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We wcześniejszych artyku-

łach w  naszym czasopiśmie 

pisałam o  roli inżynierii kli-

nicznej we współczesnej 

ochronie zdrowia, która po-

winna stanowić jeden z fila-

rów systemu. W uzasadnieniu 

wskazywałam poszerzający 

się stale, wraz z  rozwojem 

technologii medycznych, 

obszar nowych zadań i odpo-

wiedzialności przypisanych 

inżynierii klinicznej, a w ślad 

za tym, kompetencji i umie-

jętności wymaganych od spe-

cjalistów inżynierów klinicz-

nych. Inżynieria kliniczna to przede wszystkim specjaliści mający 

wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia, ale też rola w systemie 

rozumiana jako obszar działań przypisany wyłącznie ich kompe-

tencjom. A jest to zawód szczególny, interdyscyplinarny, wyma-

gający wiedzy nie tylko technicznej, ale także z innych dziedzin, 

zarówno zarządzania, jak i medycznej. Zawód techniczny wyko-

nywany w środowisku medycznym. Głównym obszarem działania 

jest zarządzanie cyklem życia aparatury medycznej, nadzór nad 

bezpieczeństwem, zarządzanie i ocena technologii medycznych, 

współpraca z działem IT na styku infrastruktury informatycznej 

i urządzeń medycznych oraz dla zapewnienia cyberbezpieczeń-

stwa, współpraca z kadrą medyczną i administracją. Ze względu 

na specyfikę zawodu inżyniera klinicznego i różnorodność zadań 

realizowanych przez specjalistów, efektywność tych działań za-

leży również od organizacji działu inżynierii klinicznej i profesjo-

nalnego zarządzania kadrami, o czym piszę w artykule zamiesz-

czonym w tym numerze czasopisma.

Ewa Zalewska

Członek Clinical Engineering Division IFMBE 2012-2018, 

stały współpracownik CED od 2018

Inżynieria kliniczna – kadry, kadry, kadry!

Ewa Zalewska
Prof. dr hab. inż.
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W dniach 30.09-02.10 br. 

odbył się XVII Kongres Pol-

skiego Towarzystwa Fizyki 

Medycznej. Kongres, orga-

nizowany co dwa lata, jest 

znakomitą sposobnością 

wymiany doświadczeń i zdo-

bywania wiedzy na temat 

aktualnie realizowanych pro-

jektów naukowych z zakresu 

szeroko pojętej fizyki me-

dycznej w Polsce. Tegorocz-

ne wydarzenie zorganizowa-

ne zostało przez środowisko 

krakowskie. W imieniu ustę-

pującego Zarządu Głównego 

PTFM chciałbym szczególnie 

podziękować Paniom profesor Renacie Kopeć i Joannie Chwiej, 

których olbrzymie zaangażowanie przyczyniło się do efektywnej 

i efektownej realizacji tego Wydarzenia.

Ustępującego Zarządu? Tak, ustępującego. W  przeddzień 

Kongresu odbyło się walne zebranie członków, na którym wy-

brano nowe władze Towarzystwa. W wyniku głosowania zosta-

łem jego prezesem. W skład Zarządu weszli prof. Krzysztof Ślo-

sarek (ustępujący prezes) oraz osoby, które będą kontynuowały 

w nim swoją pracę – dr Anna Zawadzka, mgr Aleksandra Klimas, 

dr Janusz Winiecki, dr Grzegorz Zwierzchowski oraz mgr Da-

mian Kabat. Nowymi członkami zostali prof. Armand Cholewka 

i dr Paweł Wołowiec. Jak widać, trzon nowo ukonstytuowanego 

Zarządu stanowią osoby, które działały na rzecz Towarzystwa 

w  przeciągu ostatnich czterech lat. Świadczy to o  pozytywnej 

ocenie tych działań. Jako nowy prezes będę dbał o ich należytą 

kontynuację. 

Główną oś działania Towarzystwa stanowią: (1) aranżowanie 

wydarzeń naukowo-szkoleniowych, (2) praca nad ogólnokrajo-

wymi rekomendacjami dotyczącymi dobrych praktyk w dziedzi-

nach medycyny, gdzie fizyka medyczna odgrywa istotną rolę, 

(3) opiniowanie stosownych aktów prawnych, w których mowa 

o  naszej profesji oraz działanie na jej rzecz na arenie europej-

skiej. Wierzę, że spójne działania Towarzystwa i Konsultanta Kra-

jowego doprowadzą do lepszego umocowania naszego zawodu 

w polskich aktach prawnych i przyczynią się w przyszłości do po-

wstania Ustawy o zawodzie fizyka medycznego. Nie mniej waż-

ne są zarówno promocja naszego zawodu w świadomości spo-

łecznej, jak i  stworzenie nowych kanałów komunikacji między 

Towarzystwem a studentami i absolwentami Uczelni Wyższych. 

