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Nowy system tomoterapii Radixact™.
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intuicyjny.  Wyjątkowa konstrukcja łączy w sobie spiralne 
obrazowanie i napromienianie, aby zwiększyć precyzję 
ułożenia i zaawansowaną modulację rozkładów dawki. 
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Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowa-

nym, indeksowanym Index Copernicus ICV 2018 (61,26), BazTech. 

Publikowane są prace w następujących kategoriach: prace naukowe, badaw-

cze, studia przypadków, artykuły poglądowe, doniesienia, wywiady, polemiki, 

artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące specjalizacji zawodo-

wych, raporty techniczne i sprawozdania. Zamieszcza również przeglądy litera-

tury przedmiotu, recenzje książek oraz aktualności branżowe.

Czasopismo jest redagowane przez Redakcję w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej. Publikowane są prace z następujących dziedzin: diagno-

styka obrazowa, interwencyjna (zabiegowa), elektrodiagnostyka, informatyka 

medyczna (telemedycyna; e-zdrowie), wyposażenie i techniczne środki tera-

peutyczne (radio-, elektro-, światło-, mechanoterapia itd.), implanty, sztuczne 

narządy, transport medyczny, bezpieczeństwo, aspekty prawne, finansowanie, 

organizacja i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia, prawo i edukacja.

Istnieje możliwość opublikowania artykułów z innych dziedzin, łączących tema-

tykę zgodną z profilem pisma.

Nadsyłane prace nie mogą być publikowane w innych czasopismach.
Każda praca naukowa powinna zawierać tytuł, streszczenie (do 500 znaków 

ze spacjami) i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a także dokładną 

afiliację wszystkich współautorów (adres, kontakt e-mail i telefoniczny). Układ 

prac powinien uwzględniać: streszczenie, wstęp, rozdziały, zakończenie. 

Literaturę, na którą powołuje się Autor, należy numerować w kolejności wy-

stępowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym) w nawiasach kwadrato-

wych, a w spisie literatury w sposób podany poniżej.

• Artykuły w czasopismach naukowych (prosimy podawać pełne tytuły oraz 

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-

dania, numery stron.

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, 

miejsce i rok wydania, ewentualnie numery stron. 

Rysunki i fotografie (na osobnych stronach, załączone jako oddzielne pliki, 

oznaczone symbolem rys. oraz fot.) należy numerować kolejno, z zaznaczeniem 

miejsca w tekście, w którym powinny się znaleźć. 

Grafikę (wykresy, fotografie) należy dostarczyć jako pliki: *.eps, *.tif lub *.jpg 

o rozdzielczości 300 dpi.

Autorom nie przysługuje honorarium za nadesłane prace. W przypadku pozy-

tywnej recenzji Autor otrzyma bezpłatny egzemplarz wydania kwartalnika, 

w którym zamieszczono jego pracę. Redakcja zastrzega sobie prawo do wpro-

wadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach. Wszelkie prawa 

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-

ga sobie prawo do poprawienia stylu i nazewnictwa. 

Prace można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie *.doc,  

na adres e-mail: j.lewandowski@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 

Many of you know that IFM doesn’t typically encourage 

writers to think of publishing as a goal even does invite 

to do that. There is especially when you have something to 

share with us from a  professional perspective – new expe-

riences, professional tricks, solutions, methods, new way 

to approach the best possible practice etc. We can say that 

concentrating on publishing and marketing your profession-

al story, article or book is a distraction in your daily practice. 

If you’re busy thinking about getting published, you may be 

skipping the part of writing where you get more curious and 

engaged with the work itself, and discover what was previous-

ly unknown to you. You can refresh, reset, reflect and tidy your 

knowledge in some specific field of your professional prac-

tice. IFM would like to invite all of you who have done your 

creative work and established a writing practice you trust to 

join to a project of a monography published by us. It can be 

one of more published books which can come in a future. The 

proposed filed/subject is: “Commissioning for radiotherapy sys-

tems”, which should cover:

– all types of radiotherapy machines

– IT/network/software applications in radiotherapy

– treatment planning systems

– imaging systems in radiotherapy for simulation and plan-

ning purposes as well for treatments 

– auxiliary devices in radiotherapy e.g. setup tools, immo-

bilisation tools, gating systems etc.

– dosimetry tools/devices for QA and PSQA

– environmental radiological survey: legislation, radia-

tion facilities and equipment, critical exams, radioactive 

sources and facilities, dose constrains, local rules.

Authors can write or contribute in writing of specific chap-

ters in field which they are the most experienced and inter-

ested in.

Please, if you are interested in attending this project, let us 

know. IFM will support everything what would be needed to 

publish and market this project. The preferred writing lan-

guage is English. 

Editorial Board

Notice
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ZAPRASZA

Zaprezentuj swoją ofertę 
na największych targach 
branży medycznej w Polsce!
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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
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Now is the moment AI-driven technology, increased accessibility,      
and the world’s cancer-fighting community converge.

Ethos™ therapy is a transformative new advancement in adaptive therapy. It will empower 
you to go beyond what you thought possible today, and toward a new belief—a new ethos—in 
what you’re able to achieve, impact, and inspire on a global scale. Yesterday’s beliefs in how 
cancer should be fought have been changed forever. From this moment on, we’re committed 
to helping you go beyond—with Ethos™ therapy, Varian’s Adaptive Intelligence™ solution.                         

Experience the moment of Ethos™ therapy at varian.com/ethos

The moment of Ethos™ therapy is now.

Varian Poland
info.poland@varian.com
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Focus where it matters.

Leksell Gamma Knife® Icon™ is a revolution in intracranial brain care. 
With unrivaled precision, Icon can deliver both single-session and fractionated 
SRS treatments with frameless treatment technology. QA and planning are fast 
and intuitive whether you are treating tumors adjacent to critical structures or 
multiple brain lesions. And, most importantly, you can now design and adapt 
your work� ows to better meet the needs of your patients and clinic. 

elekta.com/icon

Icon.
A treatment revolution.


