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Streszczenie

W pracy opisano prace pielęgniarskie związane z apli-
kowaniem farmaceutyków, najczęściej środków kon-
trastujących, pacjentom poddawanym badaniom za 
pomocą urządzeń rezonansu magnetycznego. Przepro-
wadzono badania pól elektromagnetycznych, które 
powstają w trakcie działania skanerów rezonansu ma-
gnetycznego 1,5 T. Na podstawie tych analiz scharakte-
ryzowano i oceniono parametry narażenia pielęgniarek 
na pola elektromagnetyczne, zgodnie z kryteriami Dy-
rektywy Europejskiej 2004/40/WE. Prezentowane dane 
nie dotyczą narażenia przy śródoperacyjnym wykorzy-
staniu diagnostyki rezonansu magnetycznego.

Słowa kluczowe: skanery rezonansu magnetycznego,  
narażenie zawodowe, pole magnetostatyczne, badania 
ekspozymetryczne

Abstract

Nursing activities related to administering pharmaceu-
ticals, most frequently contrast agents, to patients sub-
jected to magnetic resonance examinations, are characte-
rized in the paper. The examinations of electromagnetic 
fields, corresponding to magnetic resonance scanner 
1,5 T, were carried out. On their basis, the parameters 
describing the exposure to electromagnetic fields, were 
characterized and estimated, based on the criteria pro-
vided by the European Directive 2004/40/EC. Presented 
results do not consider the exposure during intraopera-
tional use of magnetic resonance diagnostics.

Key words: magnetic resonance scanners, occupational 
exposure, static magnetic fields, exposimetric investigations

Wstęp

Diagnostyka obrazowa stosowana do celów medycznych 
wykorzystuje najczęściej promieniowanie rentgenowskie 
RTG oraz ultradźwiękowe USG. W ciągu ostatnich dwóch 
dekad wzrosła popularność technik diagnostycznych wy-
korzystujących zjawisko rezonansu magnetycznego MRI 
(Magnetic Resonance Imaging). Szacuje się, że w skali świa-
towej wykorzystywanych jest ponad 20 tysięcy skanerów 
MRI, 100 tysięcy osób pracuje przy ich obsłudze [1]. W Pol-
sce eksploatowane są najczęściej skanery MRI z magnesa-
mi wytwarzającymi aplikowane pacjentom pola magneto-
statyczne o indukcji magnetycznej B0 z zakresu od 0,2 do 
3,0 T (najczęściej B0 ≈ 1,5 T). 

Stosowanie skanerów MRI wiąże się ze specyficznym 
zespołem elektromagnetycznych zagrożeń bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników oraz pacjentów. Uzyskanie 
danych diagnostycznych tą techniką wymaga bowiem 
równoczesnego oddziaływania na pacjenta polem magne-
tostatycznym, wolnozmiennym polem magnetycznym 
(polem tzw. cewek gradientowych) i polem elektroma-
gnetycznym o częstotliwości z zakresu radiofalowego RF 
(Radio Frequency). Nadmierne oddziaływanie tego typu 
pól wpływa niekorzystnie na samopoczucie i zdrowie 
pracowników. Może również przyczynić się do niekontro-
lowanych psychofizycznych reakcji organizmu, co w kon-
sekwencji może wpływać na jakość opieki nad pacjentami 
[2]. Niniejszy artykuł prezentuje specyfikę narażenia przy 
pracach pielęgniarskich i jednocześnie stanowi kontynu-
ację prezentowanej już tematyki zawodowych zagrożeń 
elektromagnetycznych związanych z obsługą skanerów 
MRI [3-7].
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Charakterystyka czynności 
pielęgniarskich przy obsłudze 

badań za pomocą skanerów MRI

Diagnozowanie pacjenta za pomocą techniki MRI wiąże 
się bardzo często z wykorzystaniem środków farmakolo-
gicznych, najczęściej kontrastujących, które są aplikowane 
pacjentowi w trakcie badania. Aplikacje kontrastu wyko-
nują pracownicy z uprawnieniami pielęgniarskimi, spora-
dycznie lekarze (anestezjolodzy lub kardiolodzy). 

