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Z Nowym Rokiem 2023 przy-

padł mi w  udziale zaszczyt 

objęcia funkcji redaktora 

naczelnego niniejszego cza-

sopisma i  kontynuowania 

działalności prof. Grzegorza 

Pawlickiego (w latach 2012– 

–2016) oraz prof. Tadeusza 

Pałko (w latach 2016–2022), 

z  którymi współpracowa-

łam jako zastępca redaktora 

naczelnego. Czasopismo 

„Inżynier i  Fizyk Medyczny” 

trafia do Czytelników już od 

ponad 10 lat i  z  satysfakcją 

obserwowaliśmy rosnące 

w  tym czasie zainteresowa-

nie zarówno czytelników, 

jak i  autorów. Potwierdza 

to znaczenie tego czasopisma dla środowiska fizyków i inżynie-

rów medycznych, elektroradiologów, praktyków, pracujących 

w placówkach medycznych, ale także przedstawicieli zawodów 

medycznych. Wymaga to szczególnego podkreślenia, że wśród 

czytelników, autorów oraz w zespole Rady Naukowej są wybitni 

specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych współpracujący 

z  czasopismem w  sposób ciągły i  aktywny. Nie można przece-

nić procesu integracji przedstawicieli środowiska medycznego 

i  technicznego w gronie specjalistów skupionych wokół czaso-

pisma. Dobra współpraca obu środowisk stanowi fundament 

rozwoju fizyki i  inżynierii medycznej z  obopólną oczywiście 

korzyścią. Współczesna medycyna wymaga bowiem wsparcia 

inżynierów i  fizyków medycznych ze względu na coraz szersze 

zastosowanie aparatury medycznej i  jej zaawansowanie tech-

nologiczne. Dotychczasowy dorobek czasopisma zasługuje na 

uznanie, a dalsza współpraca będzie motorem rozwoju. 
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Art. 33n ustawy Prawo Ato-
mowe nakłada na osoby 
wykonujące i  nadzorujące 
badania diagnostyczne, za-
biegi lub leczenie z  zasto-
sowaniem promieniowania 
jonizującego obowiązek sta-
łego podnoszenia swoich 
kwalifikacji z  zakresu ochro-
ny radiologicznej pacjenta. 
W poprzedniej wersji ustawy 
Prawo Atomowe jedynym 
sposobem spełnienia tego 
obowiązku było ukończenie 
szkolenia z  zakresu ochrony 
radiologicznej pacjenta. 

Dotychczasowe szkolenia 
z  zakresu ochrony radiolo-
gicznej pacjenta w  swojej 
tematyce powielały elemen-

tarną wiedzę, którą każdy elektroradiolog, fizyk medyczny czy le-
karz zdobyli na poziomie swojego kształcenia. Stąd też cykliczne 
powielanie jej nie miało zbyt wiele wspólnego z  podnoszeniem 
kwalifikacji.

Nowelizacja ustawy przyniosła jednak dwie dodatkowe moż-
liwości spełnienia tego obowiązku poprzez zdobycie odpo-
wiedniej liczby punktów szkoleniowych, a dokładnie 20. Pierw-
sza to odbycie szkolenia o konkretnej tematyce, gdzie 1 punkt 
szkoleniowy przyznawany jest za każdą godzinę szkolenia 

obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, 
medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub me-
tod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radio-
logicznych. 

Druga możliwość to zdobycie punktów szkoleniowych za 
udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, 
konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagad-
nieniom, gdzie za sam udział otrzymujemy 5 punktów szkolenio-
wych. A jeśli ktoś jest prelegentem, otrzyma za taki udział łącznie 
10 punktów szkoleniowych. Łatwo policzyć, że do spełnienia tego 
obowiązku wystarczy bierny udział w  4 konferencjach w  ciągu 
5 lat lub aktywny w dwóch. W mojej ocenie jest to najefektywniej-
szy sposób spełniania obowiązku zawartego w art. 33n. 

