 0,3 limitu.
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Warunki pracy A kwalifikowały do objęcia pracowników kontrolą

dawek indywidualnych, specjalnym nadzorem lekarskim oraz do wyznaczenia

t.zw. terenu kontrolowanego do którego dostęp powinien być kontrolowany

i ograniczony. W warunkach pracy B wystarczało wyznaczenie terenu jedynie

nadzorowanego, gdzie mogła wystarczyć jedynie dozymetryczna kontrola

środowiska pracy. Wartości liczbowe ograniczenia napromienienia podano

dla dwóch narażonych grup pracowników w czasie wykonywania pracy

i poszczególnych osób z ludności (members of the public). Do „osób z ludności"

zaliczono zarówno pojedyncze osoby jak i „grupy krytyczne"5 . Wprowadzono

nowy termin limitujący narażenie osób z ludności - „dawka graniczna"

(dose limit).

Tablica 5 podaje przyjęte największe dopuszczalne dawki roczne dla

pracowników i dawki graniczne dla osób z ludności.

Tablica 5.

Narząd lub tkanka

Cały organizm, gonady

czerwony szpik kostny

Skóra i tarczyca

Ręce, przedramiona,

stopy i kostki stóp

Pozostałe pojedyncze narządy*

. . . Dawki (rem) dla osób:

w czasie pracy

56

30

75

1,5

z ludności

0,5

3 7

7,5

1,5

Szybkość kumulacji dawki w ciągu kwartału ograniczono do 0,5 największej

rocznej dawki dopuszczalnej, za wyjątkiem kobiet w wieku rozrodczym dla

5 grupy osób z ludności najbardziej narażone, np. ludność w sąsiedztwie obiektów jądrowych,
ludzie w obrębie dróg rozchodzenia się skażeń promieniotwórczych.
* ze względów praktycznych pozostawiono możliwość stosowania wzoru D < 5(N -18) [rem ]
7 dla dzieci w wieku do 16 lat dawka graniczna w tarczycy wynosiła 1,5 rem
8 w tym także soczewki oczu
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których przy możliwości napromienienia narządów wewnętrznych jamy

brzusznej, pozostawiono maksymalną szybkość kumulacji 1,3 rem na kwartał.

Dla narażenia populacji (dużych grup ludności np. ludności kraju),

utrzymano wartość genetycznej dawki granicznej 5 rem na 30 lat (średnio

170 mrem na rok). Wartości graniczne dawki ustalono jedynie dla normalnych

warunków narażenia tzn. dla sytuacji gdy źródła promieniowania znajdują się

pod kontrolą. Uznano, że ustalanie limitów w przypadkach gdy źródła wymknęły

się z pod kontroli nie ma praktycznego sensu. W odniesieniu do przypadków

awaryjnych wprowadzono pojęcie „poziom działania" (action level). Ustalanie

poziomów narażenia wymagających podjęcia określonej akcji w razie awarii lub

sytuacji jaka po niej zaistniała, pozostawiono do decyzji zainteresowanych

krajów. Zalecono jedynie aby podjęcie określonych działań było poprzedzone

analizą strat i korzyści. Przeprowadzenie akcji nie może kosztować więcej niż

wyniesie zysk wynikający z jej podjęcia. Dopuszczono możliwość specjalnego

planowanego narażenia (special planned exposure), w normalnych warunkach

pracy tzn. świadomego narażenia pracownika na dawkę w wyniku wchłonięcia

substancji promieniotwórczej, przekraczającej dwukrotnie limit roczny, a nawet

na jeden raz w ciągu życia, na dawkę przekraczającą limit pięciokrotnie. Dla

skażeń awaryjnych Komisja uznała, że jeśli zachodzi potrzeba ratowania ludzi

lub zapobieżenia znacznym stratom, można wyrazić zgodę na świadome

narażenie ochotników na dawki, które nie mogą być limitowane przepisami.

Przyjęto, że w tych sytuacjach można z pewnością zgodzić się na dawki, których

limity przewidziano dla planowanego narażenia. Nowością było stwierdzenie

Komisji, że przy obecnie przyjmowanych największych dopuszczalnych dawkach
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nie ma potrzeby, aby dla osób zawodowo narażonych skracać z tego tytułu czas

pracy lub przedłużać urlopy.

W 1966 r. odbywa się w Rzymie I Kongres Międzynarodowego

Stowarzyszenia Ochrony przed Promieniowaniem-IRPA. Z Polski przedstawiono

na Kongresie dwa referaty:

1. T. Musiałowicz „Personell Film Monitoring in Poland. Organization, Method,

Results".

2. S. Pszona, M. Zielczyński i K. Żarnowiecki „Methodes de mesure simultanee

d" equivalent de dose (DE) et de coefficient de qualite (QF) de rayonnements

mixtes".

W Polsce w 1966 r. powstaje Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zmiana koncepcji i celów ochrony radiologicznej nastąpiła wskutek,

zagrożenia populacji skażeniami środowiska na skalę globalną, w wyniku prób

z bronią jądrową, potencjalnym zagrożeniem wojną jądrową oraz rozwojem

techniki i energetyki jądrowej (potencjalna możliwość wielkoskalowych awarii).

Powstawały i narastały problemy związane z usuwaniem odpadów

promieniotwórczych. Kryteria na podstawie których normowano narażenie

zawodowe, nie spełniały wymagań odpowiednich do limitowania skażeń

środowiska i zagrożenia ludności. Rozprzestrzenianie się skażeń

promieniotwórczych po próbnych wybuchach jądrowych i groźba awaryjnych

uwolnień z dużych obiektów jądrowych przyspieszyły rozwój metod badania

skażeń środowiska i produktów żywnościowych, prognozowania tych skażeń,

opracowania systemów informacji, systemów współpracy międzynarodowej

i krajowych służb awaryjnych, sposobów zmniejszania narażenia ludności,

usuwania skutków awarii oraz prognozowania późnych skutków zdrowotnych,

występujących po napromienieniu dużych populacji małymi dawkami.
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Organizacje międzynarodowe9 tworzyły programy badawcze, zacieśniały

współpracę, powoływały Komisje, Rady, Komitety, w celu rozwiązywania

narastających problemów ochrony.

W roku 1961 przekazano do Polski projekt „Norm Ochrony

przed Promieniowaniem" i projekt „Przepisów Pracy z Materiałami

Promieniotwórczymi" w krajach członkowskich RWPG. Dokumenty

te opracowane przez delegację radziecką, były wiernym odbiciem przepisów

obowiązujących w ZSRR, różniących się dość znacznie od honorowanych niemal

na całym świecie zaleceń ICRP. Zaczęła się prawie sześcioletnia batalia

na forum RWPG o ujednolicenie przepisów tej organizacji z zaleceniami ICRP

i przepisami IAEA. Dzięki konsekwentnej postawie delegacji polskiej,

posiadającej moralne i oficjalne poparcie KKOR udało się, przy pomocy

odmłodzonej delegacji radzieckiej, doprowadzić w 1966 r. do całkowitej

zgodności przepisów RWPG z podstawowymi normami IAEA. RWPG

zrezygnowała z wprowadzania własnych przepisów, zalecając krajom

członkowskim dostosowanie się do przepisów IAEA. Pozwoliło to na nowelizację

przepisów w Polsce, zgodnie z opartymi na zaleceniach ICRP i przepisami

IAEA.

Ważnym elementem ochrony ludzi przed promieniowaniem jest

bezpieczny transport materiałów promieniotwórczych. W końcu lat

pięćdziesiątych różne organizacje transportowe70 , do których należała także

Polska posiadały własne, często różniące się przepisy. Wszyscy rozumieli

potrzebę ujednolicenia przepisów w skali międzynarodowej, ale każdy chciał aby

9 IAEA, WHO, FAO, PAHO (Ogólno Amerykańska Organizacja Zdrowia), OECD/ENEA
(Europejska Agencja Energii Jądrowej Organizacji Rozwoju i Współpracy Ekonomicznej)
10 IATA (International Air Transport Asociation), ADR (Road Transport of Dangerous Good -
przepisy ONZ), IMCO (International Maritime Consultative Organization), OSŻeDo (Organizacja
Sotrudniczestwa Żeleznych Dorog ), CIM (Convention Internatinale Doncernant le Transport des
Marchandises par Chemins de fer).
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przyjęto jego zasady. Dopiero IAEA udało się w latach sześćdziesiątych

doprowadzić do ujednolicenia. Najbardziej oporną była delegacja radziecka,

która usiłowała dostosować przepisy transportowe IAEA do swoich przepisów

nie honorujących szeregu zasadniczych postanowień IAEA. Po ujednoliceniu

przepisów na forum międzynarodowym, dopiero w 1973 r., Stała Komisja

RWPG ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Atomowej podejmuje uchwałę

zalecającą Krajom RWPG stosowanie przepisów IAEA. Polska jako kraj

tranzytowy między wschodem i zachodem była szczególnie zainteresowana

ujednoliceniem przepisów transportowych i delegacja polska (J.Rotnicki,

T.Musiałowicz) odegrała w tym procesie znaczącą rolę.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych Instytut Medycyny Pracy

w Łodzi rozpoczyna systematyczne badania ekspozycji górników na radon i jego

pochodne (W. Chruścielewski, T. Domański). W latach późniejszych badania

te prowadzi także Główny Instytut Górnictwa (J. Lebecka, J. Skowronek,

I. Tomza).

W 1968 r. opublikowane zostaje Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie bhp przy pracy z promieniowaniem jonizującym (Dz. U. Nr 20

z 1968r.) oraz w 1970 r. Zarządzenie MZiOS i Pełnomocnika Rządu ds. PWEJ w

sprawie dopuszczalnych dawek promieniowania jonizującego i innych

wskaźników w zakresie ochrony przed promieniowaniem (M.P. Nr 1 z 1970 r.),

opracowane po raz pierwszy na podstawie aktualnych wówczas zaleceń ICRP

i przepisów IAEA.

