
1. Ćwiczenia wprowadzające 

2. Korpuskularne i elektromagnetyczne promieniowanie jonizujące:  

A. Promieniowanie jonizujące i jego rodzaje: promieniowanie jonizujące bezpośrednio i pośrednio (oddziaływanie 

promieniowania X i γ z materią: zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona, tworzenie par elektron-pozyton; 

oddziaływanie neutronów z materią; powstawanie wolnych rodników). 

B. Źródła naturalne i sztuczne promieniowania jonizującego.  

C. Spontaniczne przemiany jądrowe: α, β, γ. Prawo rozpadu spontanicznego. Aktywność pierwiastków 

promieniotwórczych. Reakcje jądrowe.   

D. Linowy współczynnik przenoszenia  (LET). Dawka pochłonięta promieniowania, dawka ekspozycyjna, 

równoważnik dawki pochłoniętej.   

 

3. Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka: 

A. Etapy oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy żywe: etap fizyczny, fizykochemiczny, 

chemiczny, biologiczny.  

B. Biologiczne skutki działania promieniowania jonizującego: somatyczne (choroba popromienna), stochastyczne; 

somatyczno–stochastyczne (nowotwory popromienne), genetyczne.  

C. Zasady ochrony radiologicznej, zasada stosowania promieniowania jonizującego – ALARA, dozymetry.  

D. Krzywe przeżycia i sposoby ich wyznaczania. Czynniki modyfikujące kształt krzywych przeżycia: czynniki 

fizyczne (LET, moc dawki, efekt tlenowy), czynniki biologiczne (radiowrażliwość, zdolność naprawy uszkodzeń).  

E. Zasady aplikacji promieniowania: frakcjonowanie przestrzenne i czasowe.  

F. Krótki opis wymienionych metod terapeutycznych i diagnostycznych: Brachyterapia i teleterapia. Pik Bragga - 

terapia strumieniem cząstek naładowanych.  

G. Krótki opis wymienionych metod terapeutycznych i diagnostycznych: diagnostyka SPECT, PET oraz terapia 

radioizotopowa.  

 

4. Pola elektromagnetyczne w środowisku człowieka: 

A. Pojęcie pól elektromagnetycznych. Źródła pól elektromagnetycznych: naturalne i sztuczne. Właściwości elektryczne 

i magnetyczne cząsteczek, komórek, tkanek.  

B. Działanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe (SAR, działanie pól stałych, wolnozmiennych i wysokiej 

częstotliwości). 

C. Zastosowania medyczne pól elektrycznych i magnetycznych.    

 

5. Wpływ niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego: 

A. Charakterystyka niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, źródła naturalne i sztuczne 

B. Mechanizmy oddziaływania z materią niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, efekty biologiczne.  

C. Wpływ promieniowania  IR i UV na człowieka, wykorzystanie medyczne. 

D. Właściwości promieniowania laserowego, budowa i zasada działania lasera, podział laserów. 

E. Wpływ promieniowania laserowego na tkanki.  

F. Zastosowania medyczne laserów. 

 

6. Dźwięki i ultradźwięki w środowisku człowieka: 

A. Fale mechaniczne, charakterystyka fal dźwiękowych i ultradźwiękowych oraz fali uderzeniowej.  

B. Oddziaływanie z materią: efekty biologiczne termiczne i nietermiczne. 

C. Medyczne zastosowania ultradźwięków: USG i diatermia ultradźwiękowa. 

 

7. Wpływ temperatury i ciśnienia na człowieka: 

A. Mechanizmy transportu ciepła. 

B. Hipertermia i hipotermia oraz jej wpływ na organizm; medyczne wykorzystanie hipertermii. 

C. Wpływ podwyższonego i obniżonego ciśnienia na człowieka. 

 


