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Streszczenie

Bezpieczeństwo osób poddanych narażeniu zawodowemu 
i  medycznemu na działanie niejonizującego promieniowa-

nia elektromagnetycznego i pól magnetycznych w pracowniach 
rezonansu magnetycznego (MR) wymaga regulacji, szczególnie 
w Polsce. Obecnie skanery MR znajdują się nie tylko w dużych 
centrach diagnostycznych, lecz także w  małych ośrodkach, 
w  salach operacyjnych, a  nawet w  klinikach weterynaryjnych. 
Do użytku, również w Polsce, wchodzą nowe „jonizujące” urzą-
dzenia hybrydowe: PET/MR, MRI/CT czy MRgRT – będący w fazie 
rozwoju system umożliwiający skaning MR bezpośrednio w trak-
cie procedury radioterapii. Wedle danych Ministerstwa Zdrowia, 
w Polsce w roku 2015 było 246 tomografów MR. Tej dynamicznie 
rozwijającej się w Polsce technologii nie towarzyszy, jak dotąd, 
ujednolicenie w skali krajowej systemu organizacji pracowni MR, 
zasad systemu bezpieczeństwa czy procedur kontroli jakości, 
które są obecnie ustalane indywidualnie, często na poziomie 
poszczególnych pracowni. Zagrożenie dla personelu i pacjenta 
istotnie wzrasta, gdy do użytku wchodzą urządzenia stosujące 
coraz wyższe pola magnetyczne. W  niniejszej pracy zebrane 
zostały informacje o  podstawowych zagrożeniach fizycznych 
związanych z  techniką MR. Omówiono także międzynarodowe 
zalecenia bezpieczeństwa formułowane przez Międzynarodową 
Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym 
(ICNIRP), Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne (ACR), Ko-
misję Europejską czy Europejską Federację Organizacji Fizyków 
Medycznych (EFOMP). Uwzględniając perspektywę badacza wy-
korzystującego dla celów naukowych różne techniki magnetycz-
nego rezonansu jądrowego, perspektywę fizyka medycznego 
działającego w  pracowni MR oraz spojrzenie lekarza-radiologa 
na kwestie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tej pra-
cowni, a  także punkt widzenia koordynatora krajowego dążą-
cego do wypracowania jednolitych zasad krajowego systemu 
bezpieczeństwa pacjenta i  personelu w  związku z  badaniami 
MR, autorzy pragną rozpocząć dyskusję nad stworzeniem w kra-
ju spójnego systemu funkcjonowania pracowni MR. System ten 
powinien dotyczyć zarówno bezpieczeństwa, jak i standaryzacji 
badań, kontroli jakości, a także kwalifikacji oraz szkolenia perso-
nelu zatrudnionego w pracowniach rezonansu magnetycznego, 
a w szczególności fizyków, specjalistów w dziedzinie fizyki me-
dycznej, inżynierów medycznych oraz personelu technicznego. 

Słowa kluczowe: MRI, bezpieczeństwo, fizyk medyczny, inży-
nier medyczny, kontrola jakości, szkolenie

Abstract

When performing Magnetic Resonance (MR) diagnostic 
procedures, patients and medical personnel are exposed 