W 1969 r. zostaje powołana Komisja Ochrony Radiologicznej

Państwowej Rady ds. Wykorzystania Energii Atomowej (przewodniczący

Główny Inspektor Sanitarny Kraju - Ryszard Brzozowski). Komisja została

powołana na miejsce dawnego KKOR.
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UNSCEAR publikuje raport nt. wybuchów jądrowych migracji skażeń

promieniotwórczych w atmosferze, skutków popromiennych w układzie

nerwowym i aberracji chromosomowych.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych i na początku lat

siedemdziesiątych w CLOR, IBJ i w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. PWEJ

prowadzono prace studialne i organizacyjne mające na celu obronę ludności

Polski na wypadek wojny jądrowej. M. in. wyznaczono współczynniki osłonne

typowej zabudowy kraju. W 1971r. zorganizowano w „krajach socjalistycznych"

po raz pierwszy jawne sympozja nt. „Zagrożenie radiacyjne ludności w czasie

wojny jądrowej" (D. Grabowski, Z. Jaworowski, S. Rabiej, K. Żarnowiecki).

Materiały z tych sympozjów opublikowano w raportach CLOR

nr nr 90/FD,1971; 90/II/D, 1971 i l/Z, 1975.

W końcu lat sześćdziesiątych w CLOR (M. Wolska-Witter,

A. Koczyński) oraz w IFJ (T. Niewiadomski) rozpoczęto prace doświadczalne

nad zastosowaniem detektorów termoluminescencyjnych w dozymetrii

indywidualnej i kontroli środowiska. W CLOR jako materiał na detektory

stosowano CaF2(Mg) a w IFJ LiF.

Na II Kongresie IRPA w 1970 r. w Brighton (Wielka Brytania)

przedstawiono referaty dotyczące przeprowadzania analizy kosztów i korzyści

w ochronie radiologicznej, czego konsekwencją było wprowadzenie zasady

optymalizacji w ochronie. Bliższe omówienie metod optymalizacji

przedstawiono w publikacjach ICRP 37.(1983)., 42.(1973).,i 55.(1989).

W skład IRPA zostaje przyjęta Sekcja Ochrony przed Promieniowaniem

Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

W 1971 r. Arne Hedgran i Bo Lindel (Szwecja) zaproponowali

ograniczenie dawki zbiorowej (collective dose) dla krytycznych grup ludności

i przeprowadzenie oceny tej dawki od różnych źródeł zagrożenia. Rok później
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UNSCEAR ocenia już narażenie osób zatrudnionych w energetyce jądrowej,

na podstawie dawki zbiorowej, wyrażonej w osoboremach na megawat

elektryczny na rok (manrem/MWe rok).

Raport ICRU 19 z serii „Radiation Quantities and Units", wprowadza

w 1971 r. nowe symbole dla równoważnika dawki (H), współczynnika jakości

(Q) i iloczynów współczynników uwzględniających rozkład dawki w czasie

i przestrzeni (N) oraz dla liniowego przekazania energii (L). Raport wprowadza

wielkości operacyjne pozwalające na pomiary, niezbędne dla porównania

rzeczywistego zagrożenia promieniowaniem, z limitami ICRP, wskaźnik dawki

pochłoniętej Di (dose index) i wskaźnik równoważnika dawki Hi (dose equivalent

index). Są to maksymalne wartości zmierzone w kuli (o średnicy 30 cm)

z materiału równoważnego tkance. ICRU określa materiał kuli następująco:

76% - O; 11,1% - C; 10,1% - H i 2,6% N. Kula ta nazywana jest potocznie

„Kulą ICRU". W raporcie tym ICRU rozszerza zakres stosowania jednostek

specjalnych:

rad - energia właściwa, dawka pochłonięta, wskaźnik dawki pochłoniętej, kerma.

rem - równoważnik dawki, wskaźnik równoważnika dawki.

W 1973 roku raport 19 uzupełniono Raportem ICRU 19 S (suplement),

który poświęcono równoważnikowi dawki.

Ustawą z dnia 12 kwietnia 1973 r. utworzono Urząd Energii Atomowej

(Prezes J. Felicki) na miejsce Urzędu Pełnomocnika ds. PWEJ.

Polska zostaje przyjęta w skład członków UNSCEAR.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 59/73 z dnia 16.03. 1973 powołano

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (W. J. Czerwonka).

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał Krajowego Specjalistę

ds. Ochrony Radiologicznej (T. Majle).
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W latach 1972 - 1979 pracownicy Centralnego Laboratorium Ochrony

Radiologicznej w Warszawie przeprowadzają pod kierownictwem Zbigniewa

Jaworowskiego, badania 16 lodowców Alaski, Norwegii, Spitsbergenu, Alp,

Himalajów, Afryki Równikowej, Peru i Antarktydy, w celu określenia strumienia

do atmosfery globu metali ciężkich i radionuklidów ze źródeł naturalnych

i sztucznych.

Od 1973 r. w CLOR prowadzone są systematyczne badania pionowego

rozkładu skażeń atmosfery metalami ciężkimi, produktami rozszczepienia

po wybuchach jądrowych oraz naturalnymi radionuklidami ( Z. Jaworowski,

L. Kownacka).

Wzrost zawartości try tu w środowisku po wybuchach termojądrowych

zwrócił uwagę na potencjalne zagrożenie tymi izotopami wodoru. W latach

70-tych rozpoczęto w CLOR badania nt. zachowania się trytu w łańcuchu

pokarmowym oraz wpływu trytu związanego organicznie i wody trytowej

na wzrost, rozwój, reprodukcję i czynności układu nerwowego u szczurów

(Z. Pietrzak-Flis, I. Radwan, I. Indeka, M. Kowalska).

W 1974 w CLOR opracowano metodę pomiaru oraz rozpoczęto

systematyczną kontrolę stężeń Kr-85 w powietrzu atmosferycznym

(T.Wardaszko, J.Nidecka). Poziom kryptonu pochodzącego głównie z uwolnień

z niektórych obiektów jądrowych jest wskaźnikiem globalnego skażenia

promieniotwórczego atmosfery.

Produkty rozszczepienia próbnych wybuchów jądrowych, odpady

promieniotwórcze z przerobu paliwa jądrowego i różnych zastosowań źródeł

promieniotwórczych, skażają środowisko i budzą niepokój. Problematyką

tą zajmują się UNSCEAR, IAEA, i wiele innych organizacji. W 1973 r. IAEA

powołuje grupę ekspertów, która opracowuje raport opublikowany w 1978 r.
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zatytułowany „Principles for establishing limits for the releases of radioactive

material into the environment".

Ustawą z dnia 27 marca 1976 utworzono Ministerstwo Energetyki

i Energii Atomowej. Pion atomistyki w tym resorcie powierzono podsekretarzowi

stanu (Jan Felicki).

Istotnym dla ochrony radiologicznej, był wydany w 1976 roku Raport

ICRU 25 „Conceptual Basis for the Determination of Dose Equivalent". Raport

ten wprowadził rozgraniczenie w określaniu wskaźników równoważnika dawki

dla tkanek znajdujących się na małej głębokości i tkanek położonych głębiej.

Wskaźnik powierzchniowego równoważnika dawki HIS (shallow dose equivalent

index) mierzony jest w warstwie powierzchniowej kuli na głębokości od 0,07 mm

do 10 mm. Wielkość 0,07 mm (7mg/cm2 ), to grubość martwego naskórka,

którego narażenie nie jest istotne. Warstwę o grubości 1 cm uznano jako

odpowiednią dla rozdziału między wskaźnikiem powierzchniowego i głębokiego

równoważnika dawki Hid(deep dose equivalent index).

Rozdział VII. Optymalizacja w ochronie radiologicznej.

Opublikowana w 1977 r. publikacja ICRP (Publication No 26) wprowadziła

szereg zmian i uzupełnień do przyjmowanych w ciągu poprzednich lat koncepcji

w ochronie radiologicznej. System ograniczenia zbędnego napromienienia

człowieka został oparty na trzech zasadach" :

11 ściśle mówiąc zasady te były już także prezentowane we wcześniejszych publikacjach ICRP
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1. Uzasadnienie - żadna działalność (practice) stwarzająca narażenie człowieka

na promieniowanie nie powinna być akceptowana jeśli nie przynosi korzyści

netto określonej wzorem:

B = V-(P+X+Y)

gdzie:

V - korzyść brutto z podjętej działalności;

P - koszty konwencjonalne działalności;

X - koszty zastosowanych środków ochrony;

Y - straty wynikające z napromienienia ludzi w wyniku tej działalności .

2. Optymalizacja - narażenie należy utrzymać na rozsądnie najniższym

poziomie, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i społeczne (ALARA).

Analizę optymalizacyjną można przeprowadzić na podstawie wzoru podobnego

do stosowanego w uzasadnieniu. Hipotetyczne straty radiacyjne można określić

według wzoru:

gdzie:

a - zysk z uniknięcia jednostkowej dawki zbiorowej, odpowiadający

przyjmowanym stratom w wyniku narażenia ludzi na dawkę zbiorową

S = 1 osobo Sv, wyrażony w jednostkach monetarnych,

5 - roczna dawka zbiorowa,

Ej - roczna dawka efektywna osobnika w grupie „i" (dawka efektywna -

wielkość wprowadzona przez ICRP w 1991 r. na miejsce efektywnego

równoważnika dawki),

Pi- liczba osób w grupie „i" narażona na dawkę E,,
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Pi - dodatkowy współczynnik zależny od wartości dawki efektywnej

wyrażony w jednostkach monetarnych. Przy dawkach E < 5mSv

przyjmuje się p = 0.

Przy zagrożeniu dużej liczby osób małymi dawkami, analizę opiera się na ocenie

korzyści jakie uzyskuje społeczeństwo z obniżenia dawki zbiorowej. Zysk

z uniknięcia jednostkowej dawki zbiorowej (1 osobo rem) szacowany był

przez różnych autorów od 10 do 250 USD (w późniejszych raportach ICRP

przyjmowano a = 20.000 USD na 1 osobo Sv).

3. Dawki graniczne - napromienienie ludzi od wszystkich źródeł, (za wyjątkiem

naturalnego tła promieniowania i narażenia pacjentów w wyniku postępowania

lekarskiego), nie może przekraczać ustalonych limitów.

ICRP w publikacji 26 nie używa już terminu największa dawka

dopuszczalna. Na jego miejsce wprowadzono termin „graniczna wartość

równoważnika dawki" (dose equivalent limit).

Równoważnik dawki wyznaczano wzorem:

H = D»Q*N [Sv]

gdzie:

D - dawka pochłonięta w punkcie tkanki lub narządu, w grejach [Gy];

Q - współczynnik jakości promieniowania;

N - iloczyn wszystkich innych współczynników mających wpływ na skutek

biologiczny promieniowania.

