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Nowy system tomoterapii Radixact™.

Duży krok w ewolucji TomoTherapy®. Szybki i 
intuicyjny.  Wyjątkowa konstrukcja łączy w sobie spiralne 
obrazowanie i napromienianie, aby zwiększyć precyzję 
ułożenia i zaawansowaną modulację rozkładów dawki. 

intuicyjny.  Wyjątkowa konstrukcja łączy w sobie spiralne 
obrazowanie i napromienianie, aby zwiększyć precyzję 
ułożenia i zaawansowaną modulację rozkładów dawki. 

CyberKnife® – System radochirurgii robotycznej.

Automatycznie śledzi i z submilimetrową precyzją 
dopasowuje napromienianie do ruchu guza.
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W 2017 roku na łamach naszego czaso-
pisma zamieściliśmy cykl 6 artykułów 

przedstawiających kształcenie specjalizacyjne 
w dziedzinie inżynierii medycznej/klinicznej 
oraz pozycję zawodową specjalistów w ochro-
nie zdrowia w różnych krajach. Na tym tle wi-
doczne są zadania i problemy, które czekają 
na rozwiązanie, by pozycja i rola specjalisty 
inżyniera medycznego w naszej służbie zdro-
wia miała odpowiednią rangę, godną tradycji 
i osiągnięć prekursorów, ale także spełniającą 
wymagania współczesnej medycyny i stan-
dardów światowych. Inżynierowie medyczni 
odgrywają rolę pomostu pomiędzy twórcami 
technologii i aparatury medycznej a ich użyt-
kownikami – personelem medycznym. Pozycja 
zawodowa inżynierów medycznych w ochronie 
zdrowia obejmuje również zakres zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania aparatury w pro-
cedurach medycznych, planowania, dokony-
wania analiz kosztów, znajomości przepisów 
i współpracy w zespole interdyscyplinarnym. 
Ważnym partnerem w dyskusji jest środowi-
sko pracodawców i kadry zarządzającej w pla-
cówkach służby zdrowia. Mając na uwadze ten 
ważny aspekt, Redakcja czasopisma „Inżynier 

i Fizyk Medyczny” organizuje w czasie targów 
aparatury medycznej SALMED 2018 w Poznaniu 
konferencję poświęconą roli inżyniera medycz-
nego w ochronie zdrowia (16.03.2018, godzina 
15.00). Wydarzenie skierowane jest do kadry za-
rządzającej placówkami służby zdrowia, a jego 
celem jest zainteresowanie jej wykorzystaniem 
specjalistów w nowoczesnej organizacji zarzą-
dzania wyposażeniem aparaturowym placówek 
służby zdrowia. W ramach konferencji zostaną 
poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: kształ-
cenie specjalistów, aktualny stan legislacyjny 
dotyczący zawodu inżyniera medycznego, miej-
sce inżyniera medycznego w aktualnym sys-
temie ochrony zdrowia, koncepcje rozwiązań 
wykorzystania specjalistów w placówkach służ-
by zdrowia dla podniesienia poziomu jakości 
usług, bezpieczeństwa stosowania aparatury, 
optymalizacji zarządzania wyposażeniem apa-
raturowym (aspekt ekonomiczny). 

Zapraszamy do udziału

prof. dr hab. Ewa Zalewska
Z-ca Redaktora Naczelnego  

Inżynier i Fizyk Medyczny

Kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie  
inżynierii medycznej/klinicznej

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowa-

nym, indeksowanym w MNiSW (4), Index Copernicus (48,64), BazTech. 
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tury przedmiotu, recenzje książek oraz aktualności branżowe.
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oficjalne skróty nazw czasopism):

1. B. Szafjański, G. Pawlicki, T. Pałko, J. Kosicki: Impedance plethysmography in 

the evaluation of peripheral blood flow in children, Pediatr Pol, 56(10), 1981, 

1131-1140.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko autora(rów), tytuł artykułu (italik), tytuł cza-

sopisma (preferowany międzynarodowy skrót), nr tomu (nr wydania), rok wy-
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Instrukcja dla Autorów

• Książki

2. G. Pawlicki (ed.): Podstawy inżynierii medycznej, Wyd. OWPW, Warszawa 1997.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko autora(rów), tytuł książki (italik), wydawca, 
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Autorom nie przysługuje honorarium za nadesłane prace. W przypadku pozy-
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w stosunku do tekstów drukowanych w czasopiśmie są zastrzeżone. 

