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Europejskie krajowe plany postępowania awaryjnego koncentrowały się dotychczas na problematyce 
ochrony ludności przed narażeniem radiacyjnym w przypadku awarii elektrowni jądrowych lub 
wielkoskalowych wypadków w obiektach jądrowych. Ostatnio pojawił się poważny problem zagrożenia 
określonych grup populacji na napromienienie radiacyjne w wyniku działań terrorystycznych, mających na 
celu wywołanie dezorganizacji państwa i paniki w społeczeństwie. Zaistniała więc pilna potrzeba 
opracowania praktycznych instrumentów pozwalających na szybkie i skuteczne reagowanie na tego typu 
sytuacje oraz podejmowanie działań w celu harmonizacji wysiłków podejmowanych w poszczególnych 
krajach UE oraz ujednolicenia i koordynacji akcji ratunkowych na bazie wspólnych europejskich 
poradników.  

Podstawowym celem tego projektu było opracowanie praktycznego podręcznika dla krajów Unii 
Europejskiej podającego sposoby postępowania w wypadku zagrożenia napromienienia grup ludności w 
wyniku aktów terrorystycznych. Prace nad przygotowaniem podręcznika trwały od września 2006 r. do 
lutego 2009 r. W projekcie uczestniczyło siedem zespołów z różnych krajów oraz ośmiu konsultantów ze 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).  W tym okresie powstało kilka wersji podręcznika, jego kolejne 
wersje były przedmiotem intensywnych międzynarodowych konsultacji oraz były weryfikowane w trakcie 
ćwiczeń „sztabowych”. Pod koniec grudnia 2008 opracowano ostateczną wersję podręcznika TMT 
obejmującą łączne z instrukcją użytkowania sześć podstawowych modułów: 

(1) opis struktury i instrukcje wyjaśniające sposób użytkowania podręcznika 
(2) scenariusze zdarzeń radiacyjnych z użyciem materiałów promieniotwórczych w złych zamiarach 
(3) strategia powiadamiania ludności 
(4) selekcja poszkodowanych i monitoring 
(5) postępowanie medyczne w szpitalu 
(6) międzynarodowe akcje prewencyjne (zasady, podstawy prawne, organizacja)  

Podręcznik uzupełniają aneksy (Nr od 1 do 15), które zawierają m.in. wzory formularzy np. rejestracji 
poszkodowanych, wzory protokołów z monitoringu ludności i środowiska, jak również tablice izotopów 
promieniotwórczych, tablice służące do przeprowadzania obliczeń dawek itp. 
Planowana jest szeroka dystrybucja i popularyzacja podręcznika wśród państwowych instytucji krajów 
Unii Europejskiej odpowiedzialnych za reagowanie na sytuacje nadzwyczajne m.in. za pośrednictwem 
strony internetowej oraz wdrożenie podręcznika do krajowych programów szkoleniowych. W marcu 2009 
r. każdy z krajów członkowskich UE otrzyma około 100 drukowanych egzemplarzy podręcznika w 
angielskiej wersji językowej.  

Wobec ograniczenia funduszy przez Komisję UE na tłumaczenie Podręcznika TMT, zadecydowano, że 
każdy kraj UE powinien wyasygnować fundusze na przygotowanie własnej wersji językowej. Warunkiem 
wdrożenia podręcznika do krajowych programów szkoleniowych jest przygotowanie jego polskiej wersji 
językowej oraz dostosowanie podręcznika do krajowych regulacji prawnych. Planuje się także 
opracowanie elektronicznej wersji podręcznika „what if”. Efektem tych działań będzie zwiększenie 
skuteczności polskiego system reagowania na zdarzenia nadzwyczajne z użyciem w złych zamiarach 
promieniowania lub materiałów radioaktywnych. 




