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W 4 numerze z  bieżącego 
roku „Inżyniera i Fizyka Me-
dycznego” jest bardzo intere-
sujący wstępniak pióra prof. 
Pawła Kukołowicza. Jestem 
Mu serdecznie wdzięczny za 
treści, które w nim zawarł.

Sam jestem inżynierem. Co 
prawda dość nietypowym, bo 
również fizykiem, ale przez 
kilkadziesiąt lat pracy w szpi-
talach pełniłem zarówno 
jedną, jak i  drugą funkcję, 
a przez kilka ostatnich lat tej 
pracy kierowałem Działem 
Aparatury Medycznej i  Sys-
temów Jakości w  dużym, 
wieloprofilowym kompleksie 
szpitalnym. Liczył on ponad 

1200 łóżek w wielu obiektach, poczynając od wieloprofilowego 
szpitala wojewódzkiego, centrum onkologii, szpitala pediatrycz-
nego i ośrodka rehabilitacji pozawałowej. Bardzo szeroki zakres 
działalności i rozległy teren, bo obiekty zlokalizowane były w wie-
lu miejscach miasta. Tym razem skupię się na „mojej inżynierskiej 
części”.

Jestem jak najdalszy od kontestowania potrzeby szkolenia 
podyplomowego inżynierów klinicznych. Mimo upływu lat do-
skonale pamiętam, jak wiele wiedzy i umiejętności brakowało mi 
w pierwszych latach po studiach. A szpital dla inżyniera z punktu 
widzenia techniki i  technologii tam wykorzystywanej to prak-
tycznie cały świat w miniaturze, choć problemy i odpowiedzial-
ność za swoje działania wcale nie są miniaturowe, bo na szali leży 
ludzkie zdrowie, a czasami i życie.

Dwa malutkie przykłady:
- prosta, zdawałoby się, wymiana żarówki w kolimatorze apa-

ratu rentgenowskiego. Często można usłyszeć zdanie: „Przecież 
to zwykła żarówka, dlaczego robi się z tego taką filozofię!”. Ow-
szem, żarówka zwykła, ale jej żarnik musi być symetryczny i tak 
ustawiony, by symulacja świetlna właściwie pokazywała na pa-
cjencie pole wiązki;

- sprawdzenie aparatu do pomiaru ciśnienia – to przecież jed-
no z podstawowych narzędzi lekarza. Nieprawidłowa jego pra-
ca, lekkie zawyżenie wyniku nie wskaże, że ciśnienie krwi pacjen-
ta spadło poniżej wartości zapewniającej właściwą pracę nerek.

Proste? Proste! Ale trzeba to wiedzieć, a  podczas studiów 
tego nie uczą. A  to tylko drobniutkie odpryski codzienności 
technicznej w medycynie. Gdzież im do systemów nadzoru pa-
cjenta, wyposażenia bloku operacyjnego, stacji dializ, systemów 
dystrybucji leków czy rehabilitacji kardiologicznej… 

Pewnie, że nie zawsze trzeba być pełnoprawnym specjali-
stą – nabycie takich uprawnień trwa wiele lat i jest, co tu wiele 
mówić, kosztowne. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplo-
mowego (CMKP), odpowiadające za specjalizacje w  obszarze 
ochrony zdrowia, bezpłatne szkolenie oferuje głównie leka-
rzom. Fizycy i inżynierowie płacą za zdobywaną tam wiedzę. To 
spory problem.

