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Radiobiologia i 
ochrona radiologiczna  

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: I Wydział Lekarki 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Elektroradiologia,  studia I stopnia – niestacjonarne  zaoczne 

Rok akademicki: 2018/2019 

Nazwa modułu/przedmiotu: Radiobiologia i ochrona radiologiczna 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 41967 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 
Wydział Nauki o Zdrowiu 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa 
 
tel: +48 22 628633 
tel/fax: +48 22 6287846 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. Jacek Przybylski 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

3 

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

1 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): 

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

Prof dr hab Zbigniew Dunajski 

dr Maria Sobol 

dr Piotr Jeleń 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus): 

Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa): 

dr Piotr Jeleń 

Liczba punktów ECTS: 2 

2. Cele kształcenia   
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Poznanie fizycznych podstaw oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, jego wpływu na 
organizmy żywe oraz wykorzystania promieniowania jonizującego  w radioterapii 

Zapoznanie studentów z zasadami dozymetrii, ochrony radiologicznej, elementami nadzoru nad 
sprzętem medycznym wykorzystującym promieniowanie jonizujące oraz organizacją ochrony 
radiologicznej w Polsce 

3. Wymagania wstępne 

Znajomość na poziomie podstawowym elementarnych pojęć dotyczących promieniowania 
jonizującego (α, β, n i elektromagnetycznego γ, X). 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

K_W04 
zna podstawowe zasady radiobiologii i rozumie fizyczne, 
biologiczne i patofizjologiczne podstawy radioterapii 

M1_W01 

K_W31 

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą oddziaływania 
promieniowania jonizującego z materią nieożywioną i 
ośrodkiem biologicznym: rozumie zjawiska fizyczne 
zachodzące podczas oddziaływania promieniowania 
jonizującego, ma wiedzę z zakresu genetycznych i 
molekularnych podstaw karcinogenezy, fizycznych i 
biologicznych podstaw radioterapii, elementów 
radiobiologii, biologicznego działania promieniowania 
jonizującego na organizm żywy; rozumie zjawisko 
względnej skuteczności biologicznej różnych rodzajów 
promieniowania jonizującego 

M1_W01 

K_W33 
posiada wiedzę szczegółową dotyczącą wielkości i 
jednostek stosowanych w ochronie radiologicznej, dawek 
promieniowania jonizującego 

M1_W01 

K_W34 
posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji 
ochrony radiologicznej w Polsce, zasad ochrony 
radiologicznej, limitów dawek 

M1_W01 

K_W37 

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych 
typów detektorów, budowy i działania komór 
jonizacyjnych, detektorów termoluminescencyjnych i 
półprzewodnikowych, rodzajów i budowy dawkomierzy 

M1_W07 

K_W38 
zna i rozumie zasady pomiaru dawek na podstawie 
zaleceń krajowych i międzynarodowych (ICRU) 

M1_W01 

K_W50 

posiada wiedzę z zakresu dozymetrii i ochrony radiolo-
gicznej niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa 
radiacyjnego pacjentów, ich otoczenia i personelu 
medycznego 

M1_W07 

K_W51 

posiada wiedzę z zakresu kontroli jakości aparatury 
medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące 
wystarczającą do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i 
personelu oraz wysokiej jakości diagnostyki i terapii 

M1_W07 
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K_U13 
zna zasady dozymetrii i ochrony radiologicznej: pomiaru 
dawek, kontroli parametrów aparatury terapeutycznej 

M1_U02 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 30 1  

Seminarium 0   

Ćwiczenia 0   

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

 
Wykłady 

 
W1.        Rodzaje i źródła promieniowania jonizacyjnego  

Treści kształcenia: promieniowanie rentgenowskie, gamma, alfa, beta, n, aktywność 
promieniotwórcza, prawo rozpadu  promieniotwórczego, stała rozpadu, czas połowicznego 
zaniku, średni czas życia  

 
W2.        Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią 

Treści kształcenia: odziaływanie ciężkich cząstek naładowanych z materią, oddziaływanie 
elektronów z materią, oddziaływanie promieniowania gamma/X z materią 

 
W3.        Biologiczne skutki promieniowania jonizującego – zastosowanie w radioterapii  

Treści kształcenia: bezpośrednie i pośrednie efekty działania promieniowania jonizującego na 
komórki, statystyczne i deterministyczne skutki napromienienia tkanek, koncepcje wpływu 
promieniowania jonizującego na organizm ludzki: teoria liniowa (progowa i bezprogowa), teoria 
hormezy radiacyjnej, wykorzystanie promieniowania jonizującego w radioterapii  

