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Streszczenie

Zgodnie z  polskimi wymogami prawnymi do wy-

znaczania dawek indywidualnych otrzymywa-

nych przez pacjentów podczas badań rentgenowskich 

mogą służyć następujące wielkości fizyczne: DAP 

(Dose Area Product), dawka wejściowa oraz wejściowa 

dawka powierzchniowa. W  niniejszej pracy opisano 

metodę pośredniego wyznaczania wejściowej dawki 

powierzchniowej dla pacjentów poddawanych ba-

daniom radiograficznym. Zaprezentowano również 

przykładowe wartości wejściowej dawki powierzch-

niowej wyznaczone dla pacjentów badanych za po-

mocą aparatu rentgenowskiego z detektorem obrazu 

typu ekran wzmacniający – film. Wyznaczone wartości 

porównano z poziomami referencyjnymi określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 

2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stoso-

wania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1015 z późn. zm.). Opisana metoda wymaga wykona-

nia szeregu czasochłonnych czynności i  pomiarów, 

powtarzanych po każdej istotnej naprawie aparatu 

rentgenowskiego, zmianach rejestratora obrazu, itp. 

mogących mieć wpływ na wartość wejściowej dawki 

powierzchniowej otrzymywanej przez danego pa-

cjenta. Spełnienie wymogów prawnych dotyczących 

szacowania dawek indywidualnych pochodzących 

z narażenia medycznego do celów radiodiagnostycz-

nych wymaga zwiększonego nakładu pracy, czasu 

i środków w każdej jednostce ochrony zdrowia, która 

zdecyduje się na stosowanie metody pośredniego wy-

znaczania wejściowej dawki powierzchniowej.

Słowa kluczowe: dawka wejściowa, wejściowa 

dawka powierzchniowa, poziomy referencyjne, wy-

dajność lampy rentgenowskiej

Abstract

According to Polish legal requirements fol-

lowing physical quantities: DAP (Dose Area 

Product), incident air kerma and entrance surface 

air kerma can be applied to the assessment of the 

individual doses received by patients during X  ray 

examinations. The method of the indirect assess-

ment of the entrance surface air kerma for patients 

undergoing X ray examinations is presented in this 

paper. Furthermore, exemplary values of the en-

trance surface air kerma for patients examined with 

the use of X ray unit equipped with the screen – film 

image detector are presented in this paper. Estab-

lished values have been compared with the refer-

ence levels given in the Polish Regulation of the 

Ministry of Health dated 18 February 2011 on the 

safe use of ionizing radiation in all types of medical 

exposures (J. Law Repub. Poland 2013, item 1015 

with later changes). Described method requires 

performing of a  number of time-consuming tasks 

and measurements, repeated after each significant 

X  ray unit repair, exchange of the image detector, 

etc. that may influence the entrance surface air 

kerma value received by a given patient. Fulfilment 

of legal requirements regarding assessment of the 

individual doses from medical exposure in the radi-

odiagnostic use requires increased workload, time 

and resources in each health protection unit that 

decides to use the method of indirect assessment 

of the entrance surface air kerma.
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Wprowadzenie

Według raportu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki [1] rocz-

na dawka efektywna otrzymana przez statystycznego miesz-

kańca Polski w roku 2015 wyniosła 3,31 mSv. Z tego 26% stano-

wiła dawka pochodząca od źródeł promieniowania stosowanych 

w  diagnostyce medycznej, a  największy w  tym udział miały ba-

dania rentgenowskie. Według danych przedstawionych w  roku 

2010 przez UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation) badania rentgenowskie wykonywane 

są 3,6·109 razy w ciągu roku [2]. W związku z tak dużą częstością 

wykonywania badań rentgenowskich dawki otrzymywane przez 

pacjentów podczas tych badań powinny być kontrolowane. 

