
Inżynier i Fizyk Medyczny         1/2016          vol. 5 5

inżynieria medyczna / medical engineeringartykuł naukowy / scientific paper

Streszczenie

W artykule omówiono podstawy prawne i aktu-

alny stan wdrażania kształcenia podyplomo-

wego w dziedzinie inżynierii medycznej. 
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state of the postgraduate education in medical 

engineering.

Key words: medical engineering, postgraduate 

education, professional  specialization.

Kształcenie specjalizacyjne  
w dziedzinie inżynierii medycznej

Postgraduate education in medical engineering 

Tadeusz Pałko1, Ewa Zalewska2

Prof. Tadeusz Pałko – Konsultant krajowy w dziedzinie inżynierii medycznej 

Prof. Ewa Zalewska – Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej
1  Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej,ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, tel. +48 22 234 8268,  

e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl
2 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Kształcenie specjalizacyjne

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii 

i  wprowadzania zaawansowanych środków tech-

nicznych w  medycynie wiąże się z  koniecznością 

funkcjonowania na stałe wykwalifikowanej kadry 

inżynierskiej w  środowisku medycznym sprawują-

cej nadzór nad eksploatacją aparatury medycznej 

w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeń-

stwa świadczonych usług, a  także planowania roz-

woju aparaturowego placówki służby zdrowia.

Ustawa o  zawodach mających zastosowanie 

w medycynie uwzględnia zawód inżyniera medycz-

nego i  nakłada na inżynierów pracujących w  pla-

cówkach służby zdrowia obowiązek kształcenia po-

dyplomowego w  ramach szkoleń specjalizacyjnych 

prowadzonych w Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego w celu zdobycia tytułu specjalisty 

w  dziedzinie inżynierii medycznej, który uprawnia 

do udziału w procedurach medycznych [1, 2]. Zasady 

uzyskiwania tytułu specjalisty określone są w  Roz-

porządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 30 września 

2002 r. w  sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty 

w  dziedzinach mających zastosowanie w  ochronie 

zdrowia Dz.U. nr 173, poz. 1149 oraz Rozporządze-

niu Ministra Zdrowia z  dnia 14 listopada 2008 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwa-

nia tytułu specjalisty w  dziedzinach mających za-

stosowanie w  ochronie zdrowia. Specjalizacja jest 

prowadzona zgodnie z programem zatwierdzonym 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia i koń-

czy się złożeniem egzaminu.

Aktualnie w  Polsce kierunek Inżynieria biome-

dyczna jest prowadzony na 16 uczelniach [3-5]. Do-

tychczas studia na tym kierunku ukończyło ponad 

4000 absolwentów, którzy stanowią bardzo dobry 

potencjał kadrowy do dalszej specjalizacji zawodo-

wej z zakresu inżynierii medycznej przygotowującej 

do pracy w warunkach klinicznych w ścisłej współ-

pracy z personelem medycznym.

Kształcenie specjalizacyjne ma na celu przygoto-

wanie wykwalifikowanej kadry inżynierów medycz-

nych i nadanie uprawnień do nadzoru nad środkami 

technicznymi stosowanymi w  placówkach służby 
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zdrowia, w  diagnostyce i  terapii oraz wspomaganie kadry me-

dycznej w  zakresie prawidłowego, zarówno technicznego, jak 

i  ekonomicznego, ich wykorzystania. Udział wykwalifikowanej 

kadry technicznej jest niezbędny dla zwiększenia bezpieczeń-

stwa, niezawodności i  efektywności wykorzystania aparatury 

medycznej, a także uzyskiwania wysokiej jakości wyników z żą-

daną dokładnością do prowadzonych procedur medycznych. 

Program kształcenia specjalizacyjnego zakłada przygotowa-

nie inżynierów medycznych do pracy w placówkach medycznych 

poprzez poszerzenie wiedzy w zakresie anatomii i fizjologii, me-

tod pomiarów biomedycznych, konstrukcji aparatury medycznej 

oraz zasad bezpieczeństwa stosowania aparatury medycznej. 

Uczestnikami kształcenia podyplomowego mogą być osoby 

posiadające tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera 

uzyskany na kierunkach: Inżynieria biomedyczna, Automatyka 

i  robotyka, Elektronika i  telekomunikacja, Mechanika i budowa 

maszyn, Informatyka oraz co najmniej roczny staż pracy w pla-

cówce medycznej.

