
W ostatnich dniach ukaza y si  w prasie wiatowej komentarze dotycz ce 
og oszenia przez Komitet Naukowy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) konkluzji, i  po 
poch oni ciu przez ludzi dawek promieniowania jonizuj cego poni ej 100 
mSv nie nale y spodziewa  si  zwi kszenia zapadalno ci na nowotwory 
ponad t , która wyst puje „naturalnie”, równie  z przyczyn innych ni  
promieniowanie jonizuj ce.  

Nie ulega w tpliwo ci, e to ostatnie o wiadczenie UNSCEAR ma wielkie 
znaczenie. UNSCEAR jest uznanym w wiecie komitetem naukowym, na 
podstawie opinii którego oparte s  mi dzynarodowe zalecenia dotycz ce 
ochrony radiologicznej, w dodatku wyra aj cym swoje zdanie w sposób 
bardzo ostro ny. Dopiero teraz UNSCEAR potwierdzi  identyczne stanowisko 
ameryka skiego Towarzystwa Ochrony Radiologicznej (Health Physics 
Society) z roku 1996. Stwierdzenie, e dawki promieniowania gamma 
poni ej 100 mSv nie powoduj  zauwa alnych osobniczo skutków 
zdrowotnych stoi w ra cej sprzeczno ci z obecnie obowi zuj cymi 
prawnymi uregulowaniami stosowanymi w ochronie radiologicznej. Mówi  
one, i  ludno  nienara on  zawodowo na promieniowanie nale y chroni  
przed dawk  100 razy mniejsz . Je li przyj  ostatnie stanowisko UNSCEAR, 
to dawka, któr  mo na by oby przyj  bez obawy o swoje zdrowie, mog aby 
wzrosn  stukrotnie, co powinno doprowadzi  do znacznego obni enia 
ponoszonych kosztów ochrony radiologicznej.  

Ponadto, wed ug wielu powa nych prac naukowych, poch oni cie 
kilkunastu czy kilkudziesi ciu mSv mo e by  dla ludzkiego zdrowia 
korzystne, co UNSCEAR zauwa  ju  w swoim raporcie z 1994 roku. 

Ze wzgl du na istotne konsekwencje spo eczne tego o wiadczenia, 
podajmy, co rzeczywi cie zosta o zaakceptowane przez Komitet podczas 
jego 59. Sesji w dniach 21-25 maja 2012 r. W ród rozlicznych zagadnie , 
którymi Komitet si  zajmuje, po trzyletniej pracy UNSCEAR przyj  
dokument o nazwie „Mo liwo  przypisywania ryzyka i efektów 
(zdrowotnych) ekspozycji na promieniowanie jonizuj ce” (The Ability to  
Attribute Risks and Effects to Radiation Exposure). W podsumowaniu tego 
dokumentu czytamy: „Je li zbada  liczn  grup  ludzi (kilkadziesi t tysi cy 
osób) mo na oczekiwa  znalezienia znacz cego (statystycznie) wzrostu 
zapadalno ci na nowotwory z liwe, gdy indywidualna dawka 
(poch oni tego) promieniowania przekracza 100 mSv. Poni ej tego poziomu 
redniej, indywidualnej dawki promieniowania, nie wiemy obecnie do 

jakiego stopnia mo e nast pi  wzrost tej zapadalno ci wywo any dzia aniem 
promieniowania. Komitet nie zaleca korzystania z danych o wzro cie 
zapadalno ci na nowotwory z liwe w populacjach, które otrzyma y dawki 
wi ksze ni  100 mSv do oceniania wzrostu zapadalno ci na nowotwory 

liwe w innych populacjach ludzkich, które otrzyma y dawki poni ej 100 
mSv”. 



Jak wida , z tego tekstu nie wynika bagatelizowanie potencjalnych skutków 
dawek poni ej 100 mSv, a jedynie niew ciwo  przewidywa  skutków 
takiej ekspozycji w du ych populacjach ludzkich (czyli np. mno enia ma ych 
dawek rednich przez du e liczby osób eksponowanych na te dawki, celem 
obliczania „zgonów nowotworowych”, tak, jak to czyniono w przypadkach 
awarii w Czarnobylu czy w Fukushimie). 

Sprawa jest nie atwa, gdy  trudno znale  przekonuj ce dane, i  cz owiek 
który poch on  dawk  kilkudziesi ciu milisiwertów ma istotnie zwi kszone 
ryzyko zachorowania na nowotwór.  Nie mo na te  wykaza  do wiadczalnie 
braku efektu dla dawki zerowej, gdy  promieniowanie t a ( rednia wiatowa 
–  ok.  2,5  mSv)  towarzyszy  nam  zawsze  i  wsz dzie.  Istniej  dane  z  
do wiadcze  na zwierz tach i ro linach, w tym wyniki uczonych polskich 
(grupa prof. dr. hab.  Marka K. Janiaka z Wojskowego Instytutu Higieny i 
Epidemiologii), które wskazuj  na co  przeciwnego: na dobroczynne 
dzia anie ma ych dawek promieniowania (tzw. hormeza radiacyjna). Szereg 
analiz przedstawionych w wykonanej w NCBJ rozprawie doktorskiej dr. 
Krzysztofa Fornalskiego wskazuje na brak skutków dla zdrowia ludzi, w 
postaci wzrostu zachorowa  na nowotwory, w zakresie dawek poni ej 20 
mSv. Dane dotycz ce skutków awarii reaktora w Czarnobylu tak e 
potwierdzaj  tez  o braku wzrostu nowotworów z liwych w omawianym 
obszarze dawek. Tak jednak mo e ju  nie by  w przypadku 
napromieniowania dzieci lub p odów (w okresie organogenezy), gdy  skutki 
dzia ania promieniowania mog  tu by  istotniejsze ni  u doros ych. 

To, e UNSCEAR swoj  powag  jasno popar  wyniki wieloletnich bada , 
w których wykazywano niew ciwo  stosowanego w ochronie 
radiologicznej my lenia „liniowego” przyjmuj cego, i  ka da, najmniejsza 
nawet dawka promieniowania jonizuj cego mo e by  szkodliwa, jest bardzo 
znacz cym krokiem naprzód.  

Zmiana paradygmatu w wyniku jasnego stwierdzenia przez UNSCEAR, i  na 
podstawie skutków zdrowotnych obserwowanych w populacji osób 
napromieniowanych du ymi dawkami nie nale y prognozowa  takich 
skutków w populacjach osób, które poch on y dawki indywidualne ni sze 
od 100 mSv, powinna w przysz ci doprowadzi  do z agodzenia norm 
ochrony radiologicznej, co bez szkody dla zdrowia powinno prze  si  na 
lepsz  gospodark  finansami w przemy le i w ochronie zdrowia. 