to non-ionizing electromagnetic fields of high frequency and 
to high static magnetic fields. With respect to such procedures, 
the safety of patients and of medical personnel needs to be 
better regulated, especially in Poland. MR scanners are now 
being installed not only at major diagnostic centres, but also at 
regional units, operating theatres or even at veterinary clinics. 
Hybrid systems emerge, combining MRI with other “ionizing” 
diagnostic techniques, such as PET/MR, MRI/CT or the novel 
MRgRT – where MR scanning is possible during the application 
of radiotherapy procedures. According to the Polish Ministry of 
Health, there were 246 MR scanners installed in Poland in 2015, 
with a growing number of high-field units. While a significant 
body of literature on MR safety recommendations exists and 
relevant national and international guidance on occupational 
MR exposure is available, uniform safety regulations have not 
yet been introduced in the European Union, nor in Poland. In 
this paper we discuss the physical hazards associated with MR 
diagnostic procedures and review some international safety 
recommendations developed by the International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), the American 
Society of Radiology (ACR), the European Commission or the 
European Federation of Organizations of Physicists in Medicine 
(EFOMP). We make an attempt at reviewing the various aspects 
of safety and efficiency of MR procedures from the perspec-
tives of a MR researcher, a radiologist, responsible for the effi-
ciency and safety of the MR diagnostic procedures, and a med-
ical physicist working in a typical MR unit. We also include the 
perspective of a national coordinator in his attempt to develop 
uniform rules of a national MR safety system, of patient-care 
and of medical personnel requirements. Our principal aim is to 
start a discussion on developing a coherent system of MR diag-
nostics in Poland and, in particular, on the duties and training 
of the medical personnel operating such MRI units. This system 
should address not only the safety aspects and standardisation 
of MR imaging procedures, but also the qualifications and train-
ing of the medical personnel employed at MR units, especially 
of physicists, experts in medical physics, medical engineers and 
technicians. 

Key words: MRI, safety, medical physicist, medical engineer, qu-
ality assurance, training
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Wstęp

Techniki obrazowe MRI (Magnetic Resonance Imaging), spektro-

skopia MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy) oraz funkcjonal-

ny rezonans magnetyczny fMRI (functional Magnetic Resonance 

Imaging) to obecnie ważne techniki diagnostyczne, dostarcza-

jące obrazy struktur anatomicznych o  wysokiej rozdzielczości, 

wraz z  równoległą oceną metabolizmu i  funkcjonalności ba-

danych struktur [1]. Od strony fizycznej techniki te bazują na 

zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego. Wykorzystuje 

się tu kombinację pól magnetycznych: silnego stałego pola 

magnetycznego, modyfikowanego w  czasie i  przestrzeni pola 

gradientowego oraz zmiennego pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości radiowej, podawanego w trakcie sekwencji im-

pulsowej. W tomografach MR stosowane są coraz wyższe pola 

magnetyczne, co wymaga stosowania coraz wydajniejszych sys-

temów gradientowych, o  odpowiednio wyższej maksymalnej 

amplitudzie gradientów. Taki kierunek rozwoju technologiczne-

go jest nieunikniony – wzrost wydajności układu gradientowego 

bezpośrednio wpływa na poprawę rozdzielczości przestrzennej, 

skrócenie czasu akwizycji obrazu MR i poprawę stosunku sygna-

łu do szumu SNR (Signal-to-Noise Ratio). Zmniejsza się liczba ar-

tefaktów, poprawia rozdzielczość w  płaszczyźnie, można więc 

badać cieńsze warstwy – co ostatecznie przekłada się na wyższą 

jakość obrazów i krótszy czas pomiaru. 

Z samej zasady działania MRI wynika ograniczenie możliwości 

uzyskania wysokiej przestrzennej zdolności rozdzielczej obra-

zu, porównywalnej z  rozdzielczością obrazów uzyskiwanych za 

pomocą tomografii komputerowej CT (Computer Tomography). 

Z kolei tomografia komputerowa, gdzie wykorzystuje się różnice 

w  pochłanianiu promieniowania rentgenowskiego przez tkanki 

o różnej gęstości elektronowej, nie dysponuje możliwością oceny 

metabolizmu i funkcjonalności badanych struktur – dlatego coraz 

powszechniej stosowane są aparaty hybrydowe, w których współ-

pracują ze sobą tomograf komputerowy oraz skaner MRI (tzw. 

systemy CT/MRI) lub – obok współpracujących ze sobą skanerów 

CT oraz tomografii pozytonowej (PET/CT) – także systemy PET/

MRI, gdzie różnych rodzajów informacji funkcjonalnej dostarczają 

sygnały MR oraz procesy metabolizmu nośników znaczników izoto-

pów β+-promieniotwórczych. Układy hybrydowe PET/MRI są szcze-

gólnie przydatne w onkologii, kardiologii i neurologii [2]. Ze wzglę-

du na użyteczność bezpośredniego obrazowania procesu leczenia 

w trakcie radioterapii powstają również układy umożliwiające do-

konywanie skaningu MR w czasie rzeczywistym w  trakcie procedu-

ry radioterapii – jest to tak zwana radioterapia sterowana obrazem 

MRgRT (MR-guided Radiotherapy) – urządzenia takie, obecnie w fa-

zie rozwoju, zapewne już wkrótce będą dostępne komercyjnie [3].