Przy ówczesnym stanie wiedzy Komisja zaleciła stosowanie wartości N = 1.

Siwert [Sv] i Grej [Gy] to jednostki specjalne międzynarodowego układu

jednostek SI (jednostką SI jest dżul na kilogram), zastępujące stosowane

uprzednio w ochronie rem i rad. 1 Sv = 100 rem, a 1 Gy = 100 rad.

Wprowadzono szereg nowych pojęć, między innymi:
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Zbiorowy równoważnik dawki (collective dose equivalent)

gdzie:

Hj - równoważnik dawki osobnika i;

P,- liczba osób w napromienionej grupie.

Obciążający równoważnik dawki (committed dose equivalent), w określonym

narządzie lub tkance w wyniku wchłonięcia substancji promieniotwórczej:

to+50lat

H50 = fH(t)dt
to

gdzie:

H(t) - moc równoważnika dawki w czasie t ;

t0 - czas odpowiadający momentowi wchłonięcia substancji

promieniotwórczej.

50 - czas narażenia (lata), przyjmowany dla pracownika.

Dla osób z populacji (dzieci) czas ten może być przedłużony do 70 lat.

Efektywny równoważnik dawki (effective dose equivalent). Wielkość

określająca narażenie całego ciała w wyniku napromienienia poszczególnych

narządów (np. w wyniku skażeń wewnętrznych).

HE =
T

gdzie:

wT - współczynnik wagowy tkanki określający stosunek ryzyka

wystąpienia stochastycznych skutków napromienienia tkanki

(narządu) T, do ryzyka tych skutków przy jednorodnym

napromień ieniu całego ciała;
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HT - równoważnik dawki w tkance (narządzie) T.

Tablica 6 poniżej podaje zalecone wartości współczynników wT.

Tablica 6.

Narząd lub tkanka

gonady

gruczoły piersiowe

czerwony szpik kostny

płuca

tarczyca

kości (powierzchnie)

Pozostałe pojedyncze narządy

WT

0,25

0,15

0,12

0,12

0,03

0,03

0,3

Wartość graniczną równoważnika dawki przy napromienieniu całego ciała

pozostawiono bez zmian, 50 mSv na rok dla pracowników i 5 mSv na rok

dla osób z ludności. Zrezygnowano ze stosowania dla określenia dawki

granicznej wzoru D < 5 (N - 18), oraz z podawania dawek granicznych

dla poszczególnych narządów,(dla skutków stochastycznych). Ze względu

na możliwość wystąpienia skutków deterministycznych (niestochastycznych)

ograniczono roczny równoważnik dawki dla soczewek oczu do 0,3 Sv oraz

dla poszczególnych tkanek do 0,5 Sv.

Dla osób z ludności przyjęto, że dawki graniczne nie mogą przekraczać

0,1 wartości dawek ustalonych dla narażenia zawodowego. Zrezygnowano

z podawania limitu dawki genetycznej (poprzednio wynosił on 5 rem na 30 lat),

wychodząc z założenia, że stosowanie się do zaleconych ograniczeń
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dla pracowników i poszczególnych grup z ludności, daje gwarancję

z wystarczająco dużym prawdopodobieństwem, że dawka genetyczna

nie przekroczy 0,5 mSv w ciągu roku tzn. 1/3 zalecanej uprzednio wartości

maksymalnej.

Zrezygnowano z podawania maksymalnie dopuszczalnych stężeń

substancji promieniotwórczych w wodzie i powietrzu. Zastąpiono je limitem

wniknięcia substancji promieniotwórczych do organizmu przez drogi oddechowe

i przewód pokarmowy (Annual Limit on Intake - ALI).

Wartości ALI, ICRP podała w publikacji nr 30. Publikacja ukazała

się w czterech częściach. Część I i dodatek do niej w 1979 roku, Część II

w 1980 r. (dodatek w 1981 r.), Część III w 1981 r.,(dodatki A i B w 1982r.),

Publication 30 Index w 1982 roku i Część IV w 1988 roku. Publikacja ta została

uzupełniona publikacją ICRP No 56 „Age - Dependent Doses to Members of the

Public from Intake of Radionuclides Part 1. Części 2 - 5 tej publikacji ukazały się

jako oddzielne publikacje ICRP No.No. 67(1993), 69(1995), 71(1996)

i 72(1996).

Ustalając limity równoważnika dawki dla pracowników, Komisja

wychodziła z założenia, że ryzyko wystąpienia u pracowników skutków

stochastycznych prowadzących do zejścia śmiertelnego nie powinno przekraczać

średniego ryzyka zgonów w zawodach o wysokim poziomie bezpieczeństwa

tj. 10"4 /rok. ICRP przyjęła, że łączne ryzyko wystąpienia, różnych mogących

prowadzić do śmierci nowotworów, nie przekracza 10" na 1 rem oraz,

że w zdecydowanej większości przypadków narażenia zawodowego, przy limicie

5 rem na rok, rzeczywiste dawki indywidualne nie przekroczą 1 rem. Komisja

wielokrotnie podkreślała w swoich zaleceniach, że ustalenie wartości granicznych

nie zwalnia z obowiązku utrzymywania dawek na jak najniższym poziomie
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i maksymalne narażenie od poszczególnych źródeł należy ustalać indywidualnie

w oparciu o optymalizację.

W roku 1975 na podstawie decyzji rządu 20/75 zostaje w Polsce

powołany Zespół do opracowania projektu ustawy o ochronie przed

promieniowaniem, nazwanej później „Prawo Atomowe". Międzyresortowy

zespół pod kierownictwem dyrektora CLOR Tadeusza Rzymkowskiego,

zakończył, uzgodnił między resortami i przekazał za pośrednictwem Ministerstwa

Energetyki i Energii Atomowej do Rady Legislacyjnej Rady Ministrów projekt

ustawy w 1977 r .

W latach siedemdziesiątych opracowano w CLOR metodę badania

zanieczyszczeń atmosfery śladowymi ilościami substancji promieniotwórczych

i pierwiastków stabilnych (J. Jagielak). Metodę tą wykorzystano przy

opracowaniu systemu wczesnego wykrywania skażeń w stacjach naziemnych

oraz w przestrzeni powietrznej do wysokości dolnej stratosfery (15 km).

Opracowano również metodę pomiaru jodu promieniotwórczego w powietrzu

pomieszczeń zakładów leczniczych (J. Krześniak, J. Henschke). W Instytucie

Medycyny Pracy w Łodzi rozpoczęto systematyczne badania narażenia pacjentów

w diagnostyce rentgenowskiej (J. Jankowski). W drugiej połowie

lat osiemdziesiątych badania te zostały rozwinięte na szeroką skalę

(M.A. Staniszewska, J. Jankowski).

Począwszy od 1980 r. CLOR prowadzi systematyczne badania poziomu

promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach przeznaczonych

dla budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Przeprowadzana

jest także ocena narażenia ludności od tych materiałów oraz od wykorzystywania

surowców odpadowych do budowy dróg, mostów itp. (A. Żak, M. Biernacka).
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Ustawą z dnia 3 lipca 1981 r. rozwiązano Ministerstwo Energetyki

i Energii Atomowej i sprawy energetyki atomowej powierzono powołanemu

tymczasowo Pełnomocnikowi Rządu ds. Energii Jądrowej (Jerzy Minczewski).

Ustawą z dnia 27 lutego 1982 r. utworzono Państwową Agencję

Atomistyki (Prezesi: Mieczysław Sowiński 1982-1989, Roman Żelazny 1989-

1991, Andrzej Janikowski p.o. 1991-1992, Jerzy Niewodniczański

od 1992).

Wydane w 1982 roku przez IAEA „Podstawowe Normy

Bezpieczeństwa dla celów Ochrony przed Promieniowaniem" (Basic Safety

Standards for Radiation Protection. Safety Series No 9")/2opierały się na

publikacji ICRP nr 26, z jednym wyjątkiem, wartość granicznej dawki

napromienienia soczewek oczu pozostawiono tak jak to było w publikacji

ICRP nr 9, tzn. 150 mSv / rok (15 rem / rok).

W 1982 r. UNSCEAR publikuje raport, w którym zostały uwzględnione

wyniki prac, (głównie ze Szwecji) donoszące o wysokim stężeniu radonu

w niektórych budynkach mieszkalnych. Efektywny równoważnik dawki od tła

naturalnego promieniowania, na jaki narażona jest ludność w tym rejonie

oszacowano na 2 mSv rocznie, tzn. dwa razy więcej niż dawniej przyjmowane

wartość (100 mrem). Duże wahania w stężeniu radonu w budynkach zwróciły

uwagę na to, że nie można pomijać tej składowej ekspozycji w ocenie narażenia

na promieniowanie jonizujące i nie uwzględniać jej w ochronie radiologicznej.

W wielu państwach określono wartości stężenia radonu w budynkach

mieszkalnych, które wymagają podjęcia akcji zapobiegawczej (action level).

Również w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych Prezes Państwowej

Agencji Atomistyki ustalił, że średnie wartości roczne ekwiwalentnego stężenia

12 Trzecia edycja, pierwsza była w 1962 a druga w 1967 roku. Obydwie edycje były opracowane
przy aktywnym udziale Polski.
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radonu, określające zagrożenie od radonu i jego pochodnych w pomieszczeniach

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, oddawanych do użytku po dniu 1 stycznia

1998 r. nie mogą przekraczać 200 Bq / m3.

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych CLOR rozpoczyna ocenę

narażenia od promieniowania X emitowanego przez kineskopy w modelach

telewizorów oraz przez generatory promieniowania w bramkach kontrolnych

na lotniskach (A. Żak, J. Henschke).

