
Choroba radiacyjna  - objawy i zapobieganie 

Co promieniowanie radiacyjne może z nami zrobić? To jest trochę tak jak spalenie domu. 

Albo raczej  komórka jest jak jajko w mikrofalówce: przy długim czasie ekspozycji na 

mikrofale wybucha, przy mniejszej zarodek nie przeżyje a przy bardzo małej  będzie 

uszkodzony. 

  Komórki naszego ciała wciąż się dzielą  powielając swoje cechy. Organizm  kontroluje to 

powielanie. W przypadku gdy wykryje uszkodzoną komórkę, lub nie spełnia ona norm   jest 

likwidowana, a na jej miejsce powielają  się inne zdrowe komórki, przejmując jej  funkcje. 

Ale jeżeli uszkodzenie nastąpi wewnątrz komórki ( np. zniekształcenie  łańcuchu DNA), 

organizm może nie wykryć zmiany. Następuje wtedy niekontrolowany rozrost 

zdegenerowanych komórek z nieprawidłowymi funkcjami.. Gdy układ kontrolny się 

zorientuje,  jest już za późno i następuje rozrost nowotworu. Organizm angażuje się w walkę, 

ale jest ona w zasadzie przegrana.  

 Od czego zależy  szybkość reagowania organizmu?  Od poziomu tła. Jeżeli organizm 

wychował się na danym terenie, gdzie poziom radiacji jest od setek tysięcy lat niezmienny, 

szybkość  reagowania na uszkodzenia komórki przez promieniowanie tła jest stała.  Jeżeli 

poddajemy je dodatkowej porcji promieniowania, następuje szok  organizacyjny. Organizm 

nie nadąża reagować  i uszkodzone komórki zaczynają się namnażać.  Zdrowy organizm 

szybciej dojdzie do siebie po szokowej dawce, niż chory, w którym układ obronny jest  zajęty 

innymi problemami.  

Nikt nie chce zachorować a podstawowym  sposobem jest unikanie ekspozycji na 

promieniowanie.  Można unikać  zewnętrznych źródeł emisji promieniowania, oraz nie 

używać  skażonej żywności. Stosować  podstawową  higiena  -  mycie rąk, branie prysznica, 

częste pranie odzieży wierzchniej, dokładne mycie owoców i warzyw pomoże 

zminimalizować najgroźniejsze promieniowanie – promieniowania alfa. 

Niestety zagadka indywidualnego wpływu promieniowania na poszczególnych ludzi jest do 

tej pory nierozwiązana. Naukowcy nie mogą znaleźć odpowiedzi na pytanie „ jak 

jednoznacznie określić wpływ promieniowania na organizm ludzki”  Roboczo przyjęto teorie, 

że zakres uszkodzeń w organizmie jest zależny od rocznie przyjętej dawki ilości impulsów 

jonizacyjnych. I ta robocza teoria jest stosowana od 40 lat z braku innej teorii, gdyż  daje to 

pole manewru dla propagandy energii atomowej. Dzięki temu można przyjąć , że 

dopuszczalna  dawka roczna wynosi  1mSv nad poziom tła  radiacyjnego, a  w sytuacjach 

wyjątkowych ( np.  awaria elektrowni atomowej) można podnieść do 100mSv/rok. Niestety 

przepisy prawa atomowego nie uwzględniają  indywidualnego wpływu promieniowania na 

poszczególnych ludzi. Owszem. W Polskim Prawie Atomowym jest zapis, że należy chronić 

dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i płody przed wpływem promieniowania, ale jest to 

martwy zapis, bez wykazania konsekwencji w stosunku do osób, które do tego prawa się nie 

zastosują. 

Jeżeli byłeś wystawiony na jakiekolwiek promieniowanie i czujesz się źle, bądź pewien, że 

nie jest to wytwór Twojej wyobraźni.  Zespół promieniowania tj promieniowanie radiacyjne i 



choroba popromienna spowoduje że Ty i Twoje dzieci będziecie chorzy  aż do śmierci, która 

nastąpi  na różne sposoby. 