Siła towarzystwa naukowego to osoby je tworzące. Dobrze 

funkcjonujące towarzystwo posiada w  swoich szeregach eks-

pertów, których zarówno wiedza, jak i autorytet wykorzystywa-

ne są w jego relacjach z otoczeniem społecznym i biznesowym. 

Stąd też serdecznie zachęcam specjalistów fizyki medycznej, 

którym leży na sercu rozwój naszego Towarzystwa do składania 

aplikacji o przyznanie tytułu eksperta (więcej na stronie interne-

towej Towarzystwa). 

Następny Kongres już za dwa lata. Zostanie on poprzedzony 

szeregiem innych wydarzeń, takich jak spotkania sekcji, semi-

naria naukowe, Jesienna Szkoła Fizyki Medycznej i  wydarzenia 

studenckie. Pamiętajmy jednak, że wymiana doświadczeń, dzie-

lenie się swoimi odkryciami możliwe jest także w  inny sposób 

– przez publikacje naukowe. Jednym z dwóch czasopism ściśle 

związanych z działalnością naszego Towarzystwa jest „Inżynier 

i  Fizyk Medyczny”. Zachęcam Was do lektury najnowszego nu-

meru.

prof. dr hab. Tomasz Piotrowski

prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Tomasz Piotrowski
Prof. dr hab. 

stopka redakcyjna

KOMITET	NAUKOWY	/	SCIENTIFIC	COMMITTEE	

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki
prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska
prof. dr hab.  n. med. Paweł Kukołowicz
dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

RADA	NAUKOWA	/	SCIENTIFIC	COUNCIL
mgr Bartosz Bąk, PTE, WCO, Poznań

prof. dr hab. inż. Maciej Budzanowski, IFJ PAN, Kraków

dr hab. Wojciech Bulski, Centrum Onkologii, Warszawa

dr n. fiz. hab. n. med. Armand Cholewka, Uniwersytet 
Śląski, Chorzów

dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM, Wrocław

prof. dr hab. n. med. Maciej Dobrzyński, UM Wrocław

dr n. med. Wojciech Glinkowski, PTT, Warszawa

† prof. Natalia Golnik, PW, Warszawa

dr n. med. Marzena Janiszewska, Dolnośląskie Centrum 
Onkologii we Wrocławiu

mgr Monika Jędrzejewska, PTIK, Poznań

mgr Aleksandra Kaczmarek, PTE, WCO, Poznań

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz, CIOP-PIB, Warszawa

dr hab. inż. Renata Kopeć, IFJ PAN, Kraków

prof. Danuta Koradecka, CIOP-PIB, Warszawa

mgr inż. Ryszard Kowski, PTIK, Łódź

prof. Leszek Królicki, UM, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, PTFM, Warszawa

prof. Roman Maniewski, IBIB PAN, Warszawa

prof. dr hab. Rafał Matkowski, UM, Wrocław

dr n. fiz. Łukasz Matulewicz, Katowice

dr hab. n. med. Robert Krzysztof Mlosek,  
WUM w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Nowicki, IPPT, PAN

dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska, 
NCHospital, Wolverhampton Royal Hospitals, UK 

prof. Tadeusz Pałko, PW, Warszawa

mgr Maria Paroń, NWSM, Wrocław

prof. Grzegorz Pawlicki, PW, Warszawa

mgr Elżbieta Pater, Wrocław

prof. dr hab. Tomasz Piotrowski, WCO, Poznań

Czesław Pływacz, PSTE, Piekary Śląskie

prof. Halina Podbielska, PWR, Wrocław

prof. Marek Sąsiadek, UM, Wrocław

mgr Grzegorz Sieradzki – TMS Polska

dr. inż. Jakub Słowiński – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek, Centrum 
Onkologii, Gliwice

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz,  
AGH, Kraków

prof. Andrzej Urbanik, CM UJ, Kraków

prof. dr hab. med. Jerzy Walecki, CMKP, Warszawa

prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska, IBIB PAN, 
Warszawa

REDAKCJA	/	EDITORIAL	BOARD
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

Honorowy Redaktor Naczelny /  
Honorary Editor-in-Chief
prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki

Z-ca Redaktora Naczelnego / Editor
prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska 

