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W kolejnych artykułach na 
łamach naszego czaso-

pisma przedstawialiśmy as-
pekty współczesnej inżynie-
rii klinicznej, zakres wiedzy 
i  umiejętności wymagany od 
specjalisty w  tej dziedzinie, 
wskazana została luka pokole-
niowa w Polsce oraz wynikają-
ce z tego konieczne działania, 
które muszą zostać podjęte 
w  celu zapewnienia należnej 
roli inżynierii klinicznej we 
współczesnej ochronie zdro-
wia oraz wykształcenia kadry 
specjalistów. Przez ostatnie 
lata działania organizacyjne 
i  legislacyjne oraz w  kierun-
ku kształcenia specjalistów 
zapętliły się i niestety nie na-
stąpił żaden postęp. Zapętle-
nie polega na tym, że postęp 
w  zakresie legislacji stwarza-
jącej warunki do zatrudniania 

w ochronie zdrowia specjalistów inżynierów klinicznych był ha-
mowany przez… brak specjalistów. Natomiast zainteresowanie 
podyplomowym kształceniem specjalizacyjnym oferowanym 
przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego było 
niewielkie i  w  rezultacie kursy, na które od wielu lat systema-
tycznie ogłaszany był nabór, nie odbywały się, ponieważ kandy-
daci nie mieli przekonania co do perspektyw zatrudnienia i roz-
woju zawodowego. Mówiąc krótko – brak równowagi podaży 
i popytu. Taka sytuacja, trwająca już ponad 20 lat, spowodowała 
powstanie luki pokoleniowej specjalistów w tej dziedzinie i po-
większyła dystans poziomu organizacyjnego i kadrowego inży-
nierii klinicznej w stosunku do standardu światowego. W mojej 
ocenie jedynym rozwiązaniem prowadzącym na ścieżkę postępu 
jest przerwanie tego zapętlenia. 

W artykule w  numerze 6/2020 zdefi niowałam ten problem 
i zaproponowałam, jak przeskoczyć lukę pokoleniową. Oczywi-
ście, trzeba przerwać poprawianie krok po kroku aktualnej, trud-
nej i nieperspektywicznej sytuacji i zorganizować od nowa dzia-
łalność inżynierii klinicznej i kształcenie specjalistów zgodnie ze 
standardami międzynarodowymi. Przez te lata inżynieria klinicz-
na na świecie była jednym z najbardziej rozwijających się zawo-
dów, również dzięki znakomitej współpracy międzynarodowej. 
Trzeba te lata rozwoju przeskoczyć, a nie podążać ich śladem. 

Drogowskazem dla nas muszą być standardy ustalone i przyję-
te przez środowisko międzynarodowe skupione wokół Clinical En-
gineering Division, sekcji International Federation of Medical and 
Biological Engineering. Jak to zrobić? W  zakresie legislacyjnym 
funkcjonują obowiązujące akty – rezolucje WHO i dyrektywy EU, 
które należy wdrożyć, dostosowując nasze przepisy. O niektórych 
z nich wspominałam w poprzednich artykułach. W zakresie kształ-
cenia specjalizacyjnego i  certyfi kacji specjalistów trzeba przy-
gotować program spełniający wymagania standardów wiedzy 
i umiejętności w tej dziedzinie. W środowisku międzynarodowym 
została powołana komisja, której jestem członkiem, zajmująca 
się przygotowaniem procedur uzyskiwania międzynarodowego 
certyfi katu przez inżynierów klinicznych, który będzie stanowił 
potwierdzenie najwyższych kwalifi kacji w tym zawodzie. 

Podążanie za tym drogowskazem oznacza dostosowanie 
programu specjalizacji i  uzyskiwania tytułu specjalisty tak, 
aby specjaliści inżynierii klinicznej w  Polsce mieli kompetencje 
i umiejętności niezbędne do tego, aby inżynieria kliniczna pełni-
ła właściwą rolę w ochronie zdrowia – rolę fi laru.