Znowelizowana w  ostatnich latach ustawa Prawo Atomowe 
dała fizykom nowe możliwości: w zakresie radiologii oraz medy-
cyny nuklearnej możliwe jest zatrudnienie fizyka, który, mając 

odpowiedni staż i wykształcenie, ukończył jeden ze specjalnych 
kursów, których programy, stworzone pod egidą CMKP, wystar-
czą, by z powodzeniem pełnić obowiązki w tych działach medy-
cyny. Ale nie udało się tam podobnie potraktować inżynierów, 
a  poza tym ustawa ta dotyczy obszaru stosowania promienio-
wania jonizującego. A to jedynie pewna część zastosowań me-
dycznych. Nawet gdyby ograniczyć się jedynie do obrazowania 
medycznego, to mamy tu przecież ogromne obszary ultrasono-
grafii, rezonansu magnetycznego, endoskopii, bioluminescencji, 
termografii, koherentnej tomografii optycznej – a  i  to jeszcze 
nie wszystkie metody obrazowania. W zespole nadzoru krajowe-
go w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej od lat prowa-
dzone są prace nad stworzeniem standardów w  tym obszarze 
z  delegacji ustawy o  działalności leczniczej. Mam nadzieję, że 
tam znajdzie się miejsce na rozwiązania podobne do skróconej 
ścieżki dla fizyków w obszarze diagnostyki.

Dalsze metody diagnostyczne to wszelkiego rodzaju rejestra-
cja i analiza bioprądów i biopotencjałów. A to przecież dopiero 
tylko diagnostyka. Terapia, intensywny nadzór nad pacjentem, 
wspomaganie chirurgii, transplantologia, rehabilitacja ruchowa, 
kardiologiczna, neurostymulacyjna… to znowu tylko wierzcho-
łek góry lodowej, za prawidłowym działaniem której stoi inżynier 
kliniczny. Podkreślmy tu nazwę: „kliniczny”. Czyli taki, którego 
rolą jest udział, a często i nadzór nad planowaniem, rozwojem 
i  funkcjonowaniem technicznego wyposażenia medycznego 
jednostki ochrony zdrowia. Trzeba tu wyraźnie oddzielić ten za-
kres od inżynierii biomedycznej czy fizyki medycznej. Obecnie 
przecież praktycznie nie istnieje dział czy nawet mała działka 
medycyny funkcjonująca bez zaplecza technicznego i  ścisłego 
powiązania z działem IT.

Nie odkrywam tu Ameryki. Profesor Ewa Zalewska w całej se-
rii swoich artykułów od paru już lat omawia problemy związane 
z inżynierią kliniczną.

Najwyższa pora rozpocząć szeroką dyskusję nad zapewnie-
niem dostępu do wiedzy, pogłębiania umiejętności i  wreszcie 
docenienia roli inżyniera klinicznego w dzisiejszej medycynie.

Wracając do moich doświadczeń – doskonale pamiętam, jak 
trudno było znaleźć inżynierów i  techników, którzy chcieliby 
pracować w dziale aparatury medycznej za oferowane im upo-
sażenie, akceptujących na dokładkę ryzyko, jakie (szczególnie 
w  dzisiejszej rzeczywistości) wiąże się z  działaniem w  jednost-
kach ochrony zdrowia.

A z  drugiej strony – jakże trudno było przekonać dyrekcję, 
że takie osoby trzeba zatrudniać. Na zakończenie znów mały 
przykład. W  skład naszego działu wchodzili też inżynierowie – 
elektronicy pracujący przy akceleratorach w  teleradioterapii. 
Świetni inżynierowie, z wielką praktyką i doskonałymi umiejęt-
nościami. Na jednej z narad usłyszałem od dyrekcji, że oni głów-
nie siedzą i nic nie robią. Że może jednak trzech to za dużo, że 
może jednego zwolnić, bo te pieniądze są wyrzucane w błoto… 
Długo musiałem przekonywać, że to, iż siedzą i nie mają nic do 
roboty, jest ich największą zaletą! Że to dzięki ich „nicnierobie-
niu” aparaty terapeutyczne pracują bez przestojów, a pacjenci 
są leczeni bez konieczności przeliczania dawek wynikającego 
z nieplanowanych przerw w naświetlaniach.

Problem „inżynier kliniczny w polskiej rzeczywistości” wyma-
ga systemowego i bardzo pilnego rozwiązania.
 