Z-ca Redaktora Naczelnego / Editor
mgr inż. Jacek Lewandowski
j.lewandowski@zahir.pl

Redaktor techniczny / Technical Editor
mgr Agnieszka Smolarek-Lewandowska 
a.lewandowska@inzynier-medyczny.pl

ADRES	REDAKCJI	INDYGO	Media
ul. Mariana Haisiga 2/2, 54-705 Wrocław
tel. + 48 604 586 979
e-mail: j.lewandowski@zahir.pl

PRENUMERATA	/	SUBSCRIPTION
Cena egzemplarza – 30,00 zł 
Prenumerata roczna – 180 zł
www.inzynier-medyczny.pl
a.lewandowska@inzynier-medyczny.pl

WYDAWNICTWO	/	PUBLISHING	HOUSE	
INDYGO	Media
Dyrektor Wydawnictwa 
Jacek Lewandowski

DTP 
Tomasz Brończyk



vol. 11           5/2022         Inżynier i Fizyk Medyczny368

aktualności \ news

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować o  zbli-

żającym się Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Radiologia 

Wspólna Sprawa – RWS 2022”. Jest to kolejna odsłona tego 

corocznego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie 

Elektroradiologii w  Rzeszowie. Również w  tym roku korzystać 

będziemy z gościnności Uniwersytetu Rzeszowskiego jako miej-

sca obrad. Spotykamy się już po raz jedenasty.

Sympozjum RWS zapoczątkowane zostało w Krakowie przez 

prof. dra hab. med. Andrzeja Urbanika. Sympozjum skupia i inte-

gruje liczne grono elektroradiologów, lekarzy radiologów, inży-

nierów oraz fi zyków medycznych z całego kraju. 

Mamy nadzieję, że konferencja ta pozwoli zdobyć nowe do-

świadczenia, które będzie można wykorzystać w związku z wy-

konywanymi procedurami z zakresu radiologii, diagnostyki ob-

razowej i  radioterapii oraz koniecznością śledzenia bieżących 

zmian, zarówno jeśli chodzi o zdobycze nauki, techniki, jak i pra-

wa. Będzie również korzystna dla diagnozowanych pacjentów. 

Tym razem zapraszamy do Rzeszowa w okresie zimowo-przed-

świątecznym. Chcielibyśmy, aby przedświąteczny charakter 

tych dni przyczynił się do zacieśnienia więzów zawodowych, 

a także odnowienia przyjaźni. Z  wieloletniego doświadczenia 

wiemy, że nasze spotkania – zarówno RWS, jak i  Podkarpackie 

Spotkania Radiologiczne – mają również ten bardzo ważny wy-

miar międzyludzki.

Jak co roku, dołożymy wszelkich starań, aby nasza konfe-

rencja była interesująca, wypełniona ciekawymi wykładami 

i prezentacjami. Nieskromnie pragniemy dodać, że mamy w tej 

kwestii doświadczenie, ponieważ od dawna prowadzimy działal-

ność naukowo-dydaktyczną. 

Stowarzyszenie Elektroradiologii (SE) powstało 25.05.2014 r. 

w Rzeszowie. Jego utworzenie to naturalna konsekwencja pro-

wadzonej od kilkunastu lat działalności szkoleniowo-naukowej 

początkowo jako Oddział Podkarpacki Sekcji Techników Elek-

troradiologii działający przy Polskim Lekarskim Towarzystwie 

Radiologicznym. Kolejne spotkania i konferencje organizowa-

ne były pod patronatem Klinicznego Zakładu Radiologii i Dia-

gnostyki Obrazowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 

im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Jesienią od 2012 r. odby-

wały się Podkarpackie Spotkania Radiologiczne, obecnie spoty-

kamy się w okresie wiosennym, jesienią zaś odbywają się Sympo-

zja Radiologia Wspólna Sprawa, na które to w imieniu Komitetu 

Organizacyjnego jeszcze raz pragniemy bardzo serdecznie Pań-

stwa zaprosić do stolicy Podkarpacia – Rzeszowa.

Komitet Organizacyjny RWS 2022

Stowarzyszenie Elektroradiologii 

Stowarzyszenie Elektroradiologii 

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów 

KRS: 0000519360, NIP: 517-037-00-98, REGON: 361358650

e-mail: stowarzyszenie.elektroradiologii@interia.pl 

Nr konta SE: 06 9096 0004 2012 0072 3938 0001, 

http://www.stow-elektroradiologii.org.pl/

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE
RADIOLOGIA WSPÓLNA SPRAWA – RWS 2022

RZESZÓW, 3-4.12.2022 R.
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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 
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