Aplikacja środków farmakologicznych wykonywana 
jest najczęściej w czasie przerwy w diagnozowaniu. Wyłą-
czone jest wtedy wolnozmienne pole magnetyczne cewek 
gradientowych oraz radiofalowe pole elektromagnetyczne, 
natomiast z uwagi na charakter stosowanych w skanerach 
źródeł pola magnetostatycznego (stale pracujące magnesy 
nadprzewodzące lub magnesy stałe) niemożliwe jest wy-
łączenie tego pola na czas przygotowania pacjenta – za-
równo przed, po, jak i w trakcie badań. Przy rutynowych 
badaniach środki farmakologiczne podają najczęściej pie-
lęgniarki. Czynności te składają się z powtarzających się 
sekwencji krótkotrwałych prac wykonywanych przy ko-
lejnych badaniach i wymagają od personelu pracy w po-
bliżu magnesu skanera. Jest to niezbędne przy aplikacji 
kontrastu. Podaje się go bezpośrednio do żyły (najczęściej 
łokciowej lub w okolicy dłoni i nadgarstka), do zaapliko-
wanej przed badaniem kaniuli dożylnej (często na dłoni 
pacjenta), wkłucia centralnego (cewnika umiejscowionego 
na stałe najczęściej pod obojczykiem, stosowanego u wie-
lu pacjentów szpitalnych), bądź podłączana jest specjalna 
pompa infuzyjna do badań MRI, tzw. automatyczna strzy-
kawka stosowana zwykle do tzw. badań dynamicznych – 
kiedy kontrast jest aplikowany w trakcie badania i akwizy-
cji danych przez skaner. 

Czynności związane z aplikacją pacjentowi kontrastu 
wiążą się z narażeniem na oddziaływanie pola magneto-
statycznego o indukcji magnetycznej kilka tysięcy razy 
przekraczającej naturalne pole geomagnetyczne, które 
w Polsce charakteryzuje średnia indukcja magnetyczna 
ok. 0,04-0,05 mT. Użycie strzykawki automatycznej może 
wiązać się ponadto z koniecznością obecności w kabinie 
skanera w trakcie badania pacjenta, ze względu na wymóg 
ręcznej obsługi urządzenia lub nadzorowania pacjenta 
w czasie aplikacji kontrastu. W takim przypadku wykonu-
jący te czynności pracownik podlega narażeniu na oddzia-
ływanie nie tylko pola magnetostatycznego, ale również 
gradientowego i radiofalowego.

W większości ośrodków prowadzących diagnostykę MRI 
pracują pielęgniarki, których zadaniem jest przede wszyst-
kim aplikowanie pacjentom środków farmakologicznych 
niezbędnych do wykonania niektórych badań. W niektó-
rych placówkach podczas wykonywania wszystkich badań 
pacjentów obecni są zarówno pielęgniarka, jak i elektrora-
diolog. W takim wypadku pielęgniarka prowadzi czynności 
towarzyszące badaniom i współpracuje przy przygotowa-
niu badań pacjenta ułożonego na stole skanera, natomiast 
elektroradiolog koncentruje się na technicznych aspektach 
badania, takich jak nadzór z komputerowego stanowiska 
sterowania nad przebiegiem i jakością pracy skanera.

Cel badań

Celem prezentowanej pracy było zbadanie, w kontekście 
wymagań Dyrektywy Europejskiej 2004/40/WE [8], para-
metrów narażenia pracowników wykonujących czynności 
pielęgniarskie związane z aplikacją środków kontrastu-
jących, na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez 
eksploatowane najczęściej w polskich placówkach ochrony 
zdrowia skanery MRI 1,5 T. Do analizy warunków nara-
żenia przy czynnościach pielęgniarskich wykorzystano 
również wyniki badań dotyczących charakterystyki pola 
magnetostatycznego w otoczeniu skanerów MRI 1,5 T oraz 
narażenia na takie pola elektroradiologów, zaprezentowa-
ne we wcześniejszych opracowaniach [3-7].