W latach 1980 - 1992 ukazują się kolejne raporty ICRU poświęcone

dozymetrii w ochronie radiologicznej. Są to : nr 33 (1980) „Radiation Quantities

and Units", nr 39 (1985) „Determination of Dose Equivalents Resulting from

External Radiation Sources", nr 40 (1986) „The Quality Factor in Radiation

Protection", nr 43 (1988) „Determination of Dose Equivalents from External

Radiation Sources" i nr 47 (1992) „Measurement of Dose Equivalents from

External Photon and Electron Radiations". Do określenia pola promieniowania

wprowadzono pojęcie pola rozciągłego i zorientowanego („expanded

and aligned"). Określenia te służą do zdefiniowania nowych wielkości

operacyjnych mierzonych w kuli ICRU:

1) do oceny narażenia zewnętrznego w kontroli środowiska

- H*(d), przestrzenny równoważnik dawki (ambient dose equivalent)

- H1 (d), kierunkowy równoważnik dawki (directional dose equivalent)

2) do indywidualnej kontroli narażenia zewnętrznego

- Hp(d), indywidualny równoważnik dawki promieniowania przenikliwego

(„individual dose equivalent, penetrating") do oceny narażenia narządów

głęboko położonych;
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- Hs(d), indywidualny równoważnik dawki powierzchniowy („individual dose

equivalent, superficial) do oceny narażenia na promieniowanie silnie i słabo

przenikliwe narządów położonych blisko powierzchni ciała.

Do oceny dawki równoważnej w skórze i soczewkach oczu, równoważnik dawki

mierzy się odpowiednio na głębokości d = 0,07 mm i d = 3 mm. Do oceny

narażenia narządów głębiej położonych, równoważnik dawki mierzy się

na głębokości d = 10 mm.

Rozdział VIII. Ochrona radiologiczna w czasie i po awarii w

Czarnobylu.

Niezatarte piętno na świadomość społeczną o zagrożeniu radiacyjnym wywarła

awaria w dniu 26 kwietnia 1986 r. w elektrowni atomowej w Czarnobylu

(Ukraina, ówczesny ZSRR). Dała ona dodatkowy impuls dla ochrony przed

promieniowaniem i uaktywniła działalność wielu organizacji. Mnożyły

się i mnożą raporty i opinie poświęcone tej katastrofie. Po raz pierwszy na taką

skalę przesiedlono ludzi, w warunkach pokojowych, z bardzo rozległego obszaru,

akcja ta w świetle dzisiejszej wiedzy przyniosła więcej szkód niż korzyści.

Wskutek katastrofy w ciągu kilku miesięcy zmarło 31 osób, z czego

28 w wyniku napromienienia a przede wszystkim radiacyjnych poparzeń skóry

promieniowaniem beta. W okresie następnych 10 lat zmarło 14 pacjentów, którzy

przeszli ostrą chorobę popromienną. Przyczyny ich zgonów mogły nie być

wynikiem napromienienia. W ostatnich latach donoszono o wzroście liczby

przypadków raka tarczycy u dzieci z terenów skażonych na Białorusi, Ukrainie

i w mniejszym stopniu w Rosji. Spośród tych dzieci do r. 1996 zmarło troje.

Na terenach tych, poza rakami tarczycy nie stwierdzono statystycznie istotnych
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odchyleń w liczbie zachorowań na nowotwory. Wśród ludności zamieszkującej

w rejonie katastrofy i przesiedlonej z terenów o podwyższonym ryzyku

zdrowotnym stwierdzono występowanie znacznych nieradiacyjnych zaburzeń

psychosomatycznych, wynikających ze stresów psychicznych. Katastrofa

spowodowała znaczące skutki społeczne i ekonomiczne.

W okresie zagrożenia radiacyjnego spowodowanego awarią

w Czarnobylu w Polsce działała Komisja Rządowa do Spraw Oceny

Promieniowania Jądrowego i Działań Profilaktycznych pod przewodnictwem

wiceprezesa Rady Ministrów PRL Zbigniewa Szałajdy. Zadaniem Komisji była

ochrona ludności przed skutkami narażenia od opadu promieniotwórczego

pochodzącgo z awarii w Czarnobylu. Najważniejszym wprowadzonym przez

Komisję działaniem ochronnym była profilaktyka jodowa. Dla zablokowania

dostępu jodu radioaktywnego do tarczycy podano 18,5 milionom Polaków

jednorazowe dawki jodu stabilnego, o wielkości zależnej od wieku. Była

to największa w historii medycyny akcja profilaktyczna dokonana w ciągu kilku

dni. Jej sprawne przeprowadzenie umożliwiły strategiczne zapasy jodu

stabilnego (ok. 100 dawek na każdego mieszkańca) przygotowane w latach

siedemdziesiątych dla celów obrony cywilnej, rozmieszczone w aptekach,

instytucjach naukowych i zakładach pracy. Polska była jedynym krajem gdzie

jodową akcję profilaktyczną przeprowadzono na tak wielką skalę. Komisja

opracowała Raport, w którym przeanalizowano stan ochrony radiologicznej

w kraju przed i po awarii oraz przedstawiono wnioski i propozycje wykorzystania

doświadczeń wynikających z funkcjonowania kraju w warunkach zagrożenia

radiacyjnego.

W 1991 r. FAO/WHO wydają „Codex Alimentarius", określający

maksymalne skażenia żywności i pasz dopuszczone do obrotu w handlu

międzynarodowym po awarii jądrowej.

57



W 1986 r. ukazuje się w Polsce Ustawa pod nazwą „Prawo Atomowe",

poświęcona ona jest głównie bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie

radiologicznej. Prawo Atomowe, zawiera rozdziały dotyczące: obiektów

jądrowych, materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego,

odpadów promieniotwórczych, transportu, szkolenia i ochrony zdrowia,

odpowiedzialności za szkody jądrowe oraz rozdziały dotyczące Państwowej

Agencji Atomistyki, Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony

Radiologicznej oraz odpowiedzialności za wykroczenia związane

z bezpieczeństwem i ochroną. Powstały Państwowy Dozór przejmuje część

działalności wykonywanej poprzednio przez CLOR. Pierwszym Głównym

Inspektorem Dozoru zostaje Wacław Dąbek, współautor opublikowanego Prawa

Atomowego.

W latach następnych wydano szereg rozporządzeń i zarządzeń

wykonawczych do Ustawy Prawo Atomowe.

Decyzją Rządu RP z dnia 4 września 1990 r. postanowiono zrezygnować

z rozpoczętej budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec a w uchwale Sejmu RP

z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski

do 2010 r. zrezygnowano z energetyki jądrowej, co w znacznym stopniu osłabiło

zainteresowania atomistyką w kraju, a w tym również i ochroną radiologiczną

ściśle związaną z rozwojem energetyki jądrowej.

W latach 1989-91 w CLOR przy współudziale sieci stacji Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowana zostaje i po raz pierwszy

opublikowana „radiologiczna mapa Polski" (M. Biernacka, J. Henschke,

J. Jagielak, A. Sosińska). Celem mapy było określenie rozkładu terytorialnego

stężeń radionuklidów naturalnych i pochodzenia sztucznego (Cs-137 i Cs-134)

w glebie oraz wartości mocy dawki tła promieniowania gamma i stężeń radonu

w powietrzu.
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Na podstawie pomiarów rozpoczętych w końcu lat osiemdziesiątych

określane są w CLOR dawki efektywne u mieszkańców różnych rejonów Polski,

pochodzące od wchłonięć radu-226, polonu-210, ołowiu-210, oraz izotopów

uranu i toru (Z. Pietrzak-Flis).

W 1990r. w CLOR zostaje skonstruowany automatyczny czytnik

detektorów śladowych z przeznaczeniem do określania stężeń radonu

w powietrzu (S.W.Rosiński).

Wydana w 1991 r. publikacja ICRP (Publication No 60) opiera się na

tych samych zasadach co zalecenia z 1977 r., tzn. uzasadnienie, optymalizacja

i dawki graniczne. Komisja wprowadziła nowe wielkości stosowane

przy określaniu limitów dawki:

dawka równoważna (HT) - zamiast równoważnika dawki;

dawka efektywna (E) - zamiast efektywnego równoważnika dawki.

Wagowy współczynnik promieniowania (wR) - zamiast współczynnika

jakości (Q).

Równoważnik dawki był wyznaczany w danym punkcie tkanki lub narządu.

Dawkę równoważną oblicza się na podstawie średniej energii pochłoniętej

w tkance lub narządzie. Dawka równoważna jest wielkością niemierzalną i do jej

oceny przy narażeniu zewnętrznym można posługiwać się wielkościami

operacyjnymi ICRU - równoważnikiem dawki indywidualnym (obecnie

osobistym-personal dose equivalent), równoważnikiem dawki kierunkowym

(directional dose equivalent) i równoważnikiem dawki przestrzennym

(ambient dose equivalent).

Komisja zrezygnowała ze stosowania współczynnika jakości Q przy

wyznaczaniu dawki równoważnej. Uznano, że brak jest sprawdzonych danych

radiobiologicznych dla określania zwiększonego prawdopodobieństwa

występowania szkód popromiennych przy wysokich wartościach

59



współczynników przekazania energii, na podstawie zależności Q od L. Podane

obecnie przez Komisję wartości wR, ustalono na podstawie informacji

biologicznych przy różnych warunkach ekspozycji i na sprawdzonych wynikach

tradycyjnych obliczeń przestrzennego równoważnika dawki.

Dawka równoważna określana jest wzorem:

HT= ZJ WRDTR [SV]

R

gdzie:

wR - wagowy współczynnik promieniowania.

DTR - średnia dawka pochłonięta w tkance lub narządzie T pochodząca od

promieniowania R.

Przyjęte wartości współczynnika wR podaje Tablica 7.

Tablica 7.

Rodzaj promieniowania

Fotony, wszystkie energie

Elektrony i mezony, wszystkie energie

Neutrony < 10 keV

Neutrony 10-100keV

Neutrony 100 keV - 2MeV

Neutrony 2 - 20MeV

Neutrony > 200 MeV

Protony za wyjątkiem protonów odrzutu o energii > 2MeV

Cząstki alfa, fragmenty rozszczepienia, ciężkie jądra

W R

1

1

5

10

20

10

5

5

20
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Dawka efektywna, dla której ustalono limit napromienienia i która określa

narażenie całego ciała, wyrażona jest wzorem:

E = ZwTHT [SV]
T

gdzie:

wT - wagowy współczynnik tkanki T;

HT - dawka równoważna w tkance lub narządzie T.

Przyjęte wartości współczynnika wTpodaje Tablica 8.

Tablica 8.