Dynamika rozwoju techniki 
MRI w Polsce i na świecie

Liczba zainstalowanych urządzeń MRI rośnie na całym świecie, 

przy czym dynamika wzrostu liczby skanerów o magnesach 3 T jest 

wyższa niż dla skanerów 1,5 T, co wskazuje, że wysokopolowe urzą-

dzenia staną się wkrótce powszechnie przyjętym standardem [1]. 

Równie dynamicznie następuje rozwój technologii MRI i zakres jej 

zastosowań. Skanery MR instalowane są już nie tylko w dużych cen-

trach diagnostycznych, lecz także w mniejszych ośrodkach, gdzie 

wykorzystuje się je na salach operacyjnych, w medycynie interwen-

cyjnej, a nawet w klinikach weterynaryjnych. 

Zgodnie z  danymi Ministerstwa Zdrowia (Biuletyn Staty-

styczny Ministerstwa Zdrowia za 2015) [4], w roku 2014 działało 

w Polsce 246 skanerów MR. Zdecydowana większość z nich to 

urządzenia diagnostyczne o polu 1,5 T, a  jedynie kilkanaście to 

Rys. 1 Dynamika wzrostu liczby pracowni rezonansu magnetycznego i skanerów MR w latach 2004-2014 w Polsce 

Źródło: [4].
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aparaty o polu 3 T. W trakcie realizacji jest także pierwsza polska 

instalacja diagnostycznego skanera MR o indukcji pola magne-

tycznego 7 Tesli do zastosowań naukowo-badawczych [5]. 

Europejskie Forum Rezonansu Magnetycznego EMRF (Eu-

ropean Magnetic Resonance Forum) szacuje na podstawie danych 

producentów, że 28% urządzeń MR w Unii Europejskiej to skane-

ry niskopolowe i dedykowane (np. systemy otwarte), 55% to kli-

niczne tomografy o polu 1,5 T, a 17% to skanery wysokopolowe 

(o polu powyżej 3 T) [6].

Jeśli prześledzić dynamikę zmian liczby pracowni i urządzeń 

MRI w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to wzrost dostępności 

urządzeń MRI staje się zauważalny od 2008 roku (Rys. 1). Przy 

utrzymaniu tego trendu należy spodziewać się wyraźnego wzro-

stu liczby urządzeń rezonansu magnetycznego w najbliższych la-

tach, w tym wzrostu liczby skanerów wysokopolowych. 

W 2014 roku wskaźnik określający dostępność badania MRI, 

wyrażający się liczbą urządzeń przypadających na milion mieszkań-

ców, wynosił w Polsce ok. 6. Jest on znacznie niższy niż w większo-

ści krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) [7], co po-

twierdzają dane GUS [8] (Rys. 2). Najwyższe wartości tego wskaźni-

ka odnotowuje się w USA (34,45), we Włoszech (24,57), Korei Płd. 

(23,46), w Islandii (21,83) i Finlandii (21,61). Z kolei najwięcej badań 

w przeliczeniu na 1000 ludności wykonano w Stanach Zjednoczo-

nych (102,7 w 2010 roku), Turcji (97,4) i Luksemburgu (81,1), podczas 

gdy w Polsce wskaźnik ten wyniósł 17,7 [8]. 