Program studiów podyplomowych jest planowany na 2-3 lata 

i obejmuje 1700 godzin, w tym 700 godzin wykładów, 200 go-

dzin zajęć laboratoryjnych i 23 tygodnie stażu w szpitalu w za-

kresie wykonywania czynności zawodowych zgodnych z progra-

mem specjalizacji.

Program studiów składa się z  11 modułów tematycznych 

obejmujących: Moduł I. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne 

inżynierii medycznej; Moduł II. Biomechanika i  inżynieria reha-

bilitacyjna; Moduł III. Podstawy elektroniki medycznej; Moduł 

IV. Radiologia generatory promieniowania jonizującego (w tym 

generatory liniowe i ochrona radiologiczna); Moduł V. Automa-

tyka, robotyka i telematyka medyczna; Moduł VI. Sygnały biome-

dyczne, teoria przetwarzania sygnałów, informatyka medyczna; 

Moduł VII. Wybrane urządzenia diagnostyki medycznej i syste-

my diagnostyczno-terapeutyczne; Moduł VIII. Urządzenia dia-

gnostyki obrazowej (radiografia, TK, MRI, PET, SPECT, USG); Mo-

duł IX. Aparatura bloku operacyjnego. Systemy intensywnego 

nadzoru w stanach zagrożenia życia; Moduł X. Sztuczne narządy 

i materiały medyczne; Moduł XI. Inżynieria kliniczna – zagadnie-

nia prawno-organizacyjne, testowanie i bezpieczeństwo pracy.

 Absolwent studiów specjalizacyjnych w dziedzinie inżynierii 

medycznej uzyska kwalifikacje w zakresie m.in. zapewnienia pra-

widłowej instalacji i  sprawności urządzeń medycznych, upraw-

nień do przeprowadzania okresowych kontroli aparatury, opra-

cowywanie procedur i standardów stosowania środków techniki 

medycznej, udziału w opracowaniu strategii postępowania dia-

gnostycznego i terapeutycznego przy użyciu medycznych środ-

ków technicznych. Ponadto specjalista w  dziedzinie inżynieria 

medyczna będzie posiadać kompetencje do nadzoru jakości 

stosowanej aparatury i poprawności procedur techniczno-eks-

ploatacyjnych, dopuszczania do praktyki medycznej skontrolo-

wanej aparatury.

Egzamin kończący specjalizację – Państwowy Egzamin Spe-

cjalizacyjny (PES) to egzamin dwuczęściowy, składający się 

z egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego. Pierwsza 

część będzie egzaminem praktycznym. Pozytywny wynik tego 

egzaminu dopuszcza do egzaminu teoretycznego. Egzamin 

teoretyczny może być w  formie ustnej lub testowej. Zadania 

egzaminacyjne dla PES opracowuje i  ustala Centrum Egzami-

nów Medycznych (CEM) w porozumieniu z konsultantem krajo-

wym w dziedzinie inżynierii medycznej odrębnie na każdą sesję 

egzaminacyjną.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują tytuł spe-

cjalisty w  dziedzinie inżynierii medycznej, który uprawnia do 

zatrudnienia w  placówce medycznej na stanowisku inżyniera 

medycznego. Zgodnie z ustawą w niektórych zaawansowanych 

procedurach medycznych mogą brać udział wyłącznie inżyniero-

wie specjaliści. Na stanowisko konsultanta wojewódzkiego lub 

krajowego mogą być powołane wyłącznie osoby z tytułem spe-

cjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej.

Udział w szkoleniu specjalizacyjnym i umożliwiającym uzyska-

nie tytułu specjalisty spowoduje wzmocnienie pozycji inżyniera 

medycznego w placówkach służby zdrowia poprzez wprowadze-

nie mechanizmów służących zapewnieniu sprawowania przez 

kadrę techniczną właściwego nadzoru nad eksploatacją apara-

tury, jej optymalizacji i efektywnego wykorzystania oraz podnie-

sieniu bezpieczeństwa.

Aktualny stan wdrażania 
szkolenia specjalizacyjnego

Aktualnie akredytacje do prowadzenia tej specjalizacji mają trzy 

ośrodki: 

1. Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej 

(12 miejsc) – akredytacja 15.03.2011

2. Instytut Metrologii i  Inżynierii Biomedycznej, Wydział Me-

chatroniki Politechniki Warszawskiej (10 miejsc) – akredy-

tacja 1.10.2013

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radec-

kiego we Wrocławiu (6 miejsc) – akredytacja 21.03.2014.