Narząd lub tkanka

gonady

czerwony szpik kostny, żołądek, jelito grube, płuca

pęcherz, gruczoły piersiowe, wątroba, przełyk tarczyca

skóra, powierzchnie kości

pozostałe pojedyncze narządy lub tkanki

wT

0,2

0,12

0,05

0,01

0,05

Tablica 9 podaje wartości dawek granicznych przyjętych przez Komisję

w 1990 roku.

Tablica 9.

Dawka efektywna - całe ciało

równoważna - narząd (tkanka)

całe ciało

soczewki oczu

skóra

ręce i stopy

lub dawka Narażenie (mSv )

zawodowe ludności

20" 1 M

150 15

500/5 50

500

13 średnia w ciągu 5 lat. Maksymalna roczna 50mSv
14 średnia w ciągu 5 lat. Maksymalna roczna 5mSv
15 średnia z powierzchni I cm2 napromienionej skóry
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Dla kobiet, przy możliwości napromienienia płodu, ograniczono dodatkowo

dawkę graniczną do 2 mSv w całym okresie ciąży. Przy podejmowaniu decyzji

o tym ograniczeniu brano pod uwagę możliwość wystąpienia nowotworów

u dziecka narodzonego po napromienieniu „in utero" oraz możliwości obniżenia

ilorazu inteligencji (IQ). Obniżenie średniego limitu napromienienia całego ciała

z 50 do 20 mSv na rok wynikało z danych, że standard bezpieczeństwa

w przemyśle poprawił się z ryzyka śmierci rzędu 10"4na rok, do 5 x 10"5na rok.

Dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa, przy przyjętym limicie dawki, wynika

z faktu, że przy szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworów

na jednostkę dawki, opierano się na ekstrapolacji liczby zachorowań

po napromienieniu dużą mocą dawki, do zachorowań po napromienieniu małą

mocą dawki. NCRP sugeruje, że ten współczynnik bezpieczeństwa mieści się

w przedziale od 2 do 3.

W ramach optymalizacji ochrony, Komisja zaleca ustalanie zarówno

dla pracowników jak i dla ludności limitów użytkowych (dose constraint). Limity

te przyjmowane dla określonej działalności lub źródła zagrożenia, powinny

być niższe od ogólnie obowiązujących dawek granicznych, na tyle na ile jest to

rozsądnie osiągalne.

Przy ustalaniu poziomów interwencji w sytuacjach awaryjnych należy

także kierować się zasadami uzasadnienia i optymalizacji. Trzeba porównywać

korzyści otrzymane, z uniknięcia określonej wartości dawki (advertable dose)

w wyniku interwencji, ze stratami jakie mogą być poniesione na skutek działań

interwencyjnych. Przy planowaniu narażenia ekip ratowniczych ICRP zaleca,

żeby efektywna dawka w czasie akcji nie przekroczyła 0,5 Sv, a dawka na skórę

5 Sv. Nie dotyczy to przypadków ratowania życia ludzkiego, dla tych sytuacji

nie podano żadnego limitu.
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Komisja zrezygnowała z podziału warunków pracy, na przyjmowane

wcześniej warunki A i B (podział pracowników na kategorie A i B pozostawiono

w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej Nr 96/29). Uznano, że przy stosowaniu

zasady ALARA, taki podział jest niepotrzebny, a zasada obejmowania

pracowników kontrolą dawek indywidualnych i specjalnym nadzorem lekarskim

powinna wynikać z różnych, lokalnie rozpatrywanych aspektów. Zawierający

prawie dwieście stron Raport Komisji jest najobszerniejszym z dotychczas

opracowanych i zawiera bogate udokumentowanie przyjętych koncepcji.

Uzupełnieniem Raportu jest kolejna publikacja ICRP (Publication No 61). W tej

publikacji ICRP podaje wtórne limity narażenia przy zagrożeniu skażeniami

wewnętrznymi. Są to roczne limity pobrania substancji promieniotwórczych

przez człowieka drogą oddechową i pokarmową (ALI). „ALI" obliczone zostały

dla rocznej dawki obciążającej 20 mSv (osoby dorosłe w czasie pracy).

Część II publikacji ICRP nr 61 ukazała się jako odrębna publikacja

nr 68 (1994) „Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers".

W opracowaniu publikacji nr 60 brał czynny udział Julian Liniecki,

wieloletni członek ICRP i UNSCEAR.

W pracach UNSCEAR aktywny udział ma Zbigniew Jaworowski

(w latach 1978-82 kolejno wiceprzewodniczący i przewodniczący

ww. Komitetu).

W 1993 r. ICRU publikuje raport 51 „Quantities and Units in Radiation

Protection Dosimetry". Termin indwidualny równoważnik dawki zastąpiono

osobistym równoważnikiem dawki (personal dose equivalent). Wielkość

ta stosowana jest zarówno dla oceny narażenia od promieniowania silnie

jak i słabo przenikliwego. Symbol pozostawiono taki sam jak dawniej

dla promieniowania silnie przenikliwego Hp(d). Przy określeniu osobistego

równoważnika dawki należy zawsze podawać głębokość „d" (w mm) do jakiej
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się on odnosi, np.: Hp(0,07) - skóra, Hp(3) - soczewki oczu, Hp(10) - narządy

głębiej położone.

W 1993 roku ukazuje się raport NCRP nr 116 „Limitation of Exposure to

Ionizing Radiation" (nowelizacja raportu NCRP nr 90 z 1987 r.). Raport

wprowadza w USA nowe pojęcia i terminy zgodnie z aktualnymi zaleceniami

ICRP. Różnice w stosunku do ICRP dotyczą limitów narażenia. Dla narażenia

zawodowego nie limituje się, średniej dla okresu 5 lat dawki efektywnej (ICRP

- 20mSv) ale wprowadza się ograniczenie dawki zakumulowanej w zależności

od wieku pracownika - 10 mSv x wiek. Dla narażenia ludności przyjmuje się dla

poszczególnych osób efektywną dawkę graniczną lmSv na rok przy narażeniu

ciągłym i 5mSv na rok przy narażeniu występującym rzadko (infrequent

exposure). NCRP nie podaje limitów pobrania substancji promieniotwórczych

ALI. Wprowadzono na ich miejsce poziomy odniesienia (Annual Reference

Levels of Intake - ARLI) obliczone analogicznie jak ALI w publikacji ICRP 61

tzn. ARLI = 20 mSv na E (50) Bq"1, gdzie E (50) Bq"1, jest efektywną dawką

obciążającą w ciągu 50 lat przy skażeniu wewnętrznym substancją

promieniotwórczą o aktywności lBq.

W 1994 r. opublikowano Raport UNSCEAR (Report to the General

Assembly with Scientific Annexes). Aneks A tego raportu (Epidemiological

studies of radiation carcinogenesis) jest poświęcony epidemiologicznym

badaniom karcynogenezy radiacyjnej. W Aneksie B (Adaptive responses

to radiation in cells and organisms) po raz pierwszy uznano występowanie

zjawiska adaptacji i stymulacji w organizmie po ekspozycjach na małe dawki

promieniowania. Wyniki badań doświadczalnych wskazujące na występowanie

tych efektów u ssaków były przedstawione bez komentarza już w raporcie

UNSCEAR w 1958 roku.
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W 1994 roku zostaje utworzona w PKN Normalizacyjna Komisja

Problemowa Nr 246 do spraw Ochrony Radiologicznej (przewodniczący

Sławomir Sterliński), a w 1995 r. Normalizacyjna Komisja Problemowa Nr 266

do spraw Aparatury Jądrowej (przewodniczący S.Wójtowicz). Także w 1995 r.

przy Radzie ds. Atomistyki powołano Podkomisję Ochrony Radiologicznej

(przewodniczący Julian Liniecki), którą w 1997 r. przemianowano na Komisję

Ochrony Radiologicznej. Utworzona Komisja jest organem doradczym

ds. ochrony radiologicznej Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

W przepisach międzynarodowych w latach dziewięćdziesiątych pojawiły

się ograniczenia narażenia na promieniowanie kosmiczne załóg latających

na dużych wysokościach. Dyrektywa 96/29 Unii Europejskiej wymaga

aby przedsiębiorstwa eksploatujące . samoloty badały narażenie

na promieniowanie kosmiczne tych załóg samolotów, które mogą być narażone

na dawki przekraczające 1 mSv w ciągu roku.

Wydane w 1996 r. przez IAEA „Międzynarodowe Podstawowe Normy

Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym i Bezpieczeństwa Źródeł

Promieniowania"7*5 (International Basic Safety Standards for Protection against

Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources - IAEA Safety

Series No 115) były opracowane wspólnie z FAO, ILO, OECD/ENEA, PAHO,

WHO. W opracowaniu tych norm brała także czynny udział delegacja polska.

Normy te tak jak i poprzednie ich edycje całkowicie opierają się na zaleceniach

ICRP. Pewne różnice w stosunku do publikacji ICRP 60 wprowadzono

w limitowaniu narażenia pracowników służb interwencyjnych. Biorący udział

w akcji awaryjnej nie mogą być narażeni na dawki przekraczające roczny limit

16 Tłumaczenie na język polski - Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa 1997 r.
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dla narażenia zawodowego. Nie dotyczy to przypadków interwencji mających

na celu: ratowanie życia ludzkiego lub zapobieganie poważnym uszkodzeniom

zdrowia, zapobieganie dużej dawce zbiorowej i zapobieganie rozwinięcia

się sytuacji katastroficznej. W tych przypadkach należy dołożyć wszelkich starań

aby dawki indywidualne nie przekroczyły dwukrotnej rocznej dawki granicznej

dla zawodowo narażonych, a w przypadkach ratowania życia dziesięciokrotnej

wartości tej dawki. W odróżnieniu od wydania z 1982 r. Międzynarodowe Normy

nie podają granicznych wartości pobrania przez organizm substancji

promieniotwórczych (ALI). Zastąpiono je wartościami obciążającej dawki

efektywnej na jednostkę aktywności dla różnych grup wieku. Wartości te podane

są dla substancji promieniotwórczych pobranych drogami, pokarmową

i oddechową. Należy zwrócić uwagę, że w 1986 roku po raz pierwszy w tytule

„Norm" IAEA oprócz „Ochrony przed Promieniowaniem pojawia

się „Bezpieczeństwo Źródeł". Jest to z pewnością wpływ awarii w Czarnobylu,

gdzie brak zapewnienia bezpiecznej pracy reaktora jądrowego doprowadził

do tak wielkiej katastrofy. Bezpieczeństwo źródeł, na które składają się:

zapewnienie jakości źródła promieniowania (quality assurance), zabezpieczenie

przed rozwinięciem się sytuacji awaryjnej (defence in depth) i ochrona fizyczna

źródła (source security), jest podstawowym elementem bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia ludności. Normy ochrony przed promieniowaniem ograniczają

się do normalnych warunków pracy tzn. gdy źródło znajduje się pod kontrolą

kompetentnych i odpowiedzialnych specjalistów. Nawet w warunkach pełnej

kontroli nad źródłem promieniowania, stanowi ono potencjalne zagrożenie

dla człowieka, które aby nie zamieniło się w rzeczywiste narażenie ludzi, narzuca

konieczność spełnienia określonych warunków bezpieczeństwa.
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Ustalaniem międzynarodowych przepisów ochrony radiologicznej,

obowiązujących w państwach członkowskich, zajmuje się także Unia Europejska.