Bezpieczeństwo techniki MRI

W analizach stanu bezpieczeństwa technik rezonansu magne-

tycznego dominuje pogląd, że są to techniki bezpieczne, bo nie 

jest tu stosowane promieniowanie jonizujące. Choć rzeczywiście 

sama technika rezonansu magnetycznego nie obciąża radiacyjnie 

pacjenta i  personelu, to jednak narażenie radiacyjne występuje 

w hybrydowej kombinacji MRI/CT. Przybywa także w świecie urzą-

dzeń hybrydowych PET/MR – także w Polsce od 2013 roku jest już 

dostępne urządzenie hybrydowe PET/MR (w Bydgoskim Centrum 

Onkologii). Sądzi się też, że hybrydy MRI/CT będą skutecznie ry-

walizować z  technikami PET/CT ze względu na połączenie zalet 

MRI (wysoki kontrast, wysoka rozdzielczość w  wizualizacji tka-

nek miękkich i możliwości obrazowania funkcjonalnego), z zale-

tami techniki CT, w tym przede wszystkim eliminacji zniekształ-

ceń przestrzennych obrazu. Coraz powszechniejsze stają się też 

techniki radioterapii sterowanej obrazem IGRT (Image-Guided 

RadioTherapy), a pierwsza generacja systemów MRgRT (Magnetic 

Resonance-Guided Radiotherapy) – łączących skanery MR o  polu 

1,5 T  (a nawet 3 T) z terapeutycznymi akceleratorami liniowymi 

lub akceleratorami jonowymi – właśnie wchodzi w  fazę testów 

klinicznych. Dostęp do technik równoległego obrazowania ana-

tomicznego i funkcjonalnego bezpośrednio w trakcie radioterapii 

istotnie poprawia bezpieczeństwo i precyzję samej radioterapii. 

Techniki rezonansu magnetycznego są więc – i będą w coraz 

większym stopniu – łączone z  technikami radiacyjnymi. Fizycy 

Rys. 2. Porównanie wskaźników dostępności badania MRI w przeliczeniu na milion mieszkańców 

Źródło: [7, 8].
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i  fizycy medyczni – specjaliści zatrudnieni w  pracowniach MR 

w Polsce muszą być więc zawodowo przygotowani nie tylko do 

monitorowania zagrożeń fizycznych wynikających ze stosowa-

nia technik niejonizacyjnych rezonansu magnetycznego oraz za-

bezpieczania przed nimi pacjentów i personelu medycznego. Na 

skuteczności takiego monitoringu waży też inny istotny aspekt 

bezpieczeństwa, jakim jest dotychczasowy brak jednolitego 

w  skali krajowej systemu nadzoru nad kontrolą jakości sprzę-

tu i  badań w  zakresie MRI. Istotna część odpowiedzialności za 

tworzenie procedur kontroli jakości i nadzór nad ich przestrze-

ganiem także powinny należeć do zadań fizyków medycznych, 

a szczególnie specjalistów w tej dziedzinie.

Rodzaje zagrożeń związanych 
z techniką MRI 

Podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta i  perso-

nelu w pracowni MR są związane przede wszystkim z fizycznymi 

i  technicznymi aspektami metody magnetycznego rezonansu 

jądrowego. Analiza wypadków w  pracowniach MR dokonana 

przez amerykańską Agencję Żywności i  Leków FDA (Food and 

Drug Administration) wskazuje, że 92% wypadków można pogru-

pować w trzy kategorie [9]:

1. Oparzenia wywołane przez impulsy RF w  czasie badania 

MRI. Szczególną uwagą powinni być objęci pacjenci z  im-

plantami magnetycznymi i  ciałami obcymi – w  tych przy-

padkach zarówno efekty termiczne, jak i  przemieszcze-

nia tych obiektów w  polu magnetycznym są dla pacjenta 

groźne. 

2. Obrażenia wywołane uderzeniem metalowego przedmio-

tu, na który działa silne pole magnetyczne. 

3. Przemijające zaburzenia słuchu pacjenta i personelu wywo-

łane hałasem. 

Po wielu latach badań, obserwacji i  rejestracji zdarzeń wia-

domo już, że ryzyko związane ze współdziałaniem stałego pola 

magnetycznego, zmiennych pól gradientowych i  impulsów RF 

o częstotliwości radiowej z urządzeniami elektrycznymi i przed-

miotami wykonanymi z  substancji ferromagnetycznych zdecy-

dowanie przewyższa ryzyko biologiczne [10]. 