Przesłanie pracy do publikacji jest tożsame z przekazaniem praw autorskich.

Opublikowane prace stają się własnością redakcji. Przedruk w całości lub we 

fragmentach czy też tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie 

po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji. 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie oraz dane za-

warte w nadesłanych pracach lub materiałach reklamowych. Redakcja zastrze-
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Prace można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie *.doc,  

na adres e-mail: jacekl@zahir.pl.

Instructions for Authors in English version can be obtained

from the office of Editor: j.lewandowski@zahir.pl

Instrukcje dla autorów dostępne na www.inzynier-medyczny.pl 

Z-ca Redaktora Naczelnego

Ewa Zalewska
Prof. dr hab. inż.
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Poszukujemy:
inżynierów elektroników  
z doświadczeniem w projektowaniu elektronicznej aparatury medycznej 
na stanowisko

Auditor Wyrobów Medycznych
Oferujemy:
■ pracę w stabilnej firmie
■  możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami,  

innowacjami i wynalazkami na skalę światową.
Certyfikując wyroby medyczne wspieramy jakość 
w medycynie na całym świecie.

Dołącz do nas.
Na pytania związane z rekrutacją chętnie odpowie:
Małgorzata Chynowska 
m.chynowska@tuv-nord.pl 
tel.: 601 552 498
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AsPEKT 712 v.301 + aplikacja AsPEKT Konfigurator
ASPEL S.A., Zabierzów / Pawilon 7A

Rejestrator AsPEKT 712 v.301 
-urządzenie cyfrowe o zasila-
niu bateryjnym przeznaczo-
nym do rejestracji i zapisu na 
kartę microSDHC 12-odprowa-
dzeniowego i 3-odprowadze-
niowego badania EKG metodą 
Holtera (z 10, 7 i 4 elektrod) 
przez okres 24, 48 godzin lub 

7 dni. Zapisane badania EKG są odczytywane i analizowane przez 
oprogramowanie HolCARD 24W. Możliwość rejestracji stymulacji 
oraz dwóch rodzajów zdarzeń. Rejestrator wyposażono w kolorowy 
wyświetlacz oraz klawiaturę pojemnościową umożliwiającą wstęp-
ną konfigurację rejestratora oraz podgląd jakości sygnału EKG. 
AsPEKT Configurator to oprogramowanie umożliwiające bezprze-
wodowe zarządzanie rejestratorem długotrwałych zapisów EKG 
Aplikacja pozwala na skonfigurowanie parametrów rejestratora, 
informacji o badaniu oraz podglądu sygnału EKG i uruchomienie za-
pisu badania w rejestratorze. Oprogramowanie przeznaczone jest 
do instalacji na urządzeniach z systemem Android 4.1 lub nowszym, 
wyposażonych w moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Deka – wszechstronne łóżko szpitalne
STIEGELMEYER Sp. z o.o., Stolno / Pawilon 7A
Doskonała jakość materiałów 
łóżek Deka, dobrze przemyśla-
ne funkcje i różne możliwości 
wyposażenia gwarantują długą 
żywotność oraz wiele możliwo-
ści zastosowania. Każda insty-
tucja może wykreować własne 
łóżko szpitalne korzystając 
z dostępnych opcji, tak aby do-
pasować lokalne wymogi me-
dycyny rynkowej do założonego budżetu. Szeroki wybór kształtów 
i kolorów szczytów pozwala dostosować łóżko Deka do indywidu-
alnych potrzeb klienta. Jego funkcjonalność i estetyka wykonania 
sprawia, że idealnie pasuje do każdego oddziału szpitalnego.