Materiał i metody badań

Pomiary ekspozymetryczne pola magnetostatycznego 
Badania narażenia pracowników na oddziaływanie pola 
magnetostatycznego w czasie sekwencji czynności zwią-
zanych z przygotowaniem do lub aplikacją kontrastu pa-
cjentowi, wykonywanych w pobliżu magnesu, zrealizowa-
no za pomocą pomiarów ekspozymetrycznych [6]. Metoda 
ta umożliwia pomiary w czasie rzeczywistych aktywności 
pracowników, w sposób niezakłócający badań pacjentów. 
Do badań wykorzystano zasilany bateryjnie przenośny 
rejestrator z hallotronowymi czujnikami izotropowymi 
o zakresie pomiarowym 0,1 mT - 20 T (rejestrator THM 
1176-PDA prod. MetroLab), które były lokalizowane na 
klatce piersiowej pracownika. Zmienność pola magneto-
statycznego oddziałującego na pracownika rejestrowano 
z częstotliwością próbkowania ok. 6 Hz.

Dotychczas proces oceny wyników badań ekspozyme-
trycznych na potrzeby oceny zagrożeń zawodowych nie zo-
stał unormowany w kraju i na forum międzynarodowym. 
W związku z tym wykorzystano wymagania normy PN-T-
06580: 2002 [9], które stanowią, że ocena narażenia pracow-
nika na podstawie wymagań podanych w rozporządzeniu 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) 
czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy [10] 
dotyczy pola pierwotnego w miejscu odpowiadającym 
położeniu osi tułowia i głowy pracownika. Na podstawie 
wyników pomiarów rozkładu przestrzennego pola magne-
tostatycznego przy skanerach MRI ustalono, że przy najbar-
dziej typowym położeniu ciała pracownika, przodem lub 
bokiem do magnesu, pole magnetostatyczne odpowiadające 
narażeniu w osi ciała pracownika wynosi ok. 70% wartości 
wyników uzyskanych z omawianych badań ekspozyme-
trycznych [7]. Prezentowane w dalszej części pracy wyni-
ki odpowiadają tej zależności. Zastosowana procedura jest 
uproszczeniem w stosunku do wykorzystywanych w zale-
ceniach międzynarodowych wartości uśrednionych w prze-
strzeni stanowiska pracy, gdzie znajduje się ciało człowieka 
– takiego parametru nie można wyznaczyć, wykorzystując 
dostępne w prowadzonych badaniach jednopunktowe ba-
dania ekspozymetryczne.

Prezentowane profile rejestrowano w trakcie typowych 
aktywności pielęgniarek w czasie sekwencji czynności 
związanych z wejściem do kabiny ekranowanej skanera 
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i ręczną aplikacją kontrastu w przerwie badania lub przy-
gotowaniem do badań z użyciem strzykawki automatycz-
nej. 12 profili ekspozycji pielęgniarek: 9 zarejestrowanych 
przy ręcznej aplikacji pacjentom kontrastu (oznaczonych 
KM1-KM9) i 3 zarejestrowane przy wykorzystaniu strzy-
kawek automatycznych – w typowych warunkach oraz 
w czasie specjalnego przygotowania pacjentów przed ba-
daniami piersi i wątroby (oznaczonych SA1-SA3).

Poziom narażenia pracowników reprezentują profile 
ekspozymetryczne z poszczególnych rejestracji indukcji 
magnetycznej scharakteryzowane przez: wartość maksy-
malną (B-max), średnią (B-śr) i medianę (B-med) oraz czas 
narażenia na występujące w kabinie skanera pola o indukcji 
B > 0,5 mT (dT/B > 05). Jest to wartość progowa pola magne-
tostatycznego wyznaczająca, według zaleceń międzyna-
rodowych, granicę tzw. strefy ograniczonego dostępu dla 
osób z implantami elektronicznymi [11, 12]. Wszystkie pa-
rametry scharakteryzowano wartościami 
maksymalnymi, minimalnymi, średnimi, 
medianą i odchyleniem standardowym 
wyników uzyskanych dla 12 zaprezen-
towanych profili ekspozymetrycznych, 
zarejestrowanych przy 6 różnego typu 
skanerach MRI z magnesami tunelowymi 
1,5 T, produkcji: GE (n = 2), Siemens (n = 5), 
Philips (n = 4) i Marconi (n = 1).