Ryszard Kowski

Redaktor gościnny

Ryszard Kowski
mgr inż.

Sam jestem inżynierem...
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Inżynieria kliniczna jest bardzo szerokim pojęciem – wiąże się 
z nią praktycznie każde działanie z technicznym wyposażeniem 
zakładu opieki zdrowotnej. Polskie Towarzystwo Inżynierii Kli-
nicznej powołaliśmy do życia, by stało się platformą wymiany 
doświadczeń i  umożliwiło wspólne działania naszego bardzo 
rozproszonego środowiska.

Gdy wiele lat temu tworzono American College of Clinical 
Engineering, obszar, w którym zdefi niowano inżynierię kliniczną 
jako „medyczne wyposażenie i oprogramowanie służące do dia-
gnozowania, leczenia i rehabilitacji”. Myślimy, że jest to nadal 
aktualne, choć poziom wiedzy i rozwiązań technologicznych od 
tego czasu zwiększył się wykładniczo.

W Towarzystwie jest miejsce dla inżynierów, techników, leka-
rzy, informatyków, fi zyków; dla wszystkich otwartych umysłów 
zajmujących się eksploatacją, nadzorem, testowaniem, serwi-
sowaniem, produkcją lub konstruowaniem medycznego wypo-
sażenia oraz oprogramowania. Ludzi pracujących w  serwisach, 
szpitalach i ZOZ-ach, fi rmach produkcyjnych, testujących i pomia-
rowych, na uczelniach i w instytutach. Ludzi z bogatym doświad-
czeniem i dogłębną znajomością swojego zakresu działania i ludzi 
wchodzących dopiero w świat techniki i inżynierii medycznej.

Zaproszenie do współpracy kierujemy do ludzi chętnych do 
dzielenia się własną wiedzą i  otwartych na wymianę doświad-
czeń z  innymi specjalistami w  branży. Bo ludzi najbardziej sa-
tysfakcjonuje pomoc innym poprzez dzielenie się swoją wiedzą 
i doświadczeniem.

Z własnych doświadczeń wiemy (niektórzy z  nas prowadzili 
Dział Aparatury Medycznej), jak potrzebny na co dzień był kon-
takt z  jakimś stowarzyszeniem praktyków – profesjonalistów, 
gdzie można byłoby znaleźć specjalistów w  każdej z  dziedzin 
techniki medycznej i  bez skrępowania poprosić ich o  radę lub 
konsultację. Chociażby samo tworzenie specyfi kacji przetargo-
wej wymaga czasami niezwykłej fi nezji opartej na rzetelnej wie-
dzy i praktycznej znajomości realiów wykonalności. Każdy z nas 
zna się dobrze na pewnym zakresie technologii medycznej, nikt 
jednak nie posiada wiedzy wszelakiej.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej (PTIK) ma skupiać 
profesjonalistów z  wszelkich dziedzin technik medycznych ro-
zumianych bardzo szeroko. Zadaniem Towarzystwa miałoby być:

- tworzenie, wdrażanie i  popularyzacja zasad prawidłowej 
eksploatacji wyposażenia i oprogramowania aparatury me-
dycznej, informatycznej pracującej w szpitalu,

- opracowywanie, wykonywanie i  popularyzacja testów, 
procedur kontrolnych i metod nadzoru nad prawidłowym 
funkcjonowaniem wyposażenia i oprogramowania,

- popularyzacja wiedzy o  możliwościach i  ograniczeniach 
oraz o  klinicznym znaczeniu i  właściwościach poszczegól-
nych parametrów eksploatowanego lub nabywanego wy-
posażenia i oprogramowania (np. w kontekście specyfi kacji 
przetargowych),

- udział w opracowywaniu programów i realizacji kształcenia 
w zakresie techniki i inżynierii klinicznej,

- udział w opiniowaniu i tworzeniu przepisów prawnych do-
tyczących wyposażenia i oprogramowania,

- udział w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwo-
jowych dotyczących wyposażenia i oprogramowania,

- zarządzanie ryzykiem związanym z eksploatacją wyposaże-
nia medycznego,

- określanie zasad i wymiana doświadczeń w zakresie zarzą-
dzania wyposażeniem medycznym zakładów opieki zdro-
wotnej.

