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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Celem badań była próba oceny zagrożeń zawodowych i warunków pracy technika 

elektroradiologa.  

Głównym problemem badawczym były zagrożenia zawodowe występujące w miejscu 

pracy techników elektroradiologów. Przyjęto następujące problemy szczegółowe: 

1. Czy w miejscu pracy odbyły się szkolenia dla techników elektroradiologów w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia? 

2. Czy technicy elektroradiolodzy dostrzegają zagrożenia dla zdrowia na swoich stanowiskach 

pracy? 

3. Czy pracodawcy stwarzają warunki do bezpiecznej pracy techników elektroradiologów? 

4. Czy świadomość zagrożeń zawodowych techników elektroradiologów zależy od 

zmiennych niezależnych (płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie, miejsce pracy)? 

5. Czy warunki pracy wpływają na zagrożenia zawodowe techników elektroradiologów? 

W realizacji badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzia 

wybrano: wystandaryzowany kwestionariusz POZA, kwestionariusz ankiety własnej 

dotyczącej zagrożeń zawodowych i warunków pracy techników elektroradiologów. Dokonano 

analizy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku technik elektroradiolog 

w pracowniach diagnostyki obrazowej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej. 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej (statystyki opisowe: średnia, 

mediana, odchylenie standardowe, rozstęp kwartylowy, wartości minimalne i maksymalne, 

a zmienne niemierzalne przy pomocy liczności i odsetka; test Chi
2
, U Manna-Whitneya, test 

Kruskala-Wallisa, współczynnik korelacji r-Pearsona lub rang Spearmana). Przyjęto poziom 

istotności p<0,050 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. Baza 

danych i badania statystyczne wykonane zostały w oparciu o oprogramowanie komputerowe 

Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). 

Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na 

realizację projektu  badania „Zagrożenia zawodowe a warunki pracy techników 

elektroradiologów”  (Uchwała Komisji Bioetycznej numer KE-0254/190/2014). Badania 

przeprowadzono w okresie od czerwca 2014 roku do czerwca 2016 roku w szpitalach Lublina 

i województwa lubelskiego.  

Do analizy statystycznej wykorzystano 260 wypełnionych ankiet z 21 placówek, 

w których łącznie  rozdano 289 ankiet (zwrotność 89,97%).  

Warunki pracy mają wpływ na dostrzeganie zagrożeń zawodowych przez  techników 

elektroradiologów. W grupie 1 im dłuższy staż pracy, tym mniejsza zgodność między 



oczekiwaniami a stanem rzeczywistym. W grupie 2 im dłuższy staż pracy, tym mniejsza  

proporcja nakładów do efektów.  

Reasumując: Badani z województwa lubelskiego lepiej ocenili atmosferę pracy niż 

badani z Lublina. Nie odnotowano przy tym istotnych statystycznie zależności między oceną 

atmosfery pracy a miejscem pracy (Lublin/województwo lubelskie). 

 Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1. W miejscu pracy odbyły się szkolenia dla techników elektroradiologów w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia. 

2. Technicy elektroradiolodzy dostrzegają zagrożenia dla zdrowia na swoich stanowiskach 

pracy. 

3. W ocenie badanych pracodawcy stwarzają warunki do bezpiecznej pracy techników 

elektroradiologów. 

4. Zmienne niezależne (płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie, miejsce pracy) mają wpływ na 

większą świadomość zagrożeń zawodowych, przy czym zauważono istotny wpływ miejsca 

pracy. 

5. Warunki pracy mają wpływ na dostrzeganie zagrożeń zawodowych przez  techników 

elektroradiologów, przy czym wykazano istotne statystycznie różnice  między grupą 1 

a grupą 2. 

 Zatem potwierdzono hipotezę: Technicy elektroradiolodzy dostrzegają zagrożenia 

zawodowe występujące w miejscu pracy i starają się ich unikać lub przeciwdziałać ich 

skutkom, a zmienne  niezależne (płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie techników 

elektroradiologów) wpływają na świadomość tych zagrożeń, przy czym istnieje istotna 

zależność od miejsca pracy. 