Z tego powodu Dyrektywa 2013/59 EURATOM nakłada na kraje 

członkowskie Unii Europejskiej obowiązek „szacowania dawek 

indywidualnych pochodzących z  narażenia medycznego do ce-

lów radiodiagnostycznych i radiologii zabiegowej” [3]. Wszystkie 

przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyj-

ne niezbędne do wykonania ww. Dyrektywy po-

winny być wprowadzone w krajach członkowskich 

najpóźniej do dnia 6 lutego 2018 roku.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

[4] oraz raportem IAEA nr 457 [5] do oceny dawek 

indywidualnych otrzymywanych przez pacjen-

tów podczas badań rentgenowskich mogą służyć 

następujące wielkości fizyczne: DAP (Dose Area 

Product), dawka wejściowa oraz wejściowa daw-

ka powierzchniowa. W  niniejszej pracy opisano 

metodę pośredniego wyznaczania wejściowej 

dawki powierzchniowej dla pacjentów poddawa-

nych badaniom radiograficznym oraz zaprezen-

towano przykładowe wartości wejściowej dawki 

powierzchniowej wyznaczone dla pacjentów ba-

danych za pomocą aparatu rentgenowskiego z de-

tektorem obrazu typu ekran wzmacniający – film.

Metoda pośredniego wyznaczania 
wejściowej dawki powierzchniowej 

dla pacjentów poddawanych 
badaniom radiograficznym

Zbieranie danych

Wyznaczenie wejściowej dawki powierzchniowej w  radio-

grafii ogólnej wymaga w pierwszej kolejności uzyskania takich 

danych, jak: parametry konkretnych ekspozycji wykonanych 

pacjentom (tj.: wielkość ogniska lampy rentgenowskiej, rodzaj 

dodatkowej filtracji ustawionej podczas ekspozycji, wartość wy-

sokiego napięcia, wartość obciążenia prądowo-czasowego, wy-

miary pola promieniowania X), a  także grubość eksponowanej 

części ciała pacjenta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdro-

wia [4] wyżej wymienione dane powinny być zapisywane w do-

kumentacji medycznej pacjenta tak, aby można było odtworzyć 

warunki badania i oszacować dawkę indywidualną. W przypadku 

obrazów cyfrowych wszystkie wymienione wyżej dane, oprócz 

grubości eksponowanej części ciała pacjenta, zawarte są rów-

nież w odpowiednich tagach obrazu zapisanego w formacie DI-

COM (Digital Imaging and Communications in Medicine), co zdecy-

dowanie ułatwia uzyskiwanie wymaganych danych.

Wykonanie niezbędnych pomiarów 
parametrów fizycznych

Kerma w powietrzu: Ki

Zgodnie z  raportem IAEA [5] do wyznaczenia wejściowej daw-

ki powierzchniowej niezbędne jest wykonanie pomiarów dawki 

wejściowej Ki (incident air kerma) w  całym zakresie zebranych 

wartości wysokiego napięcia i obciążenia prądowo-czasowego 

zastosowanych podczas badań radiograficznych przy użyciu 

danego aparatu rentgenowskiego. Pomiary Ki należy wykonać 

przy użyciu detektorów promieniowania X  wywzorcowanych 

w zakresie energii promieniowania X i filtracji lampy rentgenow-

skiej stosowanych w radiografii. Dla danego aparatu rentgenow-

skiego w danej serii pomiarowej powierzchnię czynną detektora 

promieniowania X  powinno się umieszczać w  stałej odległości 

(d ) od ogniska lampy rentgenowskiej – w celu uniknięcia pomy-

łek przy ostatecznym wyznaczaniu wartości wejściowej dawki 

powierzchniowej dla poszczególnych pacjentów w  serii po-

miarowej. Przykładowe zależności dotyczące pomiarów kermy 

w  powietrzu przeprowadzonych na aparacie rentgenowskim 

z detektorem obrazu typu ekran wzmacniający – film, przedsta-

wiono na rysunku 1. Współczynniki nachylenia prostych opisują-

cych liniową zależność wartości kermy w powietrzu od wartości 

obciążenia prądowo-czasowego rosną wraz ze wzrostem war-

tości wysokiego napięcia. Wartości ww. współczynników mają 

zastosowanie tylko dla danego aparatu rentgenowskiego i tylko 

w konkretnym momencie jego użytkowania. 