 Eksperci nie mogą przewidzieć, jakimi drogami rozprzestrzeni się promieniowanie z 

Fukushimy.  Jest tak nieprzewidywalne jak pogoda. Uwolnione radioaktywne pierwiastki 

wędrują nie tylko  z prądami powietrznymi  spadając z deszczem, czy śniegiem w 

nieprzewidywalnych miejscach , ale są roznoszone przez prądy wodne w oceanach i biorą 

udział w skomplikowanym łańcuchu  żywnościowym. Pijąc mleko we Francji nie możemy 

mieć pewności, czy  krowa nie  była karmiona  mączka rybną z ryb które zjadły plankton  

pochodzący z wód omywających brzegi Japonii. Albo czy  upolowany Jelen nie jest 

potomkiem jelenia z Czarnobyla.  Właśnie Czarnobyl nas nauczył, że po latach może 

odkryjemy promieniotwórcze pierwiastki z japońskich reaktorów  tysiące kilometrów od nich. 

Pierwsze objawy choroby popromiennej to nudności, wymioty i biegunka.  Występują od 

kilku minut do kilku dni po napromieniowaniu. Będą trwać od minuty do kilku dni, a później 

ustąpią. Wtedy chory czuje się lepiej i zdrowo. Niestety  po pewnym czasie ( od kilkunastu 

minut, do kliku dni) występuje apatia, brak apetytu, powracają nudności, wymioty i biegunka. 

Mogą dołączyć się drgawki lub śpiączka. Ten etap choroby trwa  od kilku godzin do kilku 

dni. Jeżeli nie udzieli się w tym czasie pomocy, następuje zejście chorego. 

Chorzy na chorobę popromienną mogą mieć również obrażenia skóry . Może się pojawić w 

kilka godzin po naświetleniu. Charakteryzuje się czerwonym obrzękiem, swędzeniem, czasem 

pękaniem  skóry. Przypomina  oparzenia słoneczne. Nie wypadają włosy. Ten stan również 

może trwać określony czas, po którym następuje jak gdyby regeneracja skór. Jest to jednak 

złudne, gdyż po pewnym czasie ( kilku dniach a nawet tygodniach) następuje nawrót 

objawów z większą intensywnością. Na szczęście jest to uleczalne, aczkolwiek czasochłonne 

( od kilku tygodni nawet do kilku lat, zależnie od otrzymanej dawki).  

Szansa przeżycia dla osób z chorobą popromienną maleje wraz ze wzrostem otrzymanej 

dawki. Większość osób, które otrzymały dużą dawkę a nie udzielono im pomocy, umrze w 

ciągu kilku tygodni. Przyczyną śmierci w większości przypadków jest zniszczenie osoby 

szpiku kostnego, co powoduje infekcje i krwawienia wewnętrznego. Dla tych, którzy przeżyli, 

proces odzyskiwania zdrowia  może trwać od kilku tygodni do dwóch lat. Jeśli nie uzdrowimy 

skutków napromieniowania poprzez związanie  radioaktywnych cząstek i nie wypłuczemy ich 

z organizmu, , one po prostu tam będą  i powoli pracowały niszcząc zdrowie. Ostatecznie u 

chorego wystąpią objawy zmęczenia z niewyjaśnionych przyczyn, senność,  powstanie 

osłabienie układu immunologicznego, nowotwory,  jakieś choroby niewyjaśnionego 

pochodzenia, niedokrwistość, krwawienia, uszkodzenia genetyczne, rak, białaczka, zaćma, 

lub ewentualnie urodzą się  dzieci z poważnymi wadami wrodzonymi.  

Jeśli jakieś osoby zostały napromieniowane, diagnozę można postawić na podstawie oceny 

stanu zdrowia danej grupy ( lub pojedyńczych ludzi) poznacie go poprzez zmiany w swoim 

stanie zdrowia. Jeśli poziom promieniowania był wysoki u wszystkich wystąpią podobne 

dolegliwości: 

-Nudności i wymioty 

-Biegunka 



-Skórne oparzenia (zaczerwienienie skóry) 

-Słabość 

-Letarg i zmęczenie 

-Utrata apetytu (anoreksja) 

-omdlenia 

-Odwodnienie 

-Zapalenie tkanek (obrzęk, zaczerwienienie lub tkliwość) 

-Krwotoki pod skórą 

-Krwawienia z nosa, dziąseł lub jamy ustnej 

-Niedokrwistość (niski http://www.naturalnews.com/blood.html czerwona krew> krwinek) 

-Wypadanie włosów (zazwyczaj jedynie z głowy) 

-Zmniejszenie liczby płytek krwi 

Nudności i wymioty są zazwyczaj pierwszymi objawami choroby popromiennej. Im wyższa 

dawka promieniowania, tym szybciej te objawy pojawiają się – i jest gorsze rokowanie. Ktoś, 

kto zaczyna wymiotować w ciągu godziny od ekspozycji może umrzeć. 