Wykorzystanie doświadczeń innych krajów przyspieszy i  uła-
twi osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie należnej pozycji in-
żynierii klinicznej oraz wykształcenie kadry specjalistów o  kom-
petencjach spełniających międzynarodowe standardy. Program 
międzynarodowej certyfi kacji specjalistów w dziedzinie inżynierii 
klinicznej należy traktować jako wyzwanie i drogowskaz rozwoju, 
co jest tematem artykułu zamieszczonego w tym numerze.

Ewa Zalewska
Członek Clinical Engineering Division IFMBE 2012-2018,

stały współpracownik CED od 2018

Inżynieria kliniczna – nasze drogowskazy

Ewa Zalewska
Prof. dr hab. inż.

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że tegorocz-

na edycja Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicz-

nego odbędzie się 2 kwietnia 2022 roku w  Warszawie. Już po 

raz ósmy zgromadzimy się, aby poszerzyć wiedzę z dziedziny ra-

diologii i  zintegrować studentów zainteresowanych radiologią 

z kierunku lekarskiego, elektroradiologii i fi zyki medycznej.

Podczas naszego Forum odbędą się wykłady eksperckie pro-

wadzone przez krajowe autorytety z  zakresu radiologii i  dia-

gnostyki obrazowej, a  także sesja studenckich prezentacji ust-

nych. Uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki swoich prac 

oryginalnych i  przypadków klinicznych. Podczas konferencji, 

w sesji ciągłej, odbywać się będzie również sesja plakatowa.

Mamy nadzieję, że w ślad poprzednich edycji, VIII SOFoR sta-

nowić będzie okazję do zawiązania i utrzymania kontaktów mię-

dzy ośrodkami naukowymi.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej 

oraz mediach społecznościowych:

https://forumradiologiczne.pl/

https://www.facebook.com/events/924048198303229



Inżynier i Fizyk Medyczny         1/2022          vol. 11 3

wydarzenia / events

Serdecznie zapraszamy Państwa na XII Krajowe Spotkanie Sek-

cji Radioterapii PTFM, które odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 

2022 roku w Gdańsku.

Miejscem Konferencji będzie obiekt konferencyjny Nad Poto-

kiem, ul. Morska 4, Gdańsk – Jelitkowo, wyjątkowe miejsce usytu-

owane na granicy Gdańska i Sopotu przy nadmorskim bulwarze.

Organizatorem spotkania jest Sekcja Radioterapii PTFM we 

współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed).

Tematem tegorocznego spotkania będzie dyskusja nad: za-

pewnieniem najwyższej precyzji w radioterapii SBRT, od kontroli 

jakości urządzeń, przez weryfikację metod obliczeniowych, me-

todologię przypisania dawki, po realizację.

Spotkanie sekcji radioterapii odbiega swoją formułą od po-

wszechnie znanych nam kongresów naukowych, szkół fizyki me-

dycznej czy szkoleń specjalizacyjnych. To spotkanie rzemieślnicze 

użytkowników, praktykujących w  krajowych ośrodkach, realizują-

cych promieniolecznictwo. Cyklicznie spotykamy się i uczestniczy-

my w  dyskusji nad jednym zagadnieniem, porównując pomiędzy 

ośrodkami nasze metody planowania, dozymetrii, wyposażenie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, materiał spotkania przygo-

towują w znaczącej części uczestnicy. Wygłoszone przez fizyków 

z krajowych ośrodków radioterapii prezentacje, będą stanowiły 

dla nas wprowadzenie do debaty na koniec każdego dnia, która 

– jak należy oczekiwać – pozwoli zapoznać się nam wszystkim 

z  prowadzonymi obecnie w  Polsce wysokospecjalistycznymi 

technikami wysokiej precyzji.

Prezentacje zaproszonych wykładowców odniosą się do po-

wyższych zagadnień, szczególnie do zaleceń międzynarodo-

wych, wytycznych IRCU, standardów klinicznych. Dodatkowo 

będziemy mieli okazję zapoznać się z nowościami prezentowa-

nymi na wykładach oraz stoiskach wystawienniczych przez na-

szych dostawców, jednocześnie sponsorów tegoż spotkania.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa i wygłoszenia wykła-

du, szczególnie fizyków będących w trakcie specjalizacji.