Rys. 1 Wartość kermy w powietrzu (Ki) w funkcji wartości obciążenia prądowo-czasowego dla różnych 

wartości wysokiego napięcia (z zakresu zastosowanego klinicznie) – przykładowe wyniki

Źródło: Opracowanie własne.
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Wydajność lampy rentgenowskiej: Y
Kolejnym krokiem jest wyznaczenie wydajności 

lampy rentgenowskiej: Y – tj. ilorazu zmierzonej ker-

my w powietrzu i nominalnej wartości obciążenia 

prądowo-czasowego w funkcji wartości wysokiego 

napięcia z całego zakresu wartości zastosowanych 

podczas badań radiograficznych przy użyciu dane-

go aparatu rentgenowskiego [5].

Na rysunku 2 umieszczono przykładowy wykres 

zależności wartości wydajności lampy od wartości 

wysokiego napięcia i  podano równanie opisujące 

tę zależność. Oczywiście ta zależność ma zastoso-

wanie tylko dla danego aparatu rentgenowskiego 

w danym momencie jego eksploatacji klinicznej. 

Grubość warstwy półchłonnej: HVL
Dla wartości wysokiego napięcia oraz dodatkowych filtracji z ca-

łego zakresu zastosowanego podczas badań radiograficznych na 

danym aparacie rentgenowskim należy przeprowadzić pomiary 

grubości warstwy półchłonnej HVL (Half Value Layer) – w  celu 

zastosowania odpowiednich wartości współczynnika B  z  tabeli 

1 dla każdej ekspozycji. Pomiary HVL należy wykonać zgodnie 

z  raportem IAEA [5], przy użyciu detektorów promieniowania 

X wywzorcowanych w zakresie energii promieniowania X i filtracji 

lampy rentgenowskiej stosowanych w radiografii oraz przy użyciu 

filtrów aluminiowych o odpowiedniej czystości i grubości.

Wyznaczenie wartości wejściowej 
dawki powierzchniowej

Wejściowa dawka powierzchniowa Ke (entrance surface air ker-

ma) określana jest jako kerma w powietrzu w punkcie przecięcia 

osi wiązki promieniowania X z powierzchnią pacjenta z uwzględ-

nieniem rozproszenia wstecznego od obiektu (w tym przypadku 

– pacjenta) [5]. Jednostką wejściowej dawki powierzchniowej 

w układzie SI jest grej [Gy]. Wejściowa dawka powierzchniowa za-

leży od typu badania, parametrów ekspozycji i budowy pacjenta. 

Wartość wejściowej dawki powierzchniowej (Ke) dla każdego 

pacjenta w radiografii określa się zgodnie z następującą zależ-

nością [5]:

K = K B
e i

⋅
gdzie:

Ki  –  (incident air kerma) – kerma w powietrzu w punkcie przecię-

cia osi wiązki promieniowania X z powierzchnią obiektu bez 

uwzględnienia rozproszenia wstecznego promieniowania 

X [mGy], wyznaczona zgodnie z następującą zależnością [5]:

K =Y(d) P
d

d - ti It

FTD P

2

⋅ ⋅










Rys. 2 Wartość wydajności lampy rentgenowskiej w funkcji wartości wysokiego napięcia – przykładowe wyniki

Źródło: Opracowanie własne.
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P It –  nominalna wartość obciążenia prądowo-czasowego 

zastosowana podczas ekspozycji pacjenta [mAs];

d –  odległość pomiędzy ogniskiem lampy rentgenow-

skiej a  powierzchnią czynną detektora promienio-

wania X  użytego do wyznaczenia wydajności lampy 

rentgenowskiej [cm];

dFTD –  odległość pomiędzy ogniskiem lampy rentgenow-

skiej a  powierzchnią, na której leży lub przy której 

stoi pacjent poddany badaniu radiograficznemu, 

reklama 

gdzie:

Y(d ) –  wydajność lampy rentgenowskiej wyznaczona dla 

wartości wysokiego napięcia zastosowanej podczas 

ekspozycji pacjenta [mGy/mAs];
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B – (Backscatter factor) – współczynnik uwzględniający roz-

proszenie wsteczne promieniowania X  od obiektu, w  tym 

przypadku za ośrodek rozpraszający można przyjąć wodę – 

główny budulec ciała ludzkiego.

Wartość współczynnika B  zależy od grubości warstwy pół-

chłonnej HVL (Half Value Layer), całkowitej filtracji oraz wymia-

rów pola promieniowania X. 

W tabeli 1 umieszczono wartości współczynnika B dla wody 

jako ośrodka rozpraszającego określone dla 21 typów wiązek 

promieniowania X  stosowanych w  radiografii ogólnej dla od-

ległości ognisko lampy rentgenowskiej – powierzchnia skó-

ry wynoszącej 100 cm [5]. Dla odległości z  zakresu od 50 cm 

do 150  cm wartość współczynnika B  różni się tylko od 2% do 

3% względem wartości określonej na odległości 100  cm [5]. 

W związku z powyższym na potrzeby szacowania dawek indywi-

dualnych w radiografii można przyjąć, że wartości współczynni-

ka B przedstawione w tabeli 1 obowiązują dla odległości z za-

kresu od 50 cm do 150 cm [5]. 

W przypadku grubości warstwy półchłonnej innej niż zamiesz-

czona w  Tabeli 1 wartość współczynnika B  można oszacować, 

stosując liniową interpolację z  wartości sąsiadujących ujętych 

w ww. tabeli. 

Wymiary pola promieniowania X podane w tabeli 1 odnoszą 

się do wymiarów pola promieniowania X na powierzchni skóry 

pacjenta. W  przypadku gdy wymiary pola wyświetlanego na 

aparacie rentgenowskim nie są tożsame z wielkością pola pro-

mieniowania X na powierzchni skóry pacjenta, wówczas należy 

dokonywać korekty na wymiary pola promieniowania X [5], ko-

rzystając z twierdzenia Talesa.

Zgodnie z raportem IAEA [5] za wartość współczynnika B dla 

pól promieniowania X  o  wymiarach większych niż 250 mm 

x 250 mm można przyjąć wartość współczynnika B określoną dla 

pola promieniowania X o wymiarach 250 mm x 250 mm. 

W przypadku pola o  wymiarach prostokątnych raport IAEA 

[5] zaleca wyznaczenie wielkości określonej jako „równoważnik 

kwadratu” („equivalent square”) zgodnie z poniższą zależnością:

L =
L W

L Wequiv

2

( + )

⋅ ⋅

gdzie:

Lequiv – długość boku pola promieniowania X  odpowiadająca 

boku kwadratowego pola promieniowania X [mm];

L – wymiar pola promieniowania X w kierunku równoległym 

do osi anoda – katoda, tj. długość boku pola promienio-

wania X [mm];

W – wymiar pola promieniowania X  w  kierunku prostopa-

dłym do osi anoda – katoda, tj. szerokość pola promie-

niowania X [mm].

Znając Lequiv należy wyznaczyć z tabeli 1 wartość współczynni-

ka B tak jak dla pola kwadratowego o boku Lequiv.

Porównanie wyznaczonych wartości 
wejściowej dawki powierzchniowej 

z poziomami referencyjnymi

Wyznaczone wartości wejściowych dawek powierzchniowych 

dla poszczególnych typów badań nie powinny przekraczać war-

tości referencyjnych umieszczonych w załączniku nr 2 do Rozpo-

rządzenia Ministra Zdrowia [4]. Poziomy referencyjne dla każde-

go typu badania ustalono niezależnie dla dwóch grup pacjentów 

– standardowego dorosłego pacjenta o wzroście 170 cm i wadze 

70 kg (Tabela 2) oraz dla dzieci: niemowląt, noworodków i  pa-

cjenta w wieku 5 lat (Tabela 3). 

