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Streszczenie

Radiotelefony (przewoźne i przenośne), zapew-

niające łączność pomiędzy zespołami ratownic-

twa medycznego (ZRM) a dyspozytorem, stanowią 

wyposażenie karetek uzupełniające sprzęt medycz-

ny. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że naj-

częściej stosowanym przez ZRM jest obecnie w Pol-

sce system konwencjonalny, wykorzystujący pasmo 

częstotliwości (167-169) MHz do emisji promienio-

wania elektromagnetycznego. Przeprowadzone 

badania wykazały wewnątrz karetek, podczas pra-

cy radiotelefonów, promieniowanie elektroma-

gnetyczne o  zróżnicowanym poziomie, poniżej lub 

powyżej limitu narażenia ludności (tzw. ekspozycji 

zawodowej), uzależnionym od wysokości pojazdu 

i rodzaju materiału, z którego wykonano jego dach. 

Na zewnątrz karetki promieniowanie o  poziomie 

ekspozycji zawodowej zmierzono w  odległości do 

130 cm od anten zlokalizowanych na karoserii. Ba-

dania wykazały, że przy radiotelefonach przeno-

śnych promieniowanie o poziomie ekspozycji zawo-

dowej sięga do 80 cm od anteny. Nie stwierdzono 

promieniowania o  poziomie przekraczającym limit 

narażenia pracowników. Omówiono działania profi-

laktyczne w celu ograniczenia narażenia pracowni-

ków podczas eksploatacji radiotelefonów. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, narażenie 

pracowników, łączność bezprzewodowa, profilaktyka

Abstract

Radiophones (transportable and portable) 

providing communication between medical 

emergency teams (ZRM) and dispatcher are used in 

ambulances as equipment supplementing medical 

devices. It was noticed that conventional system 

emitting electromagnetic radiation in frequency 

band (167-169) MHz is the most commonly used by 

ZRM in Poland. Electromagnetic radiation of differ-

ent levels, below or over general public exposure 

limits (so-called occupational exposure) was mea-

sured inside ambulances during operating radio-

phones – depended on vehicle height and the type 

of material of which its roof is made. Outside am-

bulance, electromagnetic radiation of occupational 

exposure level was measured in distances up to ap-

proximately 130 cm from antennas mounted to the 

car body. Investigations showed that in the vicinity 

of portable radiophones, radiation of occupational 

exposure level reaches up to 80 cm from antenna. 

No radiation of level over occupational exposure lim-

it was measured. Preventive measures to minimize 

workers exposure during radiophones operations, 

were discussed. 

Key words: occupational safety, workers' exposure, 

wireless communication, prevention.
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Wprowadzenie

Nadzór nad aparaturą medyczną sprawowany przez inżynierów 

medycznych obejmuje zarówno urządzania stacjonarne i  mobilne 

eksploatowane na terenie placówek ochrony zdrowia, jak również 

w  pojazdach wykorzystywanych przez ratownictwo medyczne. 

Specyficznym wyposażeniem zespołów ratownictwa medycznego 

(ZRM) (pojazdów ratownictwa medycznego i ratowników) są radio-

telefony zapewniające łączność bezprzewodową między dyspozyto-

rem a ZRM. ZRM-y korzystają z tego samego typu radiotelefonów, 

co straż pożarna czy policja, mają jedynie przydzielone własne pa-

smo częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego zapew-

niającego łączność – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów [1]. 

Kompetencje i  zakres działania ZRM określa ustawa o  Pań-

stwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) [2], wyróżniając na-

stępujące typy karetek:

 – podstawowe – w których są co najmniej dwie osoby upraw-

nione do wykonywania medycznych czynności ratunko-

wych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

 – specjalistyczne i  neonatolo-

giczne – w  których są co naj-

mniej trzy osoby uprawnione 

do wykonywania medycznych 

czynności ratunkowych, w tym 

lekarz systemu oraz pielę-

gniarka systemu lub ratownik 

medyczny. 

Karetki transportowe są wyłą-

czone z PRM, a są w nich najczęściej 

tylko kierowca i ratownik medyczny.

Jak wynika z  danych Minister-

stwa Zdrowia, w roku 2015 w Polsce 

eksploatowano około 1400 karetek 

pogotowia umożliwiających ZRM-

-om udzielanie pomocy medycznej 

w  warunkach pozaszpitalnych oraz 

transport chorych lub rannych. 

Dane te obrazują skalę oddziaływa-

nia promieniowania elektromagne-

tycznego radiotelefonów na pracowników ZRM i  działów tech-

nicznych placówek medycznych. Radiotelefony ZRM stanowią 

więc jedną z najliczniejszych grup źródeł promieniowania elektro-

magnetycznego w placówkach medycznych.