Pomiary pola elektromagnetycznego 
radiofalowego i gradientowego
Pomiary i obserwacje oscyloskopowe na-
tężenia zmodulowanego impulsowo ra-
diofalowego pola elektromagnetycznego 
oraz pola cewek gradientowych wyko-
nano przy użyciu mierników z antenami 
izotropowymi w miejscach, w których pracownicy wy-
konujący rutynowe czynności mogą być narażeni na pola 
o największych natężeniach.

Częstotliwość pola elektromagnetycznego RF dla skane-
ra o indukcji 1,5 T, zgodnie z zależnością Larmora, wynosi 

ok. 63 MHz. Jest to częstotliwość wytwarzanego w czasie 
badania RF pola modulowanego impulsowo (rys. 1). W cza-
sie badania pacjenta wytwarzane jest również impulsowe 
pole magnetyczne wytwarzane przez cewki gradientowe, 
z częstotliwością powtarzania skorelowaną z impulsami 
RF – wytwarzaniu tego pola towarzyszy również emisja im-
pulsowego hałasu. Czas trwania (rzędu 0,5-1,5 ms) i często-
tliwość powtarzania impulsów zależą od badanego organu 
i zastosowanego protokołu badania.

Podobnie jak w przypadku pola magnetostatycznego, po-
miary pierwotnych pól elektromagnetycznych zmiennych 
w czasie wykonano zgodnie z metodyką określoną w PN-
T-06580: 2002 [9]. Pomiary przeprowadzono na wysokości 
ok. 1 m od podłogi, w czasie 15 typowych sekwencji diagno-
stycznych T1 i T2 symulowanej pracy skanera z fantomem 
głowy – pomiary pola RF wykonano w 5 punktach oznaczo-
nych na rysunku 2, a pola gradientowego w punkcie nr 2.

Do pomiaru pola RF o częstotliwości 63 MHz zastoso-
wano szerokopasmowy miernik natężenia pola typu EMR-
300 Radiation Meter (prod. Wandel & Goltermann) z izo-
tropową sondą pola magnetycznego H-field probe type 
10.2 o zakresie pomiarowym od 0,02 do 16 A/m, w paśmie 
pomiarowym 27-1000 MHz i z izotropową sondą pola elek-
trycznego E-field probe type 8.2 o zakresie pomiarowym 
od 0,4 do 800 V/m, w paśmie pomiarowym 0,1-3000 MHz. 
Do pomiaru metodą oscyloskopową wolnozmiennych 
pól magnetycznych cewek gradientowych wykorzystano 
oscyloskop cyfrowy Tektronix TPS2024, z kalibrowaną 
analogową anteną typu ELT-400 (prod. Narda).

Poprawność wskazań wszystkich mierników poddano 
sprawdzeniu w akredytowanym laboratorium wzorcują-
cym CIOP-PIB (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji 
nr AP 061).

Ocena wyników badań
Prezentowane dane przeanalizowano w kontekście wy-
magań, jakie ustanowiono Dyrektywą Europejską 2004/40/
WE [8], które są w ostatnich latach przedmiotem analizy 
merytorycznej i formalnoprawnej w państwach europej-
skich oraz dyskusji zmierzającej do ich nowelizacji.

Zgodnie z Dyrektywą wartość dopuszczalna indukcji 
magnetycznej pola magnetostatycznego wynosi 200 mT, 

Rys. 1 Zmienne pola elektromagnetyczne wytwarzane impulsowo 
w czasie badania pacjenta, zarejestrowane przy skanerze MRI: pole 
RF (1) i składowe ortogonalne magnetycznych pól cewek gradiento-
wych (2-4), podstawa czasu – 10 ms/dz

Rys. 2 Schemat lokalizacji punktów pomiarowych pola radiofalowego i wolnozmiennego pola 
magnetycznego cewek gradientowych
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a dopuszczalne wartości skuteczne natężenia pola elek-
trycznego i magnetycznego o częstotliwości 63 MHz wy-
noszą odpowiednio: 61 V/m i 0,16 A/m (wartość skuteczna 
uśredniona w czasie 6 minut) [8, 13]. Do oceny impulso-
wego wolnozmiennego pola magnetycznego można wyko-
rzystać wymagania dotyczące ochrony przed stymulacją 
tkanki pobudliwej, związane z maksymalną szybkością 
zmian (dB/dt) indukcji magnetycznej w czasie tp narasta-
nia/opadania impulsu.