Odrębną grupę zagrożeń stanowią medyczne czynniki ryzyka, 

takie jak efekty uboczne zastosowania środków kontrastowych, 

bezpieczeństwo badań u  kobiet ciężarnych i  badań w  pełnym 

znieczuleniu, bezpieczeństwo badań u osób cierpiących na klau-

strofobię, kwestie dyskomfortu związanego z brakiem swobody 

ruchu oraz zagrożenia biologiczne zakażeń bakteryjnych i wiru-

sowych. W takich przypadkach zabezpieczenie pacjenta należy 

głównie do personelu medycznego. 

Ostatnia grupa czynników ryzyka wiąże się z kwestiami orga-

nizacji pracy pracowni MR oraz wyszkolenia personelu pracowni 

MR. Jak wskazuje doświadczenie dużych ośrodków medycz-

nych, w których najwcześniej zajęto się tymi zagadnieniami, na 

poziom bezpieczeństwa istotnie wpływa właściwe określenie 

stref dostępu oraz zaplanowanie i  wdrożenie odpowiedniego 

merytorycznie kształcenia ustawicznego personelu pracowni 

MR w zakresie czynników ryzyka w środowisku MR. Rola fizyków 

i fizyków medycznych, szczególnie specjalistów w tej dziedzinie, 

wydaje się być tu szczególnie istotna. 

Zagrożenia ze strony stałego 
pola magnetycznego MR

Organizmy żywe funkcjonujące w naturalnym środowisku są nie-

ustannie poddawane działaniu stałego pola magnetycznego Zie-

mi o wartości około 20-70 μT [11]. Większość medycznych skane-

rów MRI korzysta z magnesów o polach znacznie silniejszych: od 

0,1 T do 4 T. Natężenie statycznego pola magnetycznego wokół 

skanera maleje wraz z odległością r od magnesu jak 1/r3. Dodatko-

wo magnes skanera jest zabezpieczony osłonami aktywnymi tak, 

by w strefie ogólnodostępnej pole magnetyczne nie przekracza-

ło 0,5 mT – jest to wartość progowa pola magnetostatycznego 

wyznaczająca, według zaleceń międzynarodowych i  krajowych, 

granicę tzw. strefy ograniczonego dostępu dla osób z implanta-

mi elektronicznymi, a więc np. osób z rozrusznikami serca [12-14]. 

Wokół magnesu tworzy się przestrzenny gradient pola ma-

gnetycznego (który należy odróżniać od gradientu wytwarzane-

go przez zmieniające się w funkcji czasu pola magnetyczne gene-

rowane przez cewki gradientowe). Gradient przestrzenny wokół 

magnesu jest niekiedy odpowiedzialny za odczuwane przez 

pacjentów i personel przykre sensacje, takie jak zawroty głowy, 

nudności czy zaburzenia koordynacji wzrokowo‐ruchowej. 

Efekty oddziaływania stałego pola magnetycznego na orga-

nizm żywy były przedmiotem wielu prac, począwszy od badania 

rozwoju płodów zwierzęcych w wysokich polach, do badań epi-

demiologicznych w populacjach ludzkich [15]. Badania te dostar-

czyły szeregu ważnych obserwacji, lecz nie zakwestionowały 

bezpieczeństwa ekspozycji na stałe pola magnetyczne nawet 

w przypadku pól o  indukcji 8 T  [16]. Wykazano jednak, że silne 

pole magnetyczne zaburza homeostazę organizmu ludzkiego, 

wywołując zawroty głowy, mdłości, metaliczny smak w ustach 

– efekty te pojawiają się przy ruchu ciała lub głowy w polu ma-

gnetycznym. Ekspozycja na pole magnetyczne ma też wpływ 

na ciśnienie krwi i  tętno, aczkolwiek pozostają one w  zakresie 

wartości fizjologicznych nawet w  polu 8 T  [15]. Ze względu na 

oddziaływanie elektrodynamiczne związane z  występującymi 

w  organizmach prądami (siła Lorentza, efekt Halla), mogą wy-

stąpić skurcze dodatkowe serca, arytmia, zaburzenia pamięci 

i  koordynacji ruchowej [17]. Wszystkie wymienione efekty są 

przejściowe, lecz stopień ich nasilenia może być wyższy w wyż-

szych polach magnetycznych. Choć analizie poddano szereg 

zagadnień biomedycznych, nie stwierdzono szkodliwości krót-

kotrwałej ekspozycji na stałe pole magnetyczne. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta i personelu znacz-