Wysunięto postulat: Należy ujednolicić sposób i metody oceny ryzyka zawodowego na 

stanowisku pracy technika elektroradiologa. 

 

Słowa kluczowe: technik elektroradiolog, zagrożenia zawodowe, warunki pracy. 

  



STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

„Occupational hazards and working conditions of electroradiology technicians”. 

 

Abstract 

The aim of the study was an attempt to assess occupational hazards and working conditions of 

an electroradiology technician. 

The main research problem was the occupational hazards present in the workplace of 

electroradiology technicians. The following specific problems were adopted: 

1. Have there been trainings for electroradiology technicians at work in the field of health 

risks? 

2. Do electroradiology technicians perceive health hazards at their work stations? 

3. Do the employers create conditions for safe work of electroradiology technicians? 

4. Is the awareness of the professional risks of electroradiology technicians dependent on 

independent variables (gender, age, job seniority, education, place of work)? 

5. Do working conditions affect the professional dangers of electroradiology technicians? 

The diagnostic survey method was used in the implementation of the research, and the 

following tools were selected as tools: a standardized POZA questionnaire, a self-help 

questionnaire concerning occupational hazards and working conditions of electroradiology 

technicians. The analysis of the occupational risk assessment documentation as an 

electroradiologist technician in diagnostic imaging, radiotherapy and electromedic diagnostics 

laboratories was performed. 

Obtained results were subjected to statistical analysis (descriptive statistics: mean, median, 

standard deviation, quartile distribution, minimum and maximum values, and non-measurable 

variables using cardinality and percentage, Chi2, U Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, 

r-Pearson correlation coefficient or Spearman ranks). The significance level p <0.050 

indicating the existence of statistically significant differences or dependencies was assumed. 

The database and statistical surveys were made on the basis of the Statistica 9.1 computer 

software (StatSoft, Poland). 

The approval of the Bioethics Committee at the Medical University of Lublin for the 

implementation of the project "Occupational hazards and the working conditions of 

electroradiologist technicians" (Resolution of the Bioethics Committee number KE-

0254/190/2014). The research was carried out from June 2014 to June 2016 in the hospitals of 

Lublin and the Lublin province. 



For the statistical analysis, 260 completed questionnaires from 21 outlets were used, in total 

289 questionnaires were distributed (89.97% response). 

Working conditions have an impact on the perception of occupational hazards by 

electroradiology technicians. In group 1, the longer the seniority, the lower the compatibility 

between expectations and the real state. In group 2, the longer the seniority, the lower the ratio 

of outlays to effects. 

Summing up: The respondents from the Lublin province better assessed the working 

atmosphere than the respondents from Lublin. There were no statistically significant 

correlations between the assessment of the work atmosphere and the workplace (Lublin / 

Lublin province). 

The following conclusions were made on the basis of the conducted research: 

1. Workshops for electroradiology technicians as for health risks took place in their 

workplace. 

2. Electroradiologists see health risks in their workplaces. 

3. In the opinion of the respondents, employers create conditions for safe work of 

electroradiology technicians. 

4. Independent variables (gender, age, job seniority, education, workplace) have an impact on 

greater awareness of occupational hazards, with a significant impact on the workplace. 

5. Working conditions have an impact on the perception of occupational hazards by 

electroradiology technicians, with statistically significant differences between group 1 and 

group 2. 

Thus, the hypothesis was confirmed: Electroradiologists are able to see occupational hazards 

in the workplace and try to avoid them or counteract their effects, and independent variables 

(gender, age, seniority, education of electroradiology technicians) influence awareness of 

these threats, while there is a significant dependence on the workplace. 

The postulate was advanced: The method and methods of occupational risk assessment at the 

electroradiology technician's position should be harmonized. 

Keywords: electroradiology technician, occupational hazards, working conditions. 

 