Wartość maksymalna dB/dt badanego przebiegu impul-
sowego powinna być mniejsza od maksymalnej szybkości 
narastania/opadania takiego przebiegu harmonicznego, 
którego częstotliwość wynosi fp = 1/(2tp), a wartość skuteczna 
indukcji magnetycznej jest równa wartości podanej jako do-
puszczalna przy ekspozycji na pola harmoniczne o często-
tliwości fp. Wartość dopuszczalną można wyznaczyć z zależ-
ności (dB/dt)max = 8,85 · fp· BL, gdzie BL oznacza dopuszczalną 
wartość skuteczną indukcji pola magnetycznego o częstotli-
wości fp. Pasmo częstotliwości fp wyznaczonych z parame-
trów przebiegu impulsowego cewek gradientowych wynosi 
ok. 0,5-1,5 kHz. Zatem najostrzejszy przypadek oceny przy 
kryteriach według Dyrektywy dotyczy impulsów o często-
tliwości fp < 820 Hz (wartość dopuszczalna dB/dt = 0,22 T/s) 
– dla wyższych częstotliwości wartości dopuszczalne dB/dt 
rosną liniowo z częstotliwością. 

Należy wspomnieć, że postanowienia Dyrektywy nie 
obejmują długoterminowych skutków ekspozycji, które 
wzięto pod uwagę przy tworzeniu przepisów krajowych 
w sprawie NDN czynników szkodliwych dla zdrowia 
w miejscu pracy [10]. Natomiast wartość dopuszczalna dB/dt, 
wynikająca z wymagań Dyrektywy i podana również w za-
leceniach ICNIRP’2003 [14], jest zbliżona do wcześniejszej 
propozycji polskiej, opublikowanej już w 1999 r. do oceny 
narażenia pracowników na wolnozmienne pola magnetycz-
ne przy obsłudze skanerów MRI – (dB/dt)max = 0,4 T/s [15]. 

Ponadto oceniono różnice statystyczne pomiędzy oma-
wianymi parametrami narażenia na oddziaływanie pola 
magnetostatycznego pielęgniarek (na podstawie prezen-
towanych w niniejszej pracy danych – oznaczonych P) 
i elektroradiologów (na podstawie danych ekspozyme-
trycznych prezentowanych we wcześniejszych opraco-
waniach – oznaczonych E) [7]. Istotność statystyczna zo-
stała oceniona na poziomie p < 0,05. Różnice statystyczne 
między parametrami narażenia tych grup pracowników 
oceniono z wykorzystaniem nieparametrycznego testu: 
Mann-Whitney U test i oprogramowania Statistica 9.0 PL 
(StatSoft, USA), który nie wymaga rozkładu normalnego 
analizowanych danych. 

Wyniki

Na rysunku 3 przedstawiono indywidualne profile na-
rażenia pracowników, zarejestrowane ekspozymetrem 
w czasie czynności pielęgniarskich związanych z przygo-
towaniem do podania lub aplikacją kontrastu pacjentowi 
diagnozowanemu w skanerze MRI. Przedstawiają one 
różne typowe warunki narażenia na pole magnetosta-
tyczne przy różnych rodzajach prac wykonywanych przez 
pielęgniarki.

Parametry 12 profili ekspozymetrycznych narażenia 
pielęgniarek na oddziaływanie pola magnetostatycznego 
w czasie podawania środków farmakologicznych pacjen-
towi, zarejestrowane przy skanerach MRI z magnesami 
1,5 T, przedstawiono w tabeli 1. W tabeli znajduje się także 
parametr B-max/B-med charakteryzujący rozrzut pozio-
mów narażenia w poszczególnych profilach.