Elektryczna wytwornica pary czystej typ EKP XC
STIGEN Sp. z o.o., Żywiec / Pawilon 7

Elektryczne wytwornice pary czystej EKP XC 
przeznaczone są do procesów wymagających 
wysokiej czystości pary, przez co znakomicie 
nadają się do sterylizacji medycznej. Wszystkie 
elementy mające kontakt z wodą lub parą wy-
konane są z wysokogatunkowej stali nierdzew-
nej, z której także wykonana jest obudowa 
i konstrukcja urządzenia. Model EKP XC spełnia 
kryteria normy EN 285, co zostało potwierdzo-
ne certyfikatem TUV Rheinland.

Evario – łóżko kliniczne do wszystkich oddziałów szpitalnych
STIEGELMEYER Sp. z o.o., Stolno / Pawilon 7A
Nowoczesne łóżko Evario jest od-
powiednie do codziennej opieki 
nad pacjentem, intensywnej tera-
pii oraz jako wsparcie w szybkim 
powrocie do zdrowia. Wyposażo-
ne zostało w innowacyjne barierki 
boczne PROTEGA, które obsłu-
giwane są za pomocą jednej ręki. 
Chronią pacjenta do wysokości 
41 cm, a zintegrowany panel ste-
rowania umieszczony po obu ich 

stronach umożliwia regulację poszczególnych funkcji łóżka. Dzięki 
dużemu zakresowi regulacji wysokości od 32 do 91 cm, Evario za-
wsze można dostosować do optymalnej pozycji. System Out-of-Bed 
zapewnia szereg ułatwień dla pacjenta oraz personelu, m.in. dzięki 
automatycznie zapalającej się lampce nocnej czy powiadomieniu na 
telefon jeśli pacjent wstanie z łóżka.
Dodatkowa funkcja 24 V pomaga zaoszczędzić energię elektryczną.

LASER FOTONA – cała klinika w jednym aparacie
FOTONA d.o.o., Słowenia
Zgłaszający: BTL POLSKA Sp. z o.o., Warszawa 
/ Pawilon 8A
FOTONA to globalny lider technologii laserowych, 
wykorzystywanych w medycynie estetycznej, chirur-
gii i stomatologii. Ponad 50 lat doświadczenia umoż-
liwiło firmie FOTONA stworzenie najbardziej zaawan-
sowanych i wszechstronnych technologii laserowych 
na świecie. Głowice laserowe połączone w inteligent-
ne, wielofunkcyjne systemy zapewniają klinikom i ga-
binetom wykonywanie pełnego spektrum zabiegów 
laserowych. W każdej stosowanej dziedzinie medycy-
ny lasery FOTONA osiągają ponadprzeciętne, często 

bezkonkurencyjne efekty zabiegowe. Najszybsze i najbezpieczniejsze 
systemy laserowe na rynku – innowacje FOTONA.

System ergospirometryczny BTL CardioPoint CPET
BTL Industries Limited, Wielka Brytania
Zgłaszający: BTL POLSKA Sp. z o.o., 
Warszawa / Pawilon 8A
System BTL CPET umożliwia diagnozo-
wanie układu krążenia i oddechowego 
podczas wysiłku. Doskonale nadaje się 
do zastosowania w placówkach me-
dycznych i umożliwia dokonanie precy-
zyjnych analiz, interpretacji oraz posta-
wienie trafnej diagnozy.

Teddy Bed. Łóżko młodzieżowe  
na oddziały szpitalne
FORMED Pro Sp. z o.o., Żywiec / Pawilon 7A

Łóżko kolumnowe, elektrycz-
ne zaprojektowane ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bez-
pieczeństwa i wyjątkowych 
potrzeb dzieci, opiekunów jak 
i personelu. Posiada przyjazny 
design oraz wiele rozwiązań 
funkcjonalnych ułatwiających 
pobyt w szpitalu dzieciom 

i młodzieży. Teddy Bed posiada takie rozwiązania jak m.in.: podręczny 
blat znajdujący się w zasięgu dziecka, łatwy w montażu i demontażu, 
pojemniki zdejmowane, zawieszone na dolnej pokrywie łóżka do prze-
chowywania rzeczy dziecka i opiekunów.