 

Powinniśmy poznać znać tajniki tego, co nazywa się  "Naturalna  Medycyna Alopatyczna", 

aby chronić siebie i swoich bliskich przed  nieoczekiwaną  ekspozycją na promieniowanie. 

Podstawą jest stosowanie w sytuacjach awaryjnych mocnych leków. Choroba popromienna  

może powodować krwawienie z nosa, jamy ustnej, dziąseł, i odbytnicy. To może powodować, 

że ludzie dostaną  krwawienie podskórne i krwawienia wewnętrzne, jak również - a nawet 

wymiotować krwią. Problemy te  występują, ponieważ promieniowanie ograbia organizm z 

płytek krwi, uszkadza fragmenty sieci komórkowej we krwi, które mają za zadanie  kontroli 

krwawienia poprzez tworzenie skrzepów 

Więc uderzeniowo  dawką  sody oraz  niektórych innych lekami ratunkowymi takimi jak  

chlorek magnezu, jodu i witaminy C  regulujemy system. Należy bardzo szybko zareagować 

odżywczo i zaaplikować naturalne medykamenty takie jak: omega-3, spirulina i chlorella 

bazie formuły odżywcze jedzenie, trochę ciężko zaopatrujących w mikroelementy   produkty 

naturalne jak chelator i pompa glutationu oraz inne dostępne środki tego typu. 

Radzenie sobie z promieniowaniem czy doprowadzenie do  ciężkiego zatrucia metalami jest 

trudnym wyborem. Niektórzy ludzie mogą spożywać  ogromne ilości takich środków  bez 

negatywnych skutków ubocznych, inni nie mogą. Zależy to od indywidualnej tolerancji. 

 

Ponieważ trudno jest określić ilość promieniowania w wyniku awarii jądrowych, najlepszą 

miarą stopnia ekspozycji są: długość czasu między narażeniem na działanie i wystąpienia 

objawów, nasilenia objawów i nasilenia zmian w kolorze białym krwinki. Jeśli wymiotujący 

mniej niż godzinę, pod wpływem, to zwykle oznacza, dawki otrzymane promieniowanie jest 

bardzo wysoki, a śmierć może się spodziewać. 

Istnieje wiele rodzajów ekspozycji promieniowania możemy mieć do czynienia z 

promieniowaniem rentgenowskim które jest pozornie nieszkodliwe lub radioterapii 

nowotworu, która  może spowodować nudności, niedokrwistość, krwotoki i zwłóknienia. 

Pierwsze skanowanie CAT i skan PET  z udziałem kontrastów  promieniotwórczych 

(barwników i innych substancji dla celów diagnostyki medycznej) skutkuje narażeniem na 



bardzo wysoki poziom  promieniowania. Również  życie na dużych  wysokościach lub przy 

częstych lotami samolotami powodują większą ekspozycje  organizmu  na promieniowanie 

jonizujące. 

Mieszkających  w pobliżu elektrowni atomowej, lub starego poligonu atomowego (jak w 

Nevadzie i Nowym Meksyku) naraża się na wyższe niż normalne poziomy promieniowania. 

Jeżeli jest się pracownikiem  w kopalni uranu, przetwórni    uranu lub plutonu lub przy  

produkcji broni atomowej, poziom napromieniowania jest zdecydowanie powyżej normy i 

objawy chorobowe niedługo wystąpią. Wielu kombatantów z Zatoki Perskiej  było narażone 

na działanie  "uranu zubożonego" pochodzącego ze źródeł wojskowych i mocno wierzy, że 

ich problemy zdrowotne są wynikiem tej ekspozycji. Praca w elektrowni jądrowej, w łodzi 

podwodnej, lub niektórych rodzajów diagnostycznego sprzętu medycznego jest dobrym 

sposobem, aby stać się chorym na chorobę popromienna, nawet jeśli nie było „ wypadku 

nuklearnego”. 

Generalnie jedynym najlepszym sposobem na unikanie promieniowania jonizacyjnego jest 

unikanie go. 

Opracowano na podstawie  art. Dr.n.m Mark Sircus. 

 

 

 

 

 

  