Wyniki badań ekspozymetrycznych pokazują, że czas 
narażenia na pole o indukcji przekraczającej 0,5 mT wynosi 
przy badanych czynnościach ok. 38-462 sekund (średnia = 
123, mediana = 116). Przy typowych czynnościach wyko-
nywanych w sąsiedztwie magnesu skanera MRI narażenie 
pielęgniarki podającej kontrast trwa najczęściej 0,5-1,5 mi-
nuty, jednak przy bardziej złożonych czynnościach może 
być znacznie dłuższe (do ok. 8,3 minuty).

Maksymalny poziom narażenia pielęgniarki B-max wy-
nosił w poszczególnych profilach 13-212 mT (średnia = 84, 
mediana = 56). Średni poziom narażenia w poszczególnych 
profilach B-śr wynosił 5,8-126 mT (średnia = 38, mediana = 
25), a mediana poziomu narażenia w poszczególnych pro-
filach B-med wynosiła 5,7-132 mT (średnia = 38, mediana 
= 23). Parametr B-max/B-med dla prezentowanych profili 
narażenia wynosi 1,2-37 przy średniej wartości 5,2 i media-
nie 2,5.

Najniższy poziom narażeń (profil KM1) zaprezentowa-
ny w zestawieniu odpowiada profilowi zarejestrowanemu 
podczas obsługi skanera MRI umożliwiającego najdalsze 
odsunięcie pacjenta od magnesu w trakcie aplikacji kon-

a)

b)

Rys. 3 Narażenie pielęgniarek na oddziaływanie pola magnetostatycz-
nego przy podawaniu środków farmakologicznych pacjentom diagno-
zowanym w skanerach MRI (profile ekspozymetryczne): a) wykorzy-
stanie strzykawki automatycznej, b) aplikacja manualna

Narażenie pielęgniarki na pole magnetostatyczne w czasie przygotowań strzykawki 
automatycznej do aplikacji pacjentowi kontrastu do badania w skanerze MRI 1,5T 
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trastu, a ponadto wykonanie aplikacji przez pracownika 
poinformowanego o naturze zagrożeń elektromagnetycz-
nych na podstawie wyników wykonanych wcześniej w tej 
placówce badań ekspozymetrycznych.

Wyniki pomiarów wartości skutecznej natężenia RF pola 
elektrycznego o częstotliwości ok. 63 MHz zamieszczono 
na rysunku 4. Jedynie w punkcie zlokalizowanym na skra-
ju tunelu magnesu (pkt nr 1) natężenie pola elektrycznego 

przekracza wartość 10 V/m, dochodząc maksymalnie do 
poziomu 35 V/m. W pozostałych punktach, gdzie w czasie 
rutynowych obowiązków może przebywać pielęgniarka, 
natężenie pola elektrycznego nie przekracza 10 V/m. Pomia-
ry pola magnetycznego RF wykazały, że jedynie w punk-
tach 1 i 2 natężenie pola przekracza czułość aparatury po-
miarowej stosowanej do oceny narażenia pracowników, tj. 
H > 0,02 A/m. Maksymalne zmierzone w pkt 1 natężenie 

pola magnetycznego nie przekracza 0,1 A/m.
Wyniki pomiarów wolnozmiennego pola 

magnetycznego cewek gradientowych wy-
kazały, że w miejscach możliwego przebywa-
nia pracowników (pkt 2-5) wartość dB/dt nie 
przekracza 0,1 T/s.

Podsumowanie 

Warunki wykonywania czynności pielę-
gniarskich towarzyszących badaniom w ska-
nerach MRI rozpoznano w znacznym stopniu 
dzięki informacjom uzyskanym w bezpo-
średnich kontaktach z pracownikami w cza-
sie seminariów i szkoleń specjalistycznych 
oraz w placówkach, w których wykonywano 
badania ekspozymetryczne. Przedstawione 
wyniki pokazują typowe warunki narażenia 
przy omawianych czynnościach.