Wydane ostatnio dyrektywy EUROATOMU dotyczące ochrony radiologicznej

Nr 96/29 i narażenia medycznego Nr 97/43, podobnie jak Normy IAEA

opierają się na zaleceniach ICRP z 1991r.

W 1996 roku ukazuje się publikacja ICRP nr 74, raport grupy zadaniowej

ICRP/ICRU. Grupa ta przeprowadziła ocenę stosowania aktualnych wielkości

operacyjnych ICRU w świetle wprowadzonych przez ICRP zmian

w zasadach oceny narażenia. Stwierdzono, że wielkości operacyjne mogą

w dalszym ciągu służyć jako wskaźniki pomiarowe narażenia na promieniowanie

(z pewnymi wyjątkami dla neutronów). Przedstawione w publikacji wartości

współczynników konwersji są bardzo pożyteczne przy interpretacji wyników

pomiarowych i wzorcowaniu aparatury dozymetrycznej.

W 1996 r. Amerycan Health Physics Society opublikowało „Position

Statement" stwierdzając, że przyjęta w ochronie radiologicznej zależność

bezprogowa prowadzi do przeceny ryzyka, oraz że poniżej 100 mSv ryzyko

dla skutków zdrowotnych jest zbyt niskie by można je było zauważyć.

Rozdział IX. Współczesna organizacja ochrony przed

promieniowaniem jonizującym w Polsce i

podsumowanie.

W chwili obecnej organizacja ochrony radiologicznej w Polsce oparta

jest o wydaną w 1986 roku Ustawę „Prawo Atomowe". Ustawa ta określa

obowiązki i uprawnienia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz podział

kompetencji głównie między Prezesem PAA i Ministrem Zdrowia i Opieki

Społecznej. Określone są także podstawowe obowiązki użytkowników źródeł
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promieniowania. Do podstawowych obowiązków użytkowników należy

uzyskanie zezwolenia na działalność związaną z wykorzystaniem energii

atomowej, oraz ograniczenie do minimum liczby osób narażonych i dawek

promieniowania przez nich otrzymywanych. Zezwolenie na produkowanie,

nabywanie, uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich o energii

do 300 keV wydaje Państwowy Inspektor Sanitarny na wszystkie inne źródła

promieniowania jonizującego zezwolenie wydaje Prezes Państwowej Agencji

Atomistyki lub osoba przez niego upoważniona. Szczegółowe wymagania

i warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ustala Prezes PAA,

oraz określa w porozumieniu z Ministrem Zdrowia dawki graniczne

promieniowania i wskaźniki pochodne. Warunki bezpiecznego stosowania

promieniowania w celach medycznych określa Minister Zdrowia i Opieki

Społecznej. Ustawa określa także odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko

bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie radiologicznej.

Powołany w 1988 roku Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego

i Ochrony Radiologicznej był początkowo zlokalizowany w CLOR, obecnie

wchodzi w skład Państwowej Agencji Atomistyki. Głównym Inspektorem

Dozoru jest V-ce Prezes PAA (Witold Lada). Funkcje kontrolne Dozór pełni

w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną. CLOR poza pracami

naukowymi w dalszym ciągu prowadzi centralnie kontrolę dawek

indywidualnych części pracowników narażonych na promieniowanie, szkolenie

inspektorów ochrony radiologicznej, wzorcowanie aparatury dozymetrycznej

oraz koordynuje i prowadzi pomiary skażeń promieniotwórczych na terenie

Polski.

Służbę Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP) na terenie kraju,

poza znajdującym się w CLOR Centralnym Ośrodkiem, tworzy sieć stacji

wczesnego wykrywania skażeń, oraz sieć pomiarów skażeń materiałów
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środowiskowych i artykułów spożywczych. W roku 1997 były to stacje

pomiarowe Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Inspektoratu

Ochrony Środowiska (razem 18), Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej (9), Ministerstwa Obrony Narodowej (12), Obrony Cywilnej

Kraju (12 ), Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (49), i Stacje

Pomiarowe Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (17). Stacje

te wykonują w zależności od przeznaczenia i możliwości technicznych: pomiary

mocy dawki promieniowania gamma, pomiary radioaktywności w opadach,

pomiary radioaktywności w mleku, w podstawowych rodzajach zbóż,

w warzywach i owocach oraz w innych wybranych produktach spożywczych

a nawet w paszy zwierząt. Poza wymienionymi placówkami pomiarowymi

istnieją również placówki zlokalizowane w jednostkach naukowo-badawczych

i niektórych wyższych uczelniach, które wykonują specjalistyczne pomiary radio

i dozymetryczne wykorzystywane przez SPSP.

W CLOR znajduje się także Ośrodek Dyspozycyjny Służby Awaryjnej

i Punkt Kontaktowy Zdarzeń Radiacyjnych z zagranicą.

Kontrolę dawek indywidualnych w skali krajowej poza CLOR prowadzą

także:

Instytut Medycyny Pracy - w pracowniach rentgenowskich i częściowo

w górnictwie (radon i jego pochodne);

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - w pracowniach

rentgenowskich, medycyny nuklearnej i jednostkach wojskowych MON

i MSWiA;

Główny Instytut Górnictwa - w górnictwie głównie węglowym (radon

i jego pochodne).

Na drodze Zarządzeń będących aktami wykonawczymi Ustawy, Prezes PAA

uregulował: warunki wydawania zezwoleń, dawki graniczne promieniowania,
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wymagania dotyczące sprzętu dozymetrycznego i ewidencji wyników pomiarów

dozymetrycznych, ewidencję i kontrolę źródeł promieniowania, szkolenie

nadawanie uprawnień w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony

radiologicznej, postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, zasady przywozu

i wywozu materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych, ustalanie stref

ochronnych wokół obiektów jądrowych, ewidencję i kontrolę oraz ochronę

fizyczną materiałów jądrowych, zasady wyłączeń z obowiązków posiadania

zezwolenia na stosowanie źródeł promieniowania. Przygotowywana

jest nowelizacja Prawa Atomowego.

Większość zagadnień dotyczących ochrony przed promieniowaniem jest

uregulowanych drogą Zarządzeń Prezesa PAA. Uchwalona w 1997 r.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jako powszechnie obowiązujące prawo

uznaje tylko ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia.

Zarządzenia mogą mieć obecnie jedynie charakter wewnętrzny i obowiązywać

tylko jednostki podległe organowi, który je wydał. Może to stworzyć bardzo

niekorzystną dla ochrony przed promieniowaniemsytuacje prawną.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określił zarządzeniem zasady

szkolenia osób odpowiedzialnych za stan ochrony przed promieniowaniem

w pracowniach rentgenowskich, ponadto wydał zarządzenie w sprawie

warunków jakie powinny spełniać pracownie rentgenowskie oraz zasad pracy

związanej z posługiwaniem się aparatami rentgenowskimi. Opracowany został

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach

medycznych.

Z przeglądu historii rozwoju ochrony przed promieniowaniem

jonizującym wynika, że dopuszczalne poziomy napromienienia były stale

obniżane. Od 1925 r. do dzisiaj wartość dawki akceptowanej dla narażenia
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zawodowego zmalała ok. 30 razy, od 6 R na miesiąc dawki tolerancyjnej

Mutschellera, do 20 mSv średniej efektywnej rocznej dawki granicznej zalecanej

przez ICRP. Wynika to głównie stąd, że tolerancja Mutschellera dotyczyła

skutków klinicznych napromienienia skóry (rumień), a obecny limit ICRP

jest wynikiem oceny prawdopodobieństwa wystąpienia późnych skutków

promieniowania (nowotwory, skutki dziedziczne), w wyniku narażenia całego

ciała. Porównując dawki akceptowane na skórę przy zawodowym narażeniu,

należy stwierdzić, że dopuszczalny poziom ekspozycji obniżony został w tym

okresie nieznacznie, bo zaledwie ok. 1,3 raza, od 6 R na miesiąc dawki

tolerancyjnej, do 500 mSv na rok granicznej dawki równoważnej.

100 lat jakie dzieli nas od odkrycia promieni X i zjawiska

promieniotwórczości, oraz od pierwszych doświadczeń stwierdzających

niepożądany wpływ tego promieniowania na organizmy żywe, to okres

wypełniony badaniami nad znalezieniem bezpiecznych sposobów wykorzystania

promieniowania jonizującego w rozwoju cywilizacji. Rozwój nauki i techniki

przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy o właściwościach promieniowania, jego

wpływie na zdrowie człowieka, obecności i zachowania się substancji

promieniotwórczych w środowisku. Coraz lepsze rozpoznanie źródeł zagrożenia

radiacyjnego i wzrost zastosowań promieniowania, w rozwoju techniki

wykorzystywanej w celach militarnych i cywilnych, rozszerzyły zainteresowania

ochroną i stworzyły potrzebę ochraniania nie tylko człowieka przed

bezpośrednim napromienieniem ale także ochronę przed skażeniami

promieniotwórczymi środowiska w którym on żyje i pracuje. W początkowym

okresie, ochrony przed promieniowaniem jonizującym, wymagała niewielka

liczba osób, głównie personel medyczny, naukowy i przemysłowy (farby

świecące-radowe) oraz nieliczni pacjenci. Obecnie przed szkodliwym działaniem

promieniowania chroniona jest przepisami prawie cała populacja ludzka.
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Rozpoznanie zagrożenia obejmuje: kontrolę napromienienia poszczególnych

osób, kontrolę promieniowania w atmosferze, w wodzie, żywności, miejscach

pracy i ich otoczeniu, w mieszkaniach (radon i jego pochodne) a także

w środkach komunikacji (loty na dużych wysokościach). Ochrona przeszła etapy,

od zabezpieczenia przed skutkami klinicznymi do ograniczenia

prawdopodobieństwa wystąpienia skutków stochastycznych, dających

się wykryć jedynie epidemiologicznymi metodami statystycznymi i to z dużą

dozą niepewności.