Wymiennikowa wytwornica pary czystej typ WPC
STIGEN Sp. z o.o., Żywiec / Pawilon 7
Przepływowe wymiennikowe wytwornice pary 
typu WPC przeznaczone są do procesów wymaga-
jących wysokiej czystości pary. Wszystkie elemen-
ty mające kontakt z medium czystym wykonane są 
z elementów higienicznych. Zastosowanie w kon-
strukcji wytwornicy WPC zbiornika separująco-
-doczyszczającego, pozwala na eliminację ewen-
tualnych szczątkowych zanieczyszczeń oraz pozostałości gazów 
nieskraplających się. Model WPC spełnia normę EN 285, co zostało 
potwierdzone certyfikatem TUV Rheinland.
Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne.

ZŁOTE MEDALE Międzynarodowych Targów Sprzętu  
i Wyposażenia Medycznego SALMED 2018 PRZYZNANE!

Zapraszamy do Poznania! 15-17.03.2018 r.
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prasa / nowościaktualności / news
TIME

7 kwietnia (sobota)

9.00 Uroczyste otwarcie Konferencji 
9.15 Wykład inauguracyjny: Zastosowanie druku 

3D w medycynie 
Andrzej Urbanik (Kraków)

 Sesja DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, cz. I 
Prowadzący: Andrzej Urbanik,  
Greta Gaweł

10.00 – 10.20 Mammografia – nowe możliwości 
diagnostyki raka piersi  (mammografia 
spektralna i tomosynteza)

 Joanna Rusin (Rzeszów), Damian Mnich 
(Rzeszów) 

10.20 – 10.40 Wieloparametryczne badanie MR prostaty 
Daniel Wojciechowski (Rzeszów), Michał Skręt 
(Rzeszów) 

10.40 – 11.00 Rola badania MR u pacjentów z rakiem 
odbytnicy

 Ewelina Borkowska (Rzeszów), Justyna Wazio 
(Rzeszów)

11.00 – 11.20 Interwencyjna TK – biopsje guzków płuc
 Patryk Nykiel (Rzeszów), Sławomir 

Chrzanowski (Rzeszów)
11.20 – 11.40 Tomografia stożkowa wykorzystywana 

w badaniach ogólnodiagnostycznych 
i onkologicznych

 Adam Ferenc (Legionowo)
11.40 – 12.00 Co nowego dzieje się w badaniach MR?
 Siemens Healthineers

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

 Sesja RADIOTERAPIA  
Prowadzący: Elżbieta Pluta,  
Tomasz Skóra

12.30 – 12.55 Radioterapia – podstawy i cel terapeutyczny  
Tomasz Skóra (Kraków)

12.55 – 13.20 Etapy planowania i realizacji radioterapii  
Elżbieta Pluta (Kraków)

13.20 – 13.45 Techniki konformalne w radioterapii  
Anna Patla (Kraków)

13.45 – 14.15 Kliniczne skutki postępu w radioterapii  
Beata Sas-Korczyńska (Kraków)

14.15 – 15.15 Przerwa obiadowa

 Sesja ELEKTROMEDYCZNA 
Prowadzący: Aleksandra Pusz-Sapa, 
Joanna Sobczyk

15.15 – 15.35 Technika wykonywania badania EKG
 Michał Stefnik (Rzeszów)
15.35 – 15.55 Spirometria
 Sławomir Tokarski (Rzeszów)

 Sesja NAUKOWA, STUDENCKA
15.55 – 18.30 Prezentacje ustne prac oryginalnych oraz 

typu opis przypadku

W holu budynku planowana jest prezentacja plakatów 
naukowych (prace oryginalne i prace typu opis przypadku).