Z tego też powodu mam przyjemność zaprosić Państwa do 
wzięcia udziału w XVIII Konferencji Naukowej Polskiego Stowa-
rzyszenia Techników Elektroradiologii pt. „(nie)Bezpieczna Elek-
troradiologia #2”, która odbędzie się w  dniach 18–19.03.2023 
w Warszawie. Mamy nadzieję, że tematyka wykładów, którą za-
prezentują nasi prelegenci, będzie atrakcyjna i w realny sposób 
przyczyni się do poszerzenia wiedzy z  zakresu szeroko pojętej 
elektroradiologii. A  dzięki uczestnictwu otrzymają Państwo 
5 punktów szkoleniowych, by spełnić wymogi ustawy. Zaprasza-
my do udziału zarówno na miejscu, jak i online.

mgr inż. Mateusz Badziak
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia  

Techników Elektroradiologii

Punkty szkoleniowe –  
jak efektywnie je zdobywać

Redaktor gościnny

mgr inż. Mateusz Badziak

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowa-

nym, indeksowanym Index Copernicus ICV 2019 (67,26), 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.
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• Książki

1.	 G. Pawlicki (ed.): Podstawy inżynierii medycznej, Wyd. OWPW, Warszawa 1997.
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Rysunki i fotografie (na osobnych stronach, załączone jako oddzielne pliki, 
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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@inzynier-medyczny.pl

Instructions for Authors in English version can be obtained

from the office of Editor: j.lewandowski@inzynier-medyczny.pl

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



Inżynier i Fizyk Medyczny         1/2023          vol. 12 3

aktualności \ news

W przeddzień Konferencji – 17.03.2023 r. (piątek – dotyczy Zarządu i Grupy Roboczej Porozumienia Elektroradiologii)

18:00–20:00 - Zebranie Zarządu PSTE Zarząd PSTE

od 20:00–.... - Praca w ramach Grupy Roboczej Porozumienia Elektroradiologii Członkowie grupy PSTE, PTE, SE 

18 marca 2023 r. (sobota) 

9:00–9:20 - Powitanie - Wprowadzenie Zarząd PSTE

9:20–10:00 Maria Skłodowska-Curie i historia radioaktywności prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:00–10:40 Świadoma odpowiedzialność – o różnicach i zakresach
odpowiedzialności zawodowej elektroradiologa

mec. Jakub Urban 
Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie

10:40–10:50 przerwa kawowa

10:50–11:30 Dlaczego Inspektor Ochrony Radiologicznej się czepia? mgr Marta Rowińska 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

11:30–12:00 Procedury udarowe w radiologii zabiegowej z punktu widzenia elektroradiologa tech. Michał Mokrzysiak
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka we Wrocławiu

12:00–12:40 Omówienie subtelnych, acz ważkich, różnic w obrazowaniu za pomocą tomografii 
komputerowej, narzędzia wykorzystywanego w obu, na pozór bliskich, gałęziach 
medycyny – radioterapii i diagnostyki radiologicznej

mgr Tomasz Kostecki
NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej w Katowicach

12:40–12:50 przerwa kawowa

12:50–13:30 Wpływ podstawowych parametrów sekwencji na SNR, rozdzielczość obrazu i czas 
akwizycji

mgr Damian Krzeszowiec
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

13:30–13:40 Prezentacja firmy Bracco i wykłady pod patronatem Bracco Bracco

13:40–14:10 Diagnostyka obrazowa MRI pacjentów z implantowanymi urządzeniami: jak sobie 
radzić okiem fizyka

mgr inż. Agata Kubik
Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie 

14:10–14:40 Rezonans magnetyczny u pacjentów z wszczepionymi urządzeniami 
kardiologicznymi

mgr inż. Ewa Świerżyńska
Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie 

14:40–15:40 przerwa – lunch

15:40–16:00 Wykład pod patronatem sponsora firmy United Imaging United Imaging

16:00–16:20 Dlaczego nie warto „zamiatać pod dywan” ekspozycji niezamierzonej? mgr Joanna Maciocha
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze

16:20–16:40 Elektroencefalografia – czy to już pieśń przeszłości? lic. Małgorzata Zapał
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

16:50–17:10 - Ochrona Radiologiczna – Interaktywny test sprawdzający wiedzę z nagrodami mgr inż. Mateusz Badziak 
PSTE – Zarząd

17:10–17:20 przerwa kawowa

17:20–17:35 Walne Zebranie Członków – I Termin

17:35–19:00 Walne Zebranie Członków – II Termin

20:00– Uroczysta kolacja dla uczestników

19 marca 2023 r. (niedziela) 