Normowanie przeszło drogę od określania tolerancyjnych wartości

dawek, przestrzeganie których zapobiegało skutkom ujawniającym

się po przekroczeniu wyraźnego progu, do hipotetycznych wartości wynikających

z założenia o bezprogowej i liniowej zależności dawka - skutek; od ograniczania

tylko ekspozycji zawodowej do przyjęcia powszechnych (dla pracowników

i ludności) zasad konieczności uzasadniania zastosowań promieniowania

i optymalizacji ochrony.

W wyniku stuletnich badań, obserwacji skutków oraz warunków

w jakich rozwijała się ochrona przed promieniowaniem jonizującym, można dziś

stwierdzić, że rozpoznanie źródeł promieniowania i zagrożenia od nich

pochodzące oraz wypracowane teoretyczne i praktyczne podstawy, przewyższają

(często dość znacznie) wiedzę zgromadzoną z rozpoznania innych czynników,

szkodliwie odziaływujących na człowieka (np. substancji chemicznych,

biologicznych i in.). Współczesna ochrona radiologiczna wyróżnia się dodatnio,

w porównaniu z ochroną człowieka i środowiska przed innymi szkodliwymi

czynnikami cywilizacyjnymi. Przestrzeganie jej zasad gwarantuje bezpieczne

użytkowanie źródeł promieniowania jonizującego.

Niniejsze opracowanie jest Raportem CLOR i siłą rzeczy najbardziej

szczegółowo zostały omówione prace z zakresu Ochrony przed
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Promieniowaniem prowadzone w CLOR. Prace w innych Instytutach w Polsce

są omówione ze względu na ograniczoną objętość opracowania bardziej

pobieżnie za co autorzy przepraszają i proszą o wyrozumiałość tych wszystkich,

którzy poczują się niedocenieni w opisanej 100 letniej historii Ochrony

Radiologicznej.

W zamierzeniach autorów opracowanie miało mieć charakter przeglądu

historycznego. Trudności wyniknęły przy wyborze materiałów i zdarzeń

z niedalekiej przeszłości i bliskich współczesności. Prezentacja i ocena wkładu

w ochronę radiologiczną osób żyjących i obecnie pracujących a także organizacji

i placówek naukowych, nie może być pełna i obiektywna, tak jak nie można

się ustrzec od indywidualnych interpretacji i zaangażowania.

Autorzy spodziewają się uwag i uzupełnień, które pomogą

w zgromadzeniu pełniejszej wiedzy historycznej i ewentualnym przygotowaniu

bardziej obiektywnego opracowania.

Autorzy dziękują Panu prof, dr hab. med. JULIUSZOWI DERECKIEMU za

udostępnienie doskonale uporządkowanego archiwum bibliograficznego oraz

Pani prof, dr hab. BARBARZE GWIAZDOWSKIEJ i Panu prof, dr hab.

ZBIGNIEWOWI JAWOROWSKIEMU za uzupełnienia i uwagi.
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I. Wybrane daty i wydarzenia związane z ochroną przed

promieniowaniem jonizującym

1895r. - W.K. Róntgen (Niemcy) odkrywa przenikliwe promienie, które
nazywa promieniami X, później na cześć odkrywcy nazwane
rentgenowskimi.

1896 r. - H. A. Becquerel (Francja) odkrywa promieniowanie przenikliwe
w rudzie uranowej

- W. Fuchs zaleca:
1) ekspozycje na promieniowanie w jak najkrótszym czasie (czas);
2) źródło promieniowania nie bliżej niż 30 cm od ciała (odległość);
3) wazelinę na eksponowaną skórę (osłony).

1897 r. - Levy-Dorn ulepsza ekran rentgenowski.
1898 r. - Maria i Piotr Curie odkrywają pierwiastki promieniotwórcze polon

i rad.
1899 r. - Przemysłowa produkcja ruchomych płyt metalowych na statywach

jako osłony przed promieniowaniem X.
- Labberia (Hiszpania), wprowadza osłony z blachy ołowiowej

wyściełane miękką gumą.
1901 r. - W. Rollins (USA) zaleca 3 sposoby ochrony w zakładach

rentgenowskich:
1) okulary ochronne,
2) osłony własne na lampy rentgenowskie,
3) zmniejszenie powierzchni eksponowanej skóry u pacjenta.

1902 r, - W. Rollins proponuje pierwszą „dozwoloną normę ekspozycji"
szacowaną na podstawie zaczernienia kliszy fotograficznej.

1903 r. - Levy-Dorn i współpracownicy proponują ustalenie normy
dopuszczalnej ekspozycji na promieniowanie X.

1915 r. - Niemieckie Stowarzyszenie Radiologów i Brytyjskie Towarzystwo
Radiologiczne opracowują zalecenia dla lekarzy, ostrzegające
przed zbędnym napromienieniem.

- S. Russ (Wielka Brytania) występuje do Brytyjskiego
Towarzystwa Rentgenologów o opracowanie ustawy o ochronie
radiologicznej.

- Powstaje w Wielkiej Brytanii, powołany przez Brytyjskie
1921 r. Towarzystwo Rentgenologów, Komitet Ochrony przed

Promieniowaniem X i Radu.

74



1922 r. - Amerykańskie Towarzystwo Promieniowania Rentgenowskiego
opracowuje zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej.

1925 r. - Artur Mutscheller (USA) proponuje dawkę tolerancyjną
na poziomie 0,01 dawki rumieniowej na miesiąc.
Rolf Sievert (Szwecja) proponuje 0,1 dawki rumieniowej na rok
jako dawkę tolerancyjną.

- I Międzynarodowy Kongres Radiologiczny w Londynie powołał
Międzynarodowy Komitet ds. Jednostek i Pomiarów (ICRU).

- H.S. Martland stwierdza zmiany chorobowe u malarzy stosujących
farby radowe.

1928 r. - II Międzynarodowy Kongres Radiologiczny w Sztokholmie
powołuje Międzynarodowy Komitet Ochrony przed
Promieniowaniem X i Radu (obecnie ICRP). Przyjęto, jednostkę
„rentgen" (r), dla potrzeb dozymetrii w radioterapii, wykorzystaną
również w ochronie radiologicznej.

1929 r. - F. Luft, wprowadza dozymetrię filmową do ochrony
radiologicznej.

- W USA powstaje Komitet Doradczy ds. Ochrony przed
Promieniowaniem X i Radu.

1931 r. - W USA, NCRP zaleca dawkę dopuszczalną na poziomie
0,5 R na tydzień, mierzoną w wolnym powietrzu.

- Liga Narodów powołuje Komitet do Badania Skutków
Zdrowotnych Ekspozycji na Promieniowanie Jonizujące.

- H. Wintz i W. Rump (Niemcy) opracowują raport nt. środków
ochrony przed szkodliwymi skutkami stosowania radu, promieni X
i ultrafioletu.

1934 r. - IV Międzynarodowy Kongres Radiologiczny w Zurichu przyjmuje
zaleconą przez ICRP dawkę tolerancyjną 0,2 R na dzień, mierzoną
na powierzchni ciała lub fantomu.

1941 r. - Robley Evans w USA przyjmuje za niebezpieczną zawartość
w organizmie radu - 226 powyżej \\xg.

- W USA NBS przyjmuje jako maksymalne, wewnętrzne skażenie
Ra-226-0,1 jag

1942 r. - W Chicago zostaje uruchomiony pierwszy reaktor (stos) atomowy.
1945 r. - 16 lipca pierwsza próba z bombą atomową (Pu-239)

w Alamogordo (USA),
- 6 sierpnia bomba atomowa (U-235) zrzucona na Hiroszimę,
- 9 sierpnia bomba atomowa (Pu-239) zrzucona na Nagasaki.

1948 r. - W USA, NCRP zaleca 0,3R na tydzień jako dawkę maksymalnie
dopuszczalną (mierzoną w wolnym powietrzu).
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H.M. Parker (USA) proponuje rep i rem jako jednostki w ochronie
radiologicznej.

1950 r. - VI Międzynarodowy Kongres Radiologiczny w Londynie
wprowadza zmiany w ICRP. Zostaje zmieniona nazwa Komisji,
na Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej.
Wprowadzono termin „największa dawka dopuszczalna", którą
ustalono na 0,3 R na tydzień (mierzona na powierzchni fantomu).

1952 r. - H.J. Muller proponuje największą dawkę dopuszczalną dla gonad
20 R w okresie rozrodczym.

1953 r. - Na VII Międzynarodowym Kongresie Radiologicznym
w Kopenhadze, ICRU proponuje rad jako jednostkę dawki
pochłoniętej.

- Eksperci z USA, Wielkiej Brytanii i Kanady proponują limit
wartości dawki dla poszczególnych osób z ludności na poziomie
1,5 R/rok oraz limit ekspozycji na radon w kopalniach - 100 pCi/1
(w powietrzu).

1955 r. - X Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ powołuje Komitet Naukowy
ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR).

- W Genewie odbywa się Konferencja ONZ -"Atom dla Pokoju".
- Publikacja ICRP w British Journal of Radiology, Supplement No 6

dotycząca dawek dopuszczalnych.
1956 r. - ICRP przyjmuje nową jednostkę do stosowania w ochronie

radiologicznej i radiobiologii-rem i podaje maksymalnie
dopuszczalne dawki zróżnicowane dla narażenia zawodowego
i dla poszczególnych osób z ludności.

- Eizo Taima (Japonia) formułuje pojęcie dawki genetycznie
znaczącej (GSD).