Promieniowanie elektromagnetyczne 
w otoczeniu radiotelefonów

Do zapewnienia łączności w ZRM wykorzystywane są dwa rodza-

je radiotelefonów: radiotelefony przewoźne, które są na stałe 

montowane wewnątrz pojazdów, lub radiotelefony przenośne 

(nasobne), które ratownicy medyczni noszą ze sobą [3] (Fot. 1).

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że na potrzeby 

koordynacji działań ratowniczych ZRM, najczęściej stosowany 

w Polsce jest konwencjonalny systemem łączności wykorzystu-

jący emisję promieniowania elektromagnetycznego o częstotli-

wości z pasma (167-169) MHz (sygnał analogowy, ciągły w cza-

sie). Częstotliwość pracy radiotelefonów jest istotnie mniejsza 

od pasma publicznych telefonii komórkowych, natomiast moce 

promieniowania emitowanego przez radiotelefony są znacznie 

większe, aby zapewnić dobrą łączność w zróżnicowanych warun-

kach i na większe odległości (radiotelefony przewoźne do 20 W, 

przenośne do 5 W, komórkowe do 0,25 W) (Rys. 1).

Radiotelefon emituje promieniowanie elektromagnetyczne 

jedynie podczas trybu nadawania, natomiast przy odsłuchiwa-

niu informacji głosowych emisja nie występuje. Źródłem pro-

mieniowania elektromagnetycznego jest antena radiotelefonu 

– odseparowana od radiotelefonu przewoźnego za pomocą 

Fot. 1 Radiotelefon przewoźny zainstalowany wewnątrz karetki i  przykłado-

wa lokalizacja jego anteny na dachu pojazdu (a) oraz radiotelefon przenośny (b) 

Źródło: W  kolejności: archiwum własne, RobWilson/Bigstockphoto, Zorandim/

Bigstockphoto.

a) b)

Rys. 1 Przykładowe widmo pola elektrycznego z pasma częstotliwości 27 MHz – 3 GHz, zarejestrowane w otoczeniu 

karetki pogotowia wyposażonej w radiotelefon przewoźny – oprócz najsilniejszego prążka o częstotliwości 168 MHz re-

prezentującego promieniowanie radiotelefonu, widoczne są składowe o częstotliwościach 900, 1800 i 2100 MHz będące 

wynikiem pracy systemów publicznej telefonii komórkowej

Źródło: Opracowanie własne.
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ekranowanego kabla (tzw. fidera) o  długości do kilku metrów, 

dzięki czemu może znajdować się np. na dachu karetki. Typowa 

długość anteny radiotelefonu przewoźnego wynosi od ok. 30 do 

80 cm. Antena radiotelefonu przenośnego jest integralną czę-

ścią aparatu, a jej długość wynosi ok. 10-15 cm.

Czynnikami determinującymi parametry ekspozycji na pro-

mieniowanie elektromagnetyczne są przede wszystkim: rodzaj 

radiotelefonu (przewoźny lub nasobny), miejsce lokalizacji an-

teny radiotelefonu przewoźnego na karetce lub radiotelefonu 

nasobnego przy ciele, a także moc wyjściowa i tryb, w którym ra-

diotelefon pracuje (praca ze zmniejszoną mocą wyjściową ozna-

czana jest jako tryb LOW, a ze zwiększoną mocą wyjściową jako 

HIGH) oraz system jego pracy (wspomniany konwencjonalny lub 

trankingowy, tzn. cyfrowy z  modulacją impulsową emitowa-

nego pola). Emisja promieniowania elektromagnetycznego od 

anten radiotelefonów jest dookólna, tzn. promieniowanie roz-

chodzi się we wszystkich kierunkach od anteny, w następstwie 

czego jego oddziaływanie dotyczy wszystkich osób i urządzeń 

elektronicznych znajdujących się w pobliżu. Wśród skutków od-

działywania promieniowania elektromagnetycznego rozpatruje 

się zagrożenia zdrowia u narażonych ludzi (łącznie ze skutkami 

onkologicznymi) oraz zakłócenia funkcjonowania urządzeń elek-

tronicznych, w tym medycznych (np. aparatury diagnostycznej 

i monitorującej lub wspomagającej funkcjonowanie organizmu, 

np. implantów medycznych) [4-7].