Działalność PTIK, zgodnie ze Statutem, ma opierać się na 
Sekcjach tematycznych, tworzonych w  zależności od potrzeb 

i możliwości Członków Towarzystwa. Prócz Sekcji powiązanych 
ściśle z  konkretną dziedziną techniki medycznej mogą pojawić 
się bardziej ogólne: Kierowników Działów Aparatury Medycznej, 
Informatyki Medycznej, Bezpieczeństwa Danych… i tych, które 
pojawią się wkrótce, generując nowe problemy do rozwiązania.

Na pewno nie wszystkie aspekty inżynierii klinicznej wspo-
mnieliśmy powyżej. PTIK będzie działało tak, jaka będzie wiedza, 
umiejętności i chęci jego członków.

Rola osób, które w zakładzie opieki zdrowotnej działają w ra-
mach inżynierii klinicznej, jest niezwykle szeroka – poniżej jedy-
nie parę przykładów takiej codziennej działalności:

- udział w planowaniu i prowadzeniu procedur pomiarowych 
w zabiegach diagnostycznych z użyciem systemów apara-
tury medycznej,

- nadzór nad prawidłową obsługą przez personel złożonych 
zestawów aparaturowych oraz pomoc w  ich obsłudze 
w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów,

- kontrola bezpieczeństwa pacjenta i personelu w kontakcie 
ze stosowanym wyposażeniem medycznym,

- nadzór nad prawidłowym działaniem i stopniem wykorzy-
stania aparatury i sprzętu informatycznego, w które wypo-
sażony jest szpital,

- współudział w  badaniach kliniczno-eksploatacyjnych apa-
ratury medycznej i  sprzętu medycznego w celu uzyskania 
świadectw homologacyjnych,

- szkolenie wyższego i  średniego personelu medycznego 
w  zakresie obsługi aparatury medycznej i  bezpieczeństwa 
pracy oraz wykorzystania komputerowych programów użyt-
kowych,

- obsługa techniczna aparatury medycznej, sprzętu medycz-
nego oraz informatycznego polegająca na konserwacji, na-
prawach oraz okresowej regulacji i kalibracji,

- zarządzanie aparaturą kontrolno-pomiarową,
- nadzorowanie wzorców i  przyrządów kontrolno-pomiaro-

wych polegające na kontroli spójności pomiarowej oraz na 
kwalifi kacji zgodności z wymaganiami,

- współuczestnictwo w przygotowaniu procedury związanej 
z zakupem nowej aparatury medycznej, sprzętu medyczne-
go o wysokim stopniu skomplikowania oraz oprogramowa-
nia, w szczególności analiza i określanie zestawu i zakresu 
parametrów technicznych do SIWS,

- nadzór nad uruchomieniem i odbiór techniczny nowo zaku-
pionej aparatury elektromedycznej i sprzętu medycznego 
oraz informatycznego zakończony sporządzeniem odpo-
wiednich protokołów.

To tylko niektóre, wybrane zadania wchodzące w zakres inży-
nierii klinicznej. Jeśli zatem jesteś, Koleżanko lub Kolego, otwar-
ty na dzielenie się fachową wiedzą, pomoc mniej doświadczo-
nym, zapraszamy do tworzenia nowej rzeczywistości inżynierii 
klinicznej w Polsce.

Jeśli zaś dopiero stawiasz pierwsze kroki w  tej branży, PTIK 
jest także dla Ciebie, chcemy pomagać naszym doświadczeniem 
w rozwiązywaniu problemów w tej branży.