20.00 Kolacja integracyjna w Hotelu Metropolitan

8 kwietnia (niedziela) 

09.00 Otwarcie II dnia Konferencji

 Sesja DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, cz. II 
Prowadzący: Agnieszka Kostkiewicz,  
Anna Solińska

09.10 – 9.30 Enterografia MR – metodyka i zastosowanie
 Anna Solińska (Rzeszów) 
09.30 – 9.50 DWI, DTI, traktografia 
 Joanna Stopa (Rzeszów)
09.50 – 10.10 Dawki promieniowania oraz ryzyko 

radiacyjne w poszczególnych procedurach 
radiologicznych 

 Agnieszka Kostkiewicz (Rzeszów)
10.10 – 10.30 Projekcje niestandardowe kończyny dolnej
 Elżbieta Czachor (Rzeszów)
10.30 – 10.50 Zdjęcia zębowe – od przeszłości do 

przyszłości
 Dorota Uchman (Rzeszów)
10.50 – 11.10 Specyfika przygotowania pacjenta oraz 

planowanie w badaniach tomografii 
komputerowej i rezonansu magnetycznego

 Aneta Wojtasik (Rzeszów), Aleksandra Pusz-
Sapa (Rzeszów), Joanna Sobczyk (Rzeszów), 
Greta Gaweł (Rzeszów)

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa

 Sesja NEURORADIOLOGICZNA 
Prowadzący: Wiesław Guz,  
Jarosław Homa

11.30 – 11.50 Etiologia, klinika i morfologia udarów 
niedokrwiennych mózgu 

 Wiesław Guz (Rzeszów)
11.50 – 12.10 Etiologia, klinika i morfologia udarów 

krwotocznych
 Wiesław Guz (Rzeszów)
12.10 – 12.30 Metody diagnostyki i różnicowania udarów 

mózgu
 Wiesław Guz (Rzeszów)
12.30 – 13.00 Leczenie udarów mózgu
 Jarosław Homa (Rzeszów)
 
13.00 Zakończenie Konferencji

PROGRAM

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
„Młoda Elektroradiologia”

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Prof. S. Pigonia 1 (Duża Aula) 
7-8 kwietnia 2018 r.
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Szanowny Internauto

To, że znalazłeś się na tej stronie oznacza,  
że zainteresowały Cię tematy z okładki!

Jeśli już dziś chciałbyś zapoznać się z czasopismem 
wystarczy zadzwonić tel. 604 586 979
i zamówić wydanie bieżące lub prenumeratę.

Czasopismo dotrze do Ciebie w ciągu 3 dni 
roboczych od dokonania wpłaty na konto.

64 1020 5226 0000 6202 0459 0420

 Jeśli chcesz mieć je już dziś 
 – odwiedź najbliższy salon sieci 

 EMPIK.

Jeśli masz czas i lubisz naszą stronę, 

  
http://www.facebook.com/pages/Inżynier-i-Fizyk-Medyczny/333684476715616

regularnie ją odwiedzaj 
– wersja elektroniczna zostanie udostępniona wkrótce.

Redakcja dwumiesięcznika 
Inżynier i Fizyk Medyczny



DR 800

MUSICA® GOLD 3 DYNAMIC

DR 800

MUSICA® GOLD 3 DYNAMIC

Radiografia bezpośrednia DR 800 
Uniwersalne Telekomando 

Systemy DR dla radiologii ogólnej i fluoroskopii 
rewolucja w jakości obrazu dzięki DR800 i Musica3 w wersji Dynamic! 
Uniwersalny system DR 800 wyposażony jest w cyfrowy detektor dynamiczny i oprogramowanie  
MUSICA 3 Dynamic do cyfrowego przetwarzania obrazów statycznych i dynamicznych.  
System DR 800 może być stosowany do wykonywania wszystkich badań radiograficznych  
i fluoroskopowych oraz innych specjalistycznych badań (Tomosynteza, Dual energy, FLFS, inne...) 

• uniwersalność
• wydajność
• funkcjonalność

Agfa Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137 a, 02-231 Warszawa
https://global.agfahealthcare.com/, T: 22 311 19 20, email: biuro.healthcare@agfa.com



The complete solution you know for planning accuracy now 
provides faster, more efficient planning from simple 3D to the 
most complex high definition stereotactic plans. Plus, Monaco 
is the only treatment planning solution with the gold standard 
Monte Carlo algorithm and multicriteria optimization, so you can 

be confident that the dose planned is the dose delivered.

VISIT ELEKTA.COM/MONACO

MONACO®

Accuracy without compromise
Monaco delivers the exquisite quality 
you expect at the speed you need. 

LADMON072616  07.2016