Zasady oceny promieniowania 
elektromagnetycznego w środowisku

Do oceny poziomu oddziaływania promieniowania elektroma-

gnetycznego na pracowników stosuje się limity natężenia pola 

elektrycznego i natężenia pola magnetycznego określone przez 

rozporządzenia ministra pracy i ministra środowiska [8, 9]. Para-

metrem decydującym w  przypadku promieniowania radiotele-

fonów jest natężenie pola elektrycznego. Ze względu na wspo-

mniane wymagania można wyróżnić:

 – ekspozycję pomijalną, kiedy nie są wymagane działania 

profilaktyczne dotyczące ekspozycji ludności i  pracowni-

ków (E < ok. 7 V/m);

 – ekspozycję dopuszczalną dla pracowników, która powin-

na dotyczyć jedynie pracowników przeszkolonych nt. zasad 

bezpiecznej pracy przy źródłach pola, dla których brak prze-

ciwwskazań zdrowotnych do narażenia na promieniowanie 

elektromagnetyczne został potwierdzony orzeczeniem le-

karskim (7 V/m < E < 200 V/m) – przeciwwskazaniem takim 

może być użytkowanie implantów medycznych i okres ciąży;

 – ekspozycję zabronioną dla pracowników, kiedy poziom 

oddziaływania promieniowania jest na tyle silny, że powinny 

być stosowane kombinezony ochronne (E > 200 V/m) [7].

Według wymagań wyspecyfikowanych w normie IEC EN 60601-

1-2 [4] dotyczącej urządzeń medycznych, powinny być one odpor-

ne na zakłócające oddziaływanie przy natężeniu pola elektrycz-

nego nieprzekraczającym poziomu 3 V/m (wartość maksymalna, 

bez uśredniania w czasie) w paśmie częstotliwości (80-2500) MHz, 

obejmującym częstotliwości pracy radiotelefonów. Natomiast 

odporność urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe powinna 

sięgać do poziomu ekspozycji wynoszącego 10 V/m. 

Metodyka badań

Promieniowanie elektromagnetyczne w  otoczeniu wybranych 

popularnych typów radiotelefonów zbadano w jednostkach po-

gotowia ratunkowego na terenie województwa mazowieckiego. 

Badania rozkładu przestrzennego natężenia pola elektrycznego 

w otoczeniu radiotelefonów (> 10cm) wykonano zgodnie z PN-

T-06580:2002 [10]. Badania wykonano szerokopasmowym mier-

nikiem pola elektromagnetycznego typu EMR-300 prod. Narda, 

Niemcy, wyposażonym w  sondę do pomiaru: natężenia pola 

elektrycznego w paśmie częstotliwości (0,1-3000) MHz, o zakre-

sie pomiarowym (0,4-800) V/m, wzorcowanym w  laboratorium 

akredytowanym CIOP-PIB (AP 061) .

Wyniki badań

Radiotelefony przewoźne

Zaobserwowano, że anteny radiotelefonów przewoźnych umiej-

scowione były w różnych częściach dachu karetek (z przodu lub 
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pośrodku), w  pozycji pionowej lub nachylonej względem tego 

dachu. Poziom ekspozycji i jej rozkład w otoczeniu anten, zmie-

rzone podczas użytkowania radiotelefonów, zestawiono na ry-

sunku 2.

O ile wyposażenie karetek podlega standaryzacji określonej 

przez normę [11], to rodzaj pojazdu oraz ostateczna ogólna bu-

dowa wewnętrzna (rozmieszczenie foteli, umiejscowienie leżan-

ki, przejście lub jego brak między kabiną kierowcy a kabiną ra-

towniczą) pozostaje w gestii dostawcy karetki. W związku z tym 

wewnątrz karetek stwierdzono występowanie promieniowania 

elektromagnetycznego o  bardzo zróżnicowanych poziomach – 

ekspozycji pomijalnej i dopuszczalnej dla pracowników (zarów-

no poniżej 3 V/m, jak i powyżej 10 V/m). Poziomy zmierzonych 

pól uzależnione były przede wszystkim od takich czynników, jak 

wysokość pojazdu i rodzaj materiału, z którego wykonano jego 

dach. Na uwagę zasługuje to, że metalowy dach może stanowić 

ekran skutecznie ograniczający przenikanie promieniowania 

elektromagnetycznego pochodzącego od anteny radiotelefonu 

przewoźnego do wnętrza pojazdu – pod metalowym dachem 

karetki nie stwierdzono wewnątrz pojazdów ekspozycji na pro-

mieniowanie, pochodzące od anteny zlokalizowanej na dachu, 

o  poziomie przekraczającym wspomnianą ekspozycję pomijal-

ną. Przeciwnie, okna są bardzo słabą barierą dla promieniowa-

nia elektromagnetycznego i w konsekwencji lokalizacja anteny 

przed oknem jest najmniej korzystna. 