Jeżeli czujesz, że poruszone tu wierzchołki gór lodowych pro-
blemów, tematów dotykają ciebie lub najbliższych znajomych, 
czekamy na twoje aktywne poparcie w  Polskim Towarzystwie 
Inżynierii Klinicznej!

Kontakt do osób organizujących PTIK:
Ryszard Kowski e-mail: rkowski@wp.pl 
  tel. 602 115 606 lub 515 044 200
Jan Siwek  e-mail: jansiwek7@gmail.com
  tel.: 502 447 117

Zapraszamy do współpracy!
List otwarty

          Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej

Zapraszamy do współpracy!                     
wrzesień 2021

List otwarty      

Inżynieria Kliniczna jest bardzo szerokim pojęciem – wiąże się z nią praktycznie każde działanie z 
technicznym wyposażeniem zakładu opieki zdrowotnej. Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej 
powołaliśmy do życia, by stało się platformą wymiany doświadczeń i umożliwiło wspólne działania 
naszego bardzo rozproszonego środowiska.
Gdy wiele lat temu tworzono American College of Clinical Engineering obszar, w którym zdefinio-
wano inżynierię kliniczną jako “medyczne wyposażenie i oprogramowanie służące do diagnozowa-
nia, leczenia i rehabilitacji”. Myślimy, że jest to nadal aktualne, choć poziom wiedzy i rozwiązań 
technologicznych od tego czasu zwiększył się wykładniczo.
W Towarzystwie jest miejsce dla inżynierów, techników, lekarzy, informatyków, fizyków; dla 
wszystkich otwartych umysłów zajmujących się eksploatacją, nadzorem, testowaniem, serwisowa-
niem, produkcją lub konstruowaniem medycznego wyposażenia oraz oprogramowania. Ludzi pracu-
jących w serwisach, szpitalach i ZOZ’ach, firmach produkcyjnych, testujących i pomiarowych, na 
uczelniach i w instytutach. Ludzi z bogatym doświadczeniem i dogłębną znajomością swojego za-
kresu działania i ludzi wchodzących dopiero w świat techniki i inżynierii medycznej.
Zaproszenie do współpracy kierujemy do ludzi chętnych do dzielenia się własną wiedzą i otwartych 
na wymianę doświadczeń z innymi specjalistami w branży. Bo ludzi najbardziej satysfakcjonuje po-
moc innym poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Z własnych doświadczeń wiemy (niektórzy z nas prowadzili Dział Aparatury Medycznej) jak po-
trzebny na co dzień był kontakt z jakimś stowarzyszeniem praktyków – profesjonalistów, gdzie 
można było by znaleźć specjalistów w każdej z dziedzin techniki medycznej i bez skrępowania po-
prosić ich o radę lub konsultację. Chociażby samo tworzenie specyfikacji przetargowej wymaga cza-
sami niezwykłej finezji opartej na rzetelnej wiedzy i praktycznej znajomości realiów wykonalności. 
Każdy z nas zna się dobrze na pewnym zakresie technologii medycznej, nikt jednak nie posiada wie-
dzy wszelakiej.
Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej (PTIK) ma skupiać profesjonalistów z wszelkich dziedzin 
technik medycznych rozumianych bardzo szeroko. Zadaniem Towarzystwa miałoby być:
- tworzenie, wdrażanie i popularyzacja zasad prawidłowej eksploatacji wyposażenia i oprogramowa-
nia aparatury medycznej, informatycznej pracującej w szpitalu,
- opracowywanie, wykonywanie i popularyzacja testów, procedur kontrolnych i metod nadzoru nad 
prawidłowym funkcjonowaniem wyposażenia i oprogramowania,
- popularyzacja wiedzy o możliwościach i ograniczeniach oraz o klinicznym znaczeniu i właściwo-
ściach poszczególnych parametrów eksploatowanego lub nabywanego wyposażenia i oprogramowa-
nia (np. w kontekście specyfikacji przetargowych),
- udział w opracowywaniu programów i realizacji kształcenia w zakresie techniki i inżynierii klinicz-
nej,
- udział w opiniowaniu i tworzeniu przepisów prawnych dotyczących wyposażenia i oprogramowa-
nia,
- udział w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych dotyczących wyposażenia i opro-
gramowania,
- zarządzanie ryzykiem związanym z eksploatacją wyposażenia medycznego,