Poziomy referencyjne określone w ww. rozporządzeniu doty-

czą tylko wzmocnienia układu film – ekran wzmacniający o war-

tości 200. W przypadku wzmocnienia o wartości 400-600 poda-

ne poziomy referencyjne powinny być obniżone odpowiednio 

od 2 do 3 razy [4]. Niestety podane poziomy referencyjne obo-

wiązują tylko w radiografii z detektorem typu ekran wzmacnia-

jący – film (tzw. radiografii analogowej), nie odnoszą się w ogóle 

do radiografii cyfrowej coraz powszechniej stosowanej w Polsce 

podczas badań radiograficznych. 

Wyniki

W tabeli 4 przedstawiono wartości wejściowej dawki powierzch-

niowej wyznaczone dla dorosłych pacjentów, którym wykonano 

badanie radiograficzne przy użyciu aparatu rentgenowskiego 

Tabela 1 Wartość współczynnika B uwzględniającego rozproszenie wsteczne od wody dla 21 typów 

wiązek promieniowania X dla trzech wymiarów pola dla odległości ognisko lampy rentgenowskiej – po-

wierzchnia skóry wynoszącej 100 cm

Wysokie 
napięcie 

[kV]
Całkowita filtracja

Wymiary pola
[mm x mm] 100 x 100 200 x 200 250 x 250

HVL
(mm Al) Współczynnik B

50 2,5 mm Al 1,74 1,24 1,26 1,26

60 2,5 mm Al 2,08 1,28 1,31 1,31

70 2,5 mm Al 2,41 1,30 1,34 1,35

70 3,0 mm Al 2,64 1,32 1,36 1,36

70 3,0 mm Al + 0,1 mm Cu 3,96 1,38 1,45 1,46

80 2,5 mm Al 2,78 1,32 1,37 1,38

80 3,0 mm Al 3,04 1,34 1,39 1,40

80 3,0 mm Al + 0,1 mm Cu 4,55 1,40 1,48 1,49

90 2,5 mm Al 3,17 1,34 1,40 1,41

90 3,0 mm Al 3,45 1,35 1,42 1,42

90 3,0 mm Al + 0,1 mm Cu 5,12 1,41 1,50 1,51

100 2,5 mm Al 3,24 1,34 1,40 1,41

100 3,0 mm Al 3,88 1,36 1,44 1,45

100 3,0 mm Al + 0,1 mm Cu 5,65 1,41 1,51 1,53

110 2,5 mm Al 3,59 1,35 1,42 1,43

120 3,0 mm Al 4,73 1,37 1,46 1,48

120 3,0 mm Al + 0,1 mm Cu 6,62 1,41 1,53 1,54

130 2,5 mm Al 4,32 1,36 1,44 1,45

150 2,5 mm Al 4,79 1,36 1,45 1,46

150 3,0 mm Al 6,80 1,39 1,50 1,52

150 3,0 mm Al + 0,1 mm Cu 8,50 1,40 1,53 1,55

Źródło: [5].

odpowiednio stół aparatu rentgenowskiego lub tzw. 

ścianka płucna [cm];

tP –  grubość eksponowanej części ciała pacjenta, tj. od-

ległość między górną powierzchnią eksponowanej 

części ciała pacjenta a  powierzchnią, na której leży 

lub przy której stoi pacjent poddany badaniu radio-

graficznemu [cm].
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z  detektorem obrazu typu ekran – wzmacniający film o  wzmoc-

nieniu 200. Przekroczenie poziomu referencyjnego stwierdzono 

tylko podczas 10% ekspozycji kręgosłupa lędźwiowego w projekcji 

AP. Dotyczyło to pacjentów, których waga była większa niż 70 kg, 

czyli de facto dla pacjentów niestandardowych, nieuwzględnionych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia [4]. W związku z tym przekro-

czenie poziomu referencyjnego w ww. przypadkach nie stanowiło 

powodu do podjęcia działań korygujących. 