1957 r. - Awaria reaktora atomowego w Windscale (Anglia).
- Powstaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ONZ

z siedzibą w Wiedniu.
- Powstaje Komitet TC-85 Energia Jądrowa Międzynarodowej

Organizacji Normalizacyjnej ISO.
1958 r. - UNSCEAR publikuje swój pierwszy raport.
1959 r. - Pierwsza, w serii wydawnictw Pergamon Press, publikacja Komisji

Głównej ICRP (Publication No 1).
- Publikacja ICRP (Publication No 2 Raport Komitetu II), która

jest uzupełnieniem publikacji pierwszej.
1960 r. - Konwencja Nr 115 ILO, dotycząca ochrony pracowników przed

promieniowaniem jonizującym.
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1961 r. - IAEA wydaje pierwszą wersję międzynarodowych przepisów
nt. przewozu materiałów promieniotwórczych dla wszystkich
rodzajów transportu.

1962 r. - IAEA publikuje po raz pierwszy „Podstawowe Normy Ochrony
Przed Promieniowaniem" (Basic Safety Standards for Radiation
Protection. Safety Series No 9, IAEA 1962)

- Raport ICRU 10a wprowadzający m.in. pojęcia: równoważnika
dawki DE i współczynniki jakości promieniowania QF.

1963 r. - Konferencja IAEA, WHO i FAO nt. ochrony ludności
przy zaistnieniu wypadków radiacyjnych.

1964 r. -Publikacja Komisji Głównej ICRP (Publication No 6)
wprowadzająca do ochrony wielkości przyjęte przez ICRU
w Raporcie 10a, oraz ograniczająca dodatkowo narażenie kobiet
w wieku rozrodczym.

- Powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony przed
- Promieniowaniem (International Radiation Protection Association-

IRPA)
- IAEA wydaje pierwsze międzynarodowe przepisy transportu

materiałów promieniotwórczych uzgodnione z międzynarodowymi
organizacjami transportowymi oraz krajami „bloku
radzieckiego"(Regulations for the Safe Transport a Radioactive
Materials. Safety Series No 6, IAEA 1964).

- Raport UNSCEAR nt. karcinogenezy radiacyjnej.
1966 r. - Publikacja Komisji Głównej ICRP (Publication No 9),

zapoczątkowująca wprowadzenie zasady ALARA.
- Raport UNSCEAR nt. Naturalnego promieniowania, skażenia

środowiska i radiacyjnego ryzyka genetycznego.
1967 r. - Stała Komisja RWPG ds. Pokojowego Wykorzystania Energii

Atomowej, podejmuje uchwałę zalecającą stosowanie aktualnych
podstawowych norm IAEA oraz przepisów stosowania izotopów
promieniotwórczych.

1969 r. - Raport UNSCEAR nt. wybuchów jądrowych i migracji skażeń
w atmosferze globu, skutków popromiennych w układzie
nerwowym i aberracji chromosomowych.

1973 r. RWPG podejmuje Uchwałę zalecającą stosowanie przepisów
IAEA dotyczących transportu materiałów promieniotwórczych.
Polska wchodzi do składu UNSCEAR.
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1977 r. - Publikacja Komisji Głównej ICRP (Publication No 26), oparta
na trzech podstawowych zasadach: uzasadnienie, optymalizacja
i dawki graniczne.

1982 r. - Raport UNSCEAR przedstawiający problemy radonu
w budynkach mieszkalnych.

1986 r. - Awaria reaktora atomowego w Czarnobylu. Największa w historii
atomistyki liczba ofiar śmiertelnych i największy zasięg skażeń
środowiska i ludności.

1991r. - Publikacja Komisji Głównej ICRP (Publication No 60) ,
wprowadza nowe wielkości w ochronie radiologicznej: dawka
równoważna i dawka efektywna.

1980- - Kolejne bardzo istotne dla ochrony radiologicznej raporty ICRU
-93 r. 33, 39, 40, 43, 47 i 51 wprowadzające nowe wielkości operacyjne

dozymetrii w ochronie radiologicznej.
1994 r. - Raport UNSCEAR nt. adaptacyjnych i stymulujących skutków

małych dawek promieniowania jonizującego.
1996 r. - IAEA publikuje opracowane wspólnie z FAO, ILO, OECD/ENEA,

PAHO i WHO „Międzynarodowe Podstawowe Normy Ochrony
przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Źródeł".

- Unia Europejska wydaje Dyrektywę 96/29 dotyczącą Ochrony
przed Promieniowaniem.

1997 r. - Unia Europejska wydaje Dyrektywę 97/47 dotyczącą narażenia
medycznego przy stosowaniu promieniowania jonizującego.
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II. Wybrane daty i wydarzenia związane z ochroną przed

promieniowaniem jonizującym w Polsce

1913 r. - Otwarcie Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego

1932 r. - Otwarcie Instytutu Radowego w Warszawie (Część Kliniczna).
1934 r. - W Instytucie Radowym w Warszawie powstaje Dział Fizyki.
1937 r. - W Dziale Fizyki Instytutu Radowego utworzona zostaje

„Wzorcownia rentgenowska" i „Pracownia pomiarów ciał
promieniotwórczych''.

1947 r. - Prof, dr Cezary Pawłowski publikuje Przepisy Ochrony przed
Promieniowaniem.

- Powstaje Oddział Fizyki Stosowanej i Sekcja Elektrotechniki
Medycznej na Politechnice Warszawskiej.

1952 r. - Pierwsze oficjalnie opublikowane Rozporządzenie dotyczące
Ochrony przed Promieniowaniem (w sprawie bhp w Przemysłowych
Laboratoriach Radiologicznych).

1954 r. - Utworzenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych przy Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie.

1955 r. - Prezydium Rządu podejmuje uchwałę o budowie centralnego
ośrodka badań jądrowych w Świerku koło Warszawy.

- Powstaje Instytut Badań Jądrowych.
- Utworzenie w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie Laboratorium

Pomiarów Promieniowania Jonizującego.
1956 r. - Powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Wykorzystania Energii

Jądrowej oraz Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Energii
Jądrowej przy Prezydium PAN i Państwowej Rady ds. Pokojowego
Wykorzystania Energii Jądrowej.

• W Instytucie Onkologii w Gliwicach powstaje pierwsza w Polsce
etatowa placówka eksperymentalno-medyczna stosująca izotopy
promieniotwórcze w badaniach lekarskich.

1957 r. - Powstaje Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.
- Opublikowanie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie bhp

przy stosowaniu promieniowania jonizującego.
1958 r. - Powołanie Krajowego Komitetu Ochrony Radiologicznej.

- Uruchomienie pierwszego reaktora atomowego „EWA"
i pierwszego cyklotronu.
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W Polskim Komitecie Normalizacyjnym powstaje Komisja Energii
Jądrowej.

1959 r. -Utworzenie centralnej ewidencji użytkowników substancji
promieniotwórczych i centralnego systemu kontroli dawek
indywidualnych.

- Ukazuje się pierwsza Polska Norma z zakresu Ochrony przed
Promieniowaniem.

- Utworzenie Centralnej Składnicy Odpadów Promieniotwórczych.
1960 r. - Powołanie Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie

- W Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii powstaje
Ośrodek Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii.

- Uchwały Rady Ministrów w sprawie Ochrony przed
Promieniowaniem Jonizującym oraz w sprawie tymczasowej
organizacji Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych.

- W Zespole Ochrony przed Promieniowaniem P.Rz ds. WEJ zostaje
utworzony Centralny Ośrodek Pomiarów Skażeń
Promieniotwórczych (środowiska) w kraju.

- Rozpoczęcie kontroli skażeń biosfery produktami rozszczepienia
po wybuchach jądrowych.

1961 r. - Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na nabywanie
i użytkowanie substancji promieniotwórczych.

1962 r. - Skonstruowanie w Głównym Urzędzie Miar wzorca definicyjnego
dawki ekspozycyjnej.

1964 r. - W CLOR powstaje Ośrodek Dyspozycyjny Służby Awaryjnej.
- Pełnomocnik Rządu ds. Pokojowego Wykorzystania Energii

Jądrowej powołuje Resortową Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego.
- Ratyfikowanie Konwencji ILO o ochronie pracowników przed

promieniowaniem jonizującym.
- Uchwały Rady Ministrów w sprawie Służby Pomiarów Skażeń

Promieniotwórczych oraz w sprawie użytkowania substancji
promieniotwórczych.

1965 r. - Powstaje Komisja Oceny Aparatury Jądrowej.
- Utworzenie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

1966 r. - Utworzenie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii
Skłodowskiej - Curie.

- W Państwowym Zakładzie Higieny powstaje Zakład Ochrony
Radiologicznej i Radiobiologii.
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1968 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bhp przy stosowaniu
promieniowania jonizującego.

1969 r. - Powołanie Komisji Ochrony Radiologicznej przy Państwowej
Radzie ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej.

1970 r. - Zarządzenie MZ i OS i Pełnomocnika Rządu ds. Wykorzystania
Energii Jądrowej „w sprawie największych dopuszczalnych dawek
promieniowania jonizującego i innych wskaźników z zakresu
ochrony przed promieniowaniem".

1973 r. - Utworzenie Urzędu Energii Atomowej.
- Powołanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii.

1975 r. - Decyzja Rządu Nr 20/75 polecająca rozpoczęcie prac nad Ustawą
0 ochronie przed promieniowaniem nazwaną później „Prawo
Atomowe".

1982 r. - Powołanie Państwowej Agencji Atomistyki.
1986 r. - Powołanie Komisji Rządowej ds. Oceny Promieniowania

Jądrowego i Działań Profilaktycznych w celu ochrony ludności
polski przed skutkami katastrofy w Czarnobylu.

- Opublikowanie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1986r. „Prawo
Atomowe"

1988 r. - Utworzonie Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego
1 Ochrony Radiologicznej.

1990 r. - Decyzja Rządu RP o zlikwidowaniu przedsięwzięcia „Elektrownia
Jądrowa Żarnowiec w Budowie" i uchwała Sejmu o zrezygnowaniu
z rozwijania w Polsce energii jądrowej do 201 Or.

1993 r. -Powołanie przy Radzie ds. Atomistyki - Podkomisji Ochrony
Radiologicznej przemianowanej na Komisję w roku 1997.

1995 r. - Powołanie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym Komisji
Problemowej nr 246 ds. Ochrony Radiologicznej.

- Powołanie Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 266
ds. Aparatury Jądrowej
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