9:00–9:10 - Powitanie – Wprowadzenie Zarząd PSTE

9:10–9:40 Zagrożenia radiacyjne w czasie wojen i katastrof mgr Marta Rowińska 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

9:40–10:10 Ostry dyżur: Co elektroradiolog powinien widzieć i wiedzieć? mgr Agnieszka Przepióra
Wielkopolskie Centrum Pediatrii w Poznaniu 

10:10–10:30 Wykład pod patronatem sponsora Althea Althea

10:30–10:40 przerwa kawowa

10:40–11:00 Wykład pod patronatem sponsora Wyższa Szkoła Humanitas Wyższa Szkoła Humanitas

11:00–11:30 Nowe-stare metody redukcji i monitoringu narażenia na promieniowanie 
rentgenowskie w środowisku zabiegowym

mgr inż. Mateusz Mirowski
Instytut Medycyny Pracy Łódź

11:30–12:10 Nowe rozporządzenia do Ustawy Prawo Atomowe – ekspozycje niezamierzone, 
audyty kliniczne, bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego. Znamy 
konkrety

mgr inż. Mateusz Badziak
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

12:10–12:40 Podstawy energetyki jądrowej Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

12:40–12:50 Zakończenie Konferencji – rozdanie certyfikatów Zarząd PSTE

PROGRAM XVIII KONFERENCJI NAUKOWEJ  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

(nie)Bezpieczna Elektroradiologia #2 
oraz Walnego Zebrania Członków PSTE

18–19 marca 2023
Hotel Boss*** Warszawa

rejestracja: pste.pl
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W imieniu Oddziału War-

szawskiego Polskiego To-

warzystwa Fizyki Medycz-

nej (PTFM-OW) chciałabym 

bardzo serdecznie Państwa 

zaprosić na

jednodniową  

konferencję pt.  

PTFM-OW ZAPRASZA.

Jest to już druga edycja 

konferencji organizowanej 

przez nasz oddział. Z  dużą 

przyjemnością przyjęliśmy 

zaproszenie firmy Siemens 

do siedziby

Akademii Siemens Healthineers  

na ulicy Polnej 11 w Warszawie. 

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2023 roku.  

Początek o godzinie 11.00. 

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom dotyczącym 

obrazowania medycznego. W jego organizację są zaangażowani: 

dr Beata Brzozowska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszaw-

skiego, dr hab. inż. Piotr Tulik z Wydziału Mechatroniki Politech-

niki Warszawskiej oraz ja jako przedstawicielka Zakładu Fizyki 

Medycznej NIO-PIB w Warszawie. W organizację zaangażowali 

się studenci, przedstawiciele Koła Naukowego Fizyki Medycz-

nej UW. Dziękuję!

Wspólnie chcemy, aby to wydarzenie miało wymiar eduka-

cyjny i umożliwiło studentom prezentację prowadzonych przez 

nich badań w dziedzinie fizyki medycznej. 

Dlatego też w  pierwszej części spotkania będzie możliwość 

wysłuchania wystąpień ekspertów na tematy związane z obra-

zami, w  tym dotyczących jakości obrazowania USG oraz wyko-

rzystania uczenia maszynowego w pracy z obrazami. 

Program drugiej części powstanie w  oparciu o  zgłoszone 

przez młodych naukowców abstrakty, wybrane przez Komitet 

Naukowy. Zachęcam wszystkich do zarejestrowania się i  zgło-

szenia własnej pracy. 

Więcej szczegółów o wydarzeniu znajdą Państwo na naszym 

profilu PTFM-OW FB oraz na stronie głównej PTFM.

Przewodnicząca PTFM-OW

dr Anna Zawadzka

Szanowni Państwo,

Redaktor gościnny

dr Anna Zawadzka



Kongres PTFM

www.inzynier-medyczny.pl

PRENUMERATA

ZAMÓW TERAZ
https://sklep.inzynier-medyczny.pl/

6 wydań  

w cenie 180 zł

12 wydań  

w cenie 300 zł
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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 

Redakcja dwumiesięcznika 
Inżynier i Fizyk Medyczny



The more efficient, flexible, personal

& intelligent way to outsmart cancer.

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

© 2020-2023 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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