Poziom narażenia pielęgniarek na oddzia-
ływanie pola magnetostatycznego zależy od 

Tabela 1. Parametry statystyczne typowych profili ekspozymetrycznych narażenia pielęgniarek na oddziaływanie pola magnetostatycznego, 
zarejestrowanych przy skanerach rezonansu magnetycznego 1,5 T w czasie obsługi badań (próbkowanie - 6 Hz)

Profil ekspozymetryczny
B-max B-śr B-med B-SD B-max/B-med dT/B>0,5

mT mT mT mT ---- sek

Parametry statystyczne indywidualnych profili ekspozymetrycznych narażenia pielęgniarek na oddziaływanie pola magnetostatycznego 
 przy aplikacji kontrastu przy skanerach MRI

KM1 13 5,8 6,2 1,5 2,1 164

KM2 206 126 132 68 1,5 38

KM3 167 85 94 31 1,8 107

KM4 64 26 23 11 2,8 79

KM5 29 18 22 8,7 1,3 42

KM6 97 69 84 28 1,2 57

KM7 33 24 28 9,8 1,2 44

KM8 32 14 13 4,9 2,4 79

KM9 55 19 13 12 4,1 84

SA1 58 28 23 14 2,5 170

SA2 41 9,5 9,0 8,5 4,5 147

SA3 212 36 5,7 50 37 462

Parametry statystyczne opisanej powyżej grupy indywidualnych profili ekspozymetrycznych

Średnia ±SD 84±71 38±36 38±42 21±20 5,2±10 123±116

Ranga 13-212 5,8-126 5,7-132 1,5-68 1,2-37 38-462

Mediana 56 25 23 11 2,5 82

Średnia – wartość średnia arytmetyczna 
Ranga – zakres wartości (min. – max.)
Mediana – wartość mediany
B-max – wartość maksymalna z rejestracji indukcji magnetycznej w danym profilu ekspozymetrycznym, wyrażona w militeslach 
B-śr – wartość średnia z rejestracji indukcji magnetycznej w danym profilu ekspozymetrycznym, wyrażona w militeslach 
B-med – wartość mediany z rejestracji indukcji magnetycznej w danym profilu ekspozymetrycznym, wyrażona w militeslach 
B-SD – odchylenie standardowe, wartość z rejestracji indukcji magnetycznej w danym profilu ekspozymetrycznym, wyrażona w militeslach
DT/B > 05 – czas narażenia na oddziaływanie pola magnetostatycznego o B > 0,5 mT wyrażony w sekundach
KM1-KM9 i SA1-SA3 – oznaczenia profili ekspozymetrycznych pielęgniarki

1 - Kraniec tunelu
2 - W osi, odl. 30 cm

3 - W osi, odl. 60 cm
4 - W osi, odl. 90 cm

5 - Obok stołu, odl. 30/30 cm

Lokalizacja punktów pomiarowych
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Rys. 4 Parametry statystyczne wyników pomiarów natężenia RF pola elektrycznego 
w otoczeniu skanerów MRI 1,5 T
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odległości od magnesu. W zależności od położenia pacjen-
ta w magnesie (zależnego od badanego organu oraz od 
stopnia wsunięcia pacjenta do środka urządzenia), wkłucie 
i aplikacja kontrastu do żyły w zgięciu łokciowym lub przy 
dłoni – wymagają zbliżenia się do obudowy magnesu na 
odległość od ok. 35 cm do ok. 120 cm od magnesu (odpowia-
dającą obszarowi występowania przed magnesem skanera 
MRI pola magnetostatycznego o indukcji 13-212 mT [6]). 
Większą elastyczność lokalizacji miejsca, z jakiego obsłu-
giwana jest aplikacja kontrastu, można osiągnąć, stosując 
zakłutą przed badaniem kaniulę dożylną z przedłużaczem 
do strzykawki (plastikowy wężyk o długości np. 1 metra).

Porównanie wyników badań ekspozymetrycznych na-
rażenia pielęgniarek na oddziaływanie pola magnetosta-
tycznego z analogicznymi wynikami dotyczącymi elek-
troradiologów [7] przy obsłudze skanerów 1,5 T wskazuje 
na znaczne podobieństwa warunków narażenia obu grup 
pracowników (rys. 5). Jednak narażenie pielęgniarek 
charakteryzuje większe zróżnicowanie profili narażenia 
(większe zakresy rangi poszczególnych parametrów okre-
ślających narażenie pracowników), krótszy czas typo-