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej

wrzesień 2021
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W imieniu Polskiego Towarzy-

stwa Elektroradiologii (PTE) 

zapraszamy serdecznie do 

udziału w  X  Ogólnopolskich 

Warsztatach z Okazji Świato-

wego Dnia Radiologii. 

Święto to przypadające 

na 8 listopada upamiętnia 

postać Wilhelma Conrada Ro-

entgena, który w  1895 roku 

dokonał wyjątkowego od-

krycia promieniowania X, za 

które został uhonorowany Nagrodą Nobla w 1901 roku. Odkrycie 

Roentgena miało niebagatelny wpływ na rozwój współczesnej me-

dycyny. Obecnie radiologia należy do jednej z najszybciej rozwija-

jących się dziedzin medycyny. Priorytetem radiologii jest diagnoza 

pacjenta przy możliwie najniższej dawce promieniowania. Dlatego 

w Światowym Dniu Radiologii podkreślamy znaczenie bezpieczeń-

stwa medycznego pacjenta w diagnostyce obrazowej.

Po raz pierwszy nasza konferencja będzie miała wymiar 

hybrydowy, czyli w  wersji online oraz na żywo i  odbędzie się 

w  dniach 26-27 listopada 2021 roku w  Poznaniu. W  tym roku 

w  zakresie współpracy międzynarodowej, jaką realizuje PTE 

w  ramach programu „Safe Europe” Erasmus +, zapraszamy na 

wyjątkowe i unikatowe spotkania ze specjalistami w dziedzinie 

elektroradiologii. Program „Safe Europe” ma za zadanie opra-

cowanie standardów oraz poszerzenie i promocję kompetencji 

elektroradiologów pracujących w  radioterapii. Wykładowcy 

z całej Europy przedstawią wyniki prac w obrębie projektu „Safe 

Europe” oraz podzielą się doświadczeniem własnym. 

W ramach X Warsztatów będziecie mieli Państwo możliwość 

poszerzenia wiedzy w  różnych dziedzinach elektroradiologii, 

takich jak Diagnostyka i  Radiologia, Radioterapia i  Medycyna 

Nuklearna. Zakończenie drugiego dnia konferencji przewiduje 

Debatę z  przedstawicielami trzech Stowarzyszeń: PTE, PSTE 

oraz SE, które od 2019 roku współpracuje w  ramach Porozu-

mienia Elektroradiologii. Tematem przewodnim będzie Ustawa 

o Zawodzie Elektroradiologa.

Więcej szczegółów o wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/1392946387765950/?ref=-

newsfeed

oraz na naszej stronie internetowej https://pte.net.pl/

Czekamy na Was w Poznaniu! 

Prezes 

Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

Szanowni Elektroradiolodzy, 
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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 masz czas i lubisz naszą stronę, 

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

regularnie ją odwiedzaj 

Redakcja dwumiesięcznika 
Inżynier i Fizyk Medyczny
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& intelligent way to outsmart cancer.

Safety Information: Radiation may cause side effects and may not be appropriate for all cancers.

© 2020 Varian Medical Systems, Inc. Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc. 

With Ethos™ therapy, you can adapt treatment plans 
daily while transforming your cancer fight completely.

Ethos therapy is our AI-driven holistic solution that lets you choose the most appropriate 
treatment option based on daily changes in patient anatomy. It also delivers an entire 
adaptive treatment in a typical 15-minute timeslot, from setup through delivery. 
Redefine how you fight cancer—experience Ethos therapy at varian.com/ethos today. 
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