4. Podsumowanie

Metoda pośredniego wyznaczania wejściowej dawki powierzch-

niowej w  radiografii ogólnej wymaga wykonania szeregu cza-

sochłonnych czynności i pomiarów, których niestety nie można 

w większości przypadków bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

w znaczący sposób uprościć. Co więcej, czynności te powinny być 

przeprowadzane dla każdego aparatu rentgenowskiego stoso-

wanego w danej jednostce ochrony zdrowia. Ponadto po każdej 

istotnej naprawie aparatu rentgenowskiego, zmianach rejestra-

tora obrazu itp., mogących mieć wpływ na wartość wejściowej 

dawki powierzchniowej otrzymywanej przez danego pacjenta, 

konieczne jest powtórne wykonanie pomiarów niezbędnych do 

wyznaczenia grubości warstwy półchłonnej i wydajności lampy 

rentgenowskiej w  danym momencie użytkowania aparatu ren-

tgenowskiego. Spełnienie wymogów prawnych dotyczących 

szacowania dawek indywidualnych pochodzących z  narażenia 

medycznego do celów radiodiagnostycznych wymaga zwiększo-

nego nakładu pracy, czasu i środków w każdej jednostce ochrony 

zdrowia, która zdecyduje się na stosowanie metody pośredniego 

wyznaczania wejściowej dawki powierzchniowej.
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Tabela 2 Poziomy referencyjne wejściowej dawki powierzchniowej dla standardo-

wego dorosłego pacjenta

L.p. Rodzaj badania Wejściowa dawka  
powierzchniowa [mGy]

1. Czaszka AP/PA 5,0

2. Czaszka LAT 3,0

3. Klatka piersiowa PA 0,3

4. Klatka piersiowa LAT 1,5

5. Kręgosłup piersiowy AP 7,0

6. Kręgosłup piersiowy LAT 12,0

7. Kręgosłup lędźwiowy AP 10,0

8. Kręgosłup lędźwiowy LAT 30,0

9. Miednica AP 10,0

10. Jama brzuszna 10,0

Źródło: [4].

Tabela 3 Poziomy referencyjne wejściowej dawki powierzchniowej dla dzieci

L.p. Rodzaj badania Wejściowa dawka  
powierzchniowa [mGy]

1. Radiografia klatki piersiowej (1)  – 
projekcja PA/AP

0,1

2. Radiografia klatki piersiowej (1) – 
projekcja LAT

0,2

3. Radiografia klatki piersiowej 
noworodków – projekcja AP

0,08

4. Radiografia czaszki (1) – projekcja PA/AP 1,5

5. Radiografia czaszki (1) – projekcja LAT 1,0

6. Radiografia miednicy – niemowlęta 0,2

7. Radiografia miednicy – starsze dzieci(1) 0,9

8. Radiografia brzucha z użyciem wiązki 
poziomej lub pionowej(1)

1,0

Legenda: (1) Poziomy referencyjne odnoszą się do standardowego pacjenta w wieku 5 lat.

Źródło: [4].
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Tabela 4 Przykładowe wartości wejściowej dawki powierzchniowej wyznaczone 

dla dorosłych pacjentów (dane dotyczą aparatu z  detektorem obrazu typu ekran 

wzmacniający – film)

Rodzaj badania

Wejściowa dawka powierzchniowa 
[mGy]

min max średnia

Czaszka AP/PA 0,42 2,11 0,97

Czaszka LAT 0,17 0,86 0,53

Kręgosłup lędźwiowy AP 0,74 27,61 4,63

Kręgosłup lędźwiowy LAT 0,71 26,90 9,19

Miednica AP 0,38 7,72 1,79