wych narażeń przy obsłudze poszczególnych pacjentów 
i mniejsza wartość parametru B-max/B-med. Znamienną 
statystycznie (p < 0,05) różnicę parametrów charakte-
ryzujących narażenie pielęgniarek i elektroradiologów 
stwierdzono jedynie dla: dT/B > 0,5mT i B-max/B-med. 
Natomiast w wielu placówkach liczba pacjentów obsługi-
wanych codziennie w pobliżu skanerów MRI przez pie-
lęgniarki jest znacznie mniejsza niż liczba pacjentów ob-
sługiwanych przez elektroradiologów. Jak wspomniano, 
w niektórych placówkach zespół elektroradiolog – pielę-
gniarka obsługuje wszystkie badania. W takim wypadku 
pielęgniarka może w ciągu dnia pracy podlegać większej 
liczbie narażeń – przy wszystkich pacjentach, współpra-
cując z elektroradiologiem oraz przy pacjentach, którym 
w przerwie badania aplikuje kontrast.

Oprócz bezpośredniego oddziaływania pola magne-
tostatycznego na pielęgniarki i innych pracowników ob-
sługujących badania MRI istotne są również zagrożenia 
pośrednie, wynikające z oddziaływania takiego pola na 
ferromagnetyczne przedmioty metalowe (zagrożenie 
balistyczne) – pole przekraczające 3 mT może wprawiać 
w ruch w kierunku magnesu takie przedmioty (np. z do-
mieszkami ze stali magnetycznej), zamieniając je w lecące 
pociski [17]. W konsekwencji może to prowadzić do cięż-
kich uszkodzeń ciała, a nawet śmierci osób znajdujących 
się przy skanerze MRI na drodze przemieszczania się 
tych przedmiotów rozpędzonych do bardzo dużych pręd-
kości. Ponadto, u pracownika poruszającego się w polu 
magnetostatycznym mogą ujawnić się skutki powsta-
wania w organizmie prądów indukowanych przez pole 
magnetostatyczne. Objawia się to np. w postaci zaburzeń 
wzrokowych i słuchowych, zaburzeń koordynacji ręka-o-
ko, a także objawów subiektywnych, takich jak: zawroty 
głowy, nudności, problemy z koncentracją, pogorszenie 
pamięci, zmęczenie lub senność, wrażenia dzwonienia, 
zaburzenia snu [2]. 

Zagrożenia te mogą negatywnie 
wpływać zarówno na bezpieczeństwo 
i zdrowie personelu medycznego, jak 
i bezpieczeństwo pacjentów. Zostały 
one omówione szerzej w publikacji [7]. 
Wypracowanie nawyków obsługi ba-
danych pacjentów przy mniejszym na-
rażeniu pielęgniarek na oddziaływanie 
pola magnetostatycznego zmniejsza 
również prawdopodobieństwo wystą-
pienia wspomnianych zagrożeń bezpie-
czeństwa pacjentów.

Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że spełnienie formalnych 
wymagań prawa pracy dotyczących na-
rażenia pracowników na pole magneto-
statyczne jest możliwe przy właściwej or-
ganizacji stanowisk i procedur pracy oraz 
świadomości pracowników dotyczącej 
potrzeby i sposobów unikania narażenia 
na pola elektromagnetyczne. Warunki 
narażenia przy omawianych pracach 
spełniają wymagania Dyrektywy. 

Prezentowane dane nie dotyczą narażenia przy śródo-
peracyjnym wykorzystaniu diagnostyki rezonansu ma-
gnetycznego. Przy czynnościach wykonywanych w trak-
cie badania bezpośrednio przy pacjencie znajdującym się 
w magnesie skanera, narażenie na wszystkie komponenty 
pola elektromagnetycznego może osiągać znacznie wyż-
sze poziomy, co potęguje zarówno wspomniane zagroże-
nia, jak i zagrożenia z powodu nadmiernych oddziaływań 
pól RF i gradientowych, takie jak np. poparzenia radiofa-
lowe [16]. n

Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu pro-
gramu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki 

Mediana; Współczynnik: 25%-75%; Wąs: min.-maks.
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Rys. 5 Zestawienie wyników badań ekspozymetrycznych narażenia na pole magnetostatyczne 
pielęgniarek (P) z wynikami dotyczącymi elektroradiologów (E)
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i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy.
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