Przewodnicząca Sekcji Radioterapii PTFM

dr n. med. Marzena Janiszewska

Zachęceni sukcesami ubiegłorocznych edycji mamy przyjemność 

zaprosić Państwa na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową 

IMPLANTY 2022: Inżynieria, medycyna i  nauka – w  pogoni 

za implantem doskonałym, której celem będzie przedstawie-

nie obecnego stanu wiedzy, zrzeszenie grupy badaczy, lekarzy 

i przedsiębiorców oraz stworzenie forum do dyskusji nad współ-

pracą i postępem w zakresie prac badawczo-rozwojowych w ob-

szarze ortopedii, kardiochirurgii, inżynierii tkankowej, inżynierii 

twarzowo-szczękowej i  stomatologicznej, biomechaniki oraz 

aparatury medycznej. 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28.05.2022 roku w auli 

Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej i  jest organizowana 

przez Instytut Technologii Maszyn i  Materiałów oraz Koło Na-

ukowe Materiały w Medycynie. Przewodniczącym Komitetu Na-

ukowego będzie prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z naj-

nowszymi osiągnięciami z  zakresu nowoczesnej implantologii 

zarówno podczas wygłaszanych wykładów plenarnych, komu-

nikatów, jak i  dyskusji w  czasie sesji posterowych. Dodatkowo 

planowane jest przedstawienie aktualnej oferty firm z  branży 

biomedycznej na specjalnych stanowiskach pokazowych.

Konferencja odbędzie się w  murach Politechniki Gdańskiej 

w malowniczym mieście Gdańsku, słynącym nie tylko z dostępu 

do morza, ale obfitującym też w zabytki, muzea i ciekawą archi-

tekturę. Udział w  konferencji będzie zatem dodatkową okazją 

do poznania naszej uczelni oraz zobaczenia atrakcji tego miasta. 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej konferencji:

https://wimio.pg.edu.pl/konferencja-implanty

XII Krajowe Spotkanie  
Sekcji Radioterapii PTFM 

2-4.06.2022 - Gdańsk

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

IMPLANTY 2022 
27-28.05.2022 - Gdańsk
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Już w  lipcu (06-10.07.2022) Poznań stanie się stolicą radiolo-

gii! Wszystko za sprawą organizowanego przez RÉSONNEZ 

Europejskiego Forum Radiologii, w skład którego wchodzi cykl 

inspirujących spotkań, wykładów oraz konferencji dla lekarzy, 

radiologów, elektroradiologów, specjalistów i  studentów z  ca-

łego świata. Nie bez powodu EFR odbędzie się w  stolicy Wiel-

kopolski. To właśnie w Poznaniu 14 stycznia 1896 r. wykonano 

pierwsze rentgenowskie zdjęcie. Ku pamięci tego wydarzenia co 

roku w styczniu organizujemy Miesiąc Radiologii Polskiej, pod-

czas którego odbywa się cykl webinariów. W  tym roku w  MRP 

udział wzięło ponad 1730 osób! To tylko pokazuje, jak ważny jest 

to temat i jak potrzebne są tego typu spotkania.

EFR to niesamowita okazja, aby wymienić się doświadczenia-

mi, nawiązać nowe znajomości oraz zainwestować w  swój roz-

wój, ponieważ podczas 5 intensywnych dni odbędzie się: 

1. Poznańska Szkoła Radiologii, w skład której wchodzą:

• szkolenia, warsztaty i wykłady z RTG, TK, MR oraz AI pro-

wadzone w języku polskim

• Ogólnopolska Konferencja Młodych Radiologów

• Weekend Profesorski – wykłady i warsztaty masterclass 

prowadzone przez wybitnych profesorów i  doktorów 

nauk medycznych o tematyce onkologicznej

2. Summer International Radiology Course, w  skład którego 

wchodzą:

• warsztaty i  wykłady z  RTG, TK, MR oraz AI prowadzone 

w języku angielskim

• International Congress of Young Radiologists.

Spotykamy się już 6 lipca w  Hotelu Andersia w  Poznaniu. 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

www.resonnez.eu. 

Europejskie Forum Radiologii
6-10.07.2022 - Poznań
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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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