Pomimo uzyskanych akredytacji, jak dotąd żadna z tych jed-

nostek nie uruchomiła kształcenia specjalizacyjnego. Główną 

przeszkodą uruchomienia specjalizacji jest mała liczba kandy-

datów, co wiąże się z wieloma czynnikami, m.in. z trudnościami 

finansowymi wnoszenia opłaty za kursy specjalizacyjne, a  tak-

że z  brakiem formalnego wymogu uczestniczenia inżynierów 

w  złożonych instrumentalnych procedurach medycznych. Dla 

poprawy tej sytuacji czynione są starania wprowadzenia zmian 

lub korekt przepisów prawnych rozszerzających uprawnienia 

dla inżynierów medycznych o  nadzór i  ocenę jakości oraz bez-

pieczeństwa aparatury medycznej, w  tym złożonej aparatury 

do diagnostyki obrazowej oraz aparatury do intensywnej opieki 

medycznej. Rozważane są również możliwości uzyskania wspar-

cia finansowego ze środków strukturalnych programu „Kapitał 

Ludzki” dla dofinansowania pierwszych pilotażowych kursów 

specjalizacji zawodowej z zakresu inżynierii medycznej. 

Należy podkreślić, iż według Międzynarodowej Federacji In-

żynierii Biomedycznej IFMBE (Internationa Federation for Medical 
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and Biological Engineering) oraz Światowej Organizacji Zdrowia 

WHO (World Health Organization), głównym zadaniem inżynie-

rii medycznej (klinicznej), zarówno w  wymiarze globalnym, jak 

i regionalnym, jest doskonalenie nadzoru nad jakością i bezpie-

czeństwem aparatury medycznej, a także jej dobrym wykorzy-

staniem w  jednostkach ochrony zdrowia, co w  konsekwencji 

przyczynia się, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, do popra-

wy jakości ochrony zdrowia.

Potencjalnie największy obszar zatrudnienia w ochronie zdro-

wia, w istniejących w Polsce ok. 900 szpitalach, jest ograniczony 

brakiem zdefiniowania wymagań zawodowych na stanowiskach 

klinicznych i administracyjnych. W wykazie stanowisk Minister-

stwa Zdrowia istnieją wprawdzie stanowiska w zakresie inżynie-

rii biomedycznej, ale nie ma określonych wymagań dotyczących 

profilu wykształcenia lub specjalizacji zawodowej. Nie są rów-

nież określone wymagania dotyczące posiadania specjalizacji na 

określonym stanowisku w ochronie zdrowia. 

Konsultant krajowy przy współpracy Polskiego Towarzystwa 

Inżynierii Biomedycznej [6] podejmuje działania mające na celu 

uporządkowanie prawnych wymagań w zakresie obligatoryjne-

go profilu wykształcenia akademickiego i specjalizacji zawodo-

wej na stanowiskach w ochronie zdrowia, w celu poprawy jakości 

usług medycznych, przy użyciu nowoczesnych technologii.

Rozpoczęcie kursów specjalizacyjnych w  dziedzinie inżynie-

rii medycznej planowane jest w Polsce, w Instytucie Metrologii 

i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej wraz z roz-

poczęciem nowego roku akademickiego, tj. od października 

2016 r. 
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Radiometr RK-100-2
z sondą zewnętrzną RK-100

Radiometr uniwersalny
RUM-2

Sondy scyntylacyjne:
SSU-70-2, SSU-3-2, SSA-1P

• pomiar promieniowania X i gamma 
• wykrywanie i pomiar stopnia skażenia 
 powierzchni nuklidami alfa, beta i gamma 
• pomiar względnej aktywności próbek 
 (np.: przy pomiarze jodochwytności tarczycy)
• analiza badanych izotopów promieniotwórczych 
  (analiza spektrometryczna oraz ilościowa)
• monitorowanie warunków pracy z możliwością 
 bezpośredniego odczytu mierzonych wartości 
 i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów 
 alarmowych
• wzorcowanie aparatury dozymetrycznej 
 w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym  
  Urządzeń Dozymetrycznych 
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PRODUCENT APARATURY DO POMIARU 
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