Badania wykazały również, że osoby przebywające na ze-

wnątrz karetki, w odległości mniejszej niż 130 cm od anteny pra-

cującego radiotelefonu przewoźnego, także mogą znajdować 

się w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego ekspozy-

cji dopuszczalnej dla pracowników. 

Radiotelefony przenośne

Zaobserwowano, że radiotelefony przenośne najczęściej 

przyczepiane są do zaczepów w  pobliżu klatki piersiowej lub 

chowane do kieszeni na wysokości pasa. Poziom ekspozycji i jej 

rozkład w otoczeniu anten zestawiono na rysunku 2.

Wyniki pomiarów wskazują, że użytkowanie radiotelefonów 

przenośnych związane jest z ekspozycją dopuszczalną pracowni-

ków na promieniowanie elektromagnetyczne. Nie stwierdzono 

występowania ekspozycji zabronionej. Ratownicy, wchodząc na 

teren szpitala i  korzystając w  tym czasie z  radiotelefonu prze-

nośnego, mogą spowodować ekspozycję również innych pra-

cowników przebywających w odległościach do 80 cm od anteny. 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego radio-

telefonów dotyczy również osób wykonujących prace technicz-

ne przy urządzeniach. 

Podsumowanie

Działanie radiotelefonów i  połączenia głosowe pomiędzy ich 

użytkownikami oparte są na emisji promieniowania elektroma-

gnetycznego. Związana z tym ekspozycja użytkowników, np. ra-

towników i  inżynierów medycznych, nadzorujących ten sprzęt, 

może być nieobojętna dla ich zdrowia. Promieniowanie elektro-

magnetyczne może także wpływać negatywnie na poprawność 

funkcjonowania urządzeń elektronicznych, w tym różnorodne-

go sprzętu medycznego. Pomocne w rozpoznaniu i ograniczaniu 

takich zagrożeń mogą być prezentowane wyniki badań promie-

niowania elektromagnetycznego radiotelefonów przewoźnych 

i przenośnych użytkowanych przez ZRM.

Do zwiększonej emisji promieniowania elektromagnetycz-

nego od radiotelefonów może dojść podczas ich serwisowania, 

a także przy dysfunkcji technicznej fidera. Na poziom ekspozycji 

ma wpływ również stan techniczny radiotelefonu. Urządzenia 

z uszkodzoną anteną (np. wygiętą lub przełamaną) powinno być 

naprawione. W  związku z  powyższym, do najskuteczniejszych 

działań profilaktycznych w zakresie bezpiecznej eksploatacji ra-

diotelefonów przewoźnych należy umiejscowienie anteny pio-

nowo na dachu pojazdu oraz oddalanie się od anteny podczas 

prowadzenia połączeń z  wykorzystaniem tych urządzeń ( jak 

wykazały prezentowane badania, zalecana jest odległość co naj-

mniej 130 cm). Również radiotelefony przenośne powinny być 

utrzymywane w  możliwie dużej odległości od głowy. Do środ-

ków profilaktycznych zaliczane są również badania lekarskie 

i szkolenia nt. zasad bezpiecznej pracy przy źródłach promienio-

wania elektromagnetycznego dla pracowników podlegających 

ekspozycji silniejszej od wspomnianego poziomu pomijalnego 

[14, 15].

Profilaktyka w celu ograniczania poziomu ekspozycji na pro-

mieniowanie radiotelefonów jest istotna, zwłaszcza w  kon-

tekście doniesień naukowych dotyczących możliwości wystę-

powania chorób nowotworowych wśród osób narażonych na 

radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak 

emitowane m.in. przez omawiane urządzenia łączności bezprze-

wodowej [6]. W przypadku radiotelefonów przenośnych, oprócz 

Rys. 2 Poziom ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu anten radiotelefo-

nów przewoźnych zainstalowanych na karetkach ZRM i anten radiotelefonów przenośnych (odle-

głości od anten, w jakich zmierzono wspomniane graniczne poziomy natężenia pola elektrycznego)

Źródło: Opracowanie własne.
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wyznaczenia rozkładów przestrzennych poziomów promienio-

wania elektromagnetycznego przy antenie, do oceny zagrożeń 

dotyczących ludzi wymagana jest dodatkowa ocena uwzględ-

niająca skutki biofi zyczne zachodzące w ciele wskutek absorpcji 

promieniowania [12, 13]. Badania takie omówiono w  odrębnej 

publikacji [16]. 

Publikacja opracowana na podstawie wyników programu wielo-

letniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, fi nansowa-

nego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Po-

lityki Społecznej (zadania 04.A.02 i 02.Z.30 koordynator programu: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy).
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