 
W4.        Podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w radiometrii i dozymetrii  

Treści kształcenia: rentgen, grej, rad, siwert, rem, dawka ekspozycyjna, dawka pochłonięta, 
dawka równoważna (ang. equivalent dose), dawka skuteczna/efektywna (ang. effective dose), 
moc dawki 

 
 W5.        Detektory promieniowania jonizującego /dawkomierze/ i mechanizm ich działania. Klasyfikacja    

przyrządów dozymetrycznych  
Treści kształcenia: detektory pasywne/aktywne, klisze rentgenowskie, emulsje jądrowe, detektory 
luminescencyjne, dielektryczne, aktywacyjne, chemiczne, detektory gazowe (komora jonizacyjna, 
licznik proporcjonalny, licznik Geigera-Müllera, komora wielodrutowa, komora iskrowa), detektory 
półprzewodnikowe, detektory scyntylacyjne (mechanizm scyntylacji), detektory kalorymetryczne, 
śladowe (komora pęcherzykowa, komora Wilsona) 

 
W6.        Zasady pracy ze źródłami i wiązkami promieniowania, zasady pomiaru dawek  

Treści kształcenia:  dobór przyrządu dozymetrycznego,  wzorcowanie przyrządów 
dozymetrycznych, zasady pomiaru dawek na podstawie zaleceń krajowych i międzynarodowych 
(ICRU) 

 
W7.        Dozymetria promieniowania jonizującego 

Treści kształcenia: pomiar i obliczanie dawek promieniowania jonizacyjnego oraz aktywności 
źródeł promieniotwórczych 

 
W8.        Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce, zasady ochrony radiologicznej, limity dawek, normy 

Treści kształcenia:  zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i normami 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rentgen_(jednostka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siwert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rem_(jednostka)
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W9.        Ochrona przed promieniowaniem. Zasady ochrony radiologicznej. Monitoring narażenia   
              zewnętrznego i wewnętrznego 

Treści kształcenia: czas, odległość, osłony stosowane dla ochrony przed działaniem 
promieniowania jonizującego, optymalizacja - zasada ALARA, przebieg badania i zasady 
zachowania się, ochrona kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży, monitoring środowiska pracy, 
aparatura pomiarowa, monitoring indywidualny, kontrola skażeń, szacowanie dawek, metody 
pomiaru aktywności izotopów promieniotwórczych w ciele człowieka  

 
W10       Kontrola jakości aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące  

Treści kształcenia: działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz 
jakości diagnostyki i terapii 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Symbole form prowadzonych 
zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

K_W04 W1, W2, W3 

Końcowe zaliczenie w 
formie testu 

Ponad 50% poprawnych 
odpowiedzi 

K_W31 W1, W2, W3 

K_W33 W4, W7 

K_W34 W8 

K_W37 W5 

K_W38 W6-W8 

K_W50 W8-W10 

K_W51 W10 

K_U13 W6-W10 
Przygotowanie 

prezentacji  
Pozytywna ocena przez 

osobę prowadzącą zajęcia  

8. Kryteria oceniania 
 

Forma zaliczenia przedmiotu: test 
 

ocena 
Kryteria (% poprawnych odpowiedzi zaokrąglony 

do wartości całkowitych) 
 

2,0 (ndst) 0-50% poprawnych odpowiedzi  

3,0 (dost) 51-60%  

3,5 (ddb) 61-70%  

4,0 (db) 71-80%  

4,5 (pdb) 81-90%  

5,0 (bdb) 91-100%  
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9. Literatura 
 

 
Literatura obowiązkowa: 
 
1. Materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia. 
 
Literatura uzupełniająca: 
 
1. Hrynkiewicz A. (red), Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN. 
2. Pruszyński B. (red) Radiologia – Diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna, 

PZWL 
3. Strzałkowski A.: Wstęp do fizyki jądra atomowego. Warszawa: PWN. 
4. Skrzypczak Ewa, Szefliński Zygmunt, Wstęp do fizyki jądra atomowego cząstek elementarnych, 

PWN 
5. Gostkowska B.: Fizyczne podstawy ochrony radiologicznej (CLOR, Warszawa 1992). 
6. Gorączko W.: Ochrona Radiologiczna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 
 

     

10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta) 
 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

Wykład 30   

Seminarium 0   

Ćwiczenia 0   

Samodzielna praca studenta  

Przygotowanie do zajęć 10   

Przygotowanie do 
zaliczenia 

10  
 

Razem 50 2  

11. Informacje dodatkowe  

---  

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 