nie groźniejsze są efekty magnetomechaniczne związane z  ru-

chem obiektów wykonanych z materiałów magnetycznych w sil-

nych polach. Także i  w  tym przypadku źródłem zagrożenia jest 

gradient przestrzenny pola indukujący zagrożenia balistyczne: 
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obiekt wykonany z materiału ferromagnetycznego (np. zawierają-

cego żelazo, kobalt, nikiel czy stopy tych materiałów) umieszczo-

ny w obszarze niejednorodnego pola magnetycznego jest silnie 

wciągany w obszar wyższego pola i może przy tym uzyskać znacz-

ną prędkość. Małe obiekty, np. spinacze do papieru, mogą w polu 

magnesu osiągać prędkości przekraczające 60 km/h, a  większe, 

np. klucz francuski, nawet do 100 km/h [18]. Z tego względu nie 

wolno w  obszar pracowni MR wnosić czegokolwiek, co zawiera 

elementy wykonane z żelaza lub innych ferromagnetyków – za-

grożenie stwarzają elementy konstrukcyjne gaśnicy, butle gazo-

we, wózki inwalidzkie, polerki podłogowe, odkurzacze, metalo-

we elementy zmywaczy podłóg, nosze i łóżka szpitalne, a nawet 

drobne elementy metalowe znajdujące się w kieszeniach pacjen-

tów czy personelu, bowiem jeśli znajdą się w zasięgu zewnętrzne-

go pola magnesu, będą silnie przyciągane przez magnes i mogą 

znacznie uszkodzić jego obudowę (Rys. 3). 

Rys. 3 Efekty magnetomechaniczne wysokiego pola magnetycznego w skanerze MRI 

Źródło: http://psqh.com/sepoct06/mrisuites.html.

Obiekt napędzony przez pole magnetyczne może przez 

„efekt pocisku” spowodować kosztowne uszkodzenia sprzę-

tu, poważne obrażenia ludzi, a nawet ich zgon. W pracowni MR 

musi więc istnieć system odpowiednich zabezpieczeń przed 

takimi zdarzeniami. Według norm PN-EN 60601-2-33 [14] i  IEC-

601-2-33 [19] oraz wymagań dyrektywy europejskiej 2013/35/

UE w  sprawie minimalnych wymagań w  zakresie ochrony zdro-

wia i  bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia 

spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagne-

tycznymi), zagrożenia balistyczne występują już począwszy od 

3 mT [20]. Także zalecenia Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony 

Przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP (International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) określają próg 

zagrożeniami balistycznymi na podobnym poziomie [12]. Jedną  

z metod zapobiegania tym zagrożeniom jest instalacja systemu 

selektywnej detekcji ferromagnetyków: może to być system 

portalowy, bramkowy lub ręczny. Instalację takich systemów 

zalecają Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne ACR (Ame-

rican College of Radiology) [21] i  Joint Commission – niezależna 

organizacja non-profit, certyfikująca i  akredytująca programy 

medyczne i  organizacje zajmujące się ochroną zdrowia w  USA, 

której opinie i zalecenia są powszechnie uznawane i przyjmowane 

do określania światowych standardów bezpieczeństwa [22]. Jak 

pokazały badania, automatyczny system identyfikacji substancji 

ferromagnetycznych w  pracowni MR okazuje się przydatny nie 

tylko do detekcji materiałów ferromagnetycznych wnoszonych 

z  zewnętrz, lecz także do monitorowania pacjentów ze wzglę-

du na obecność w  ich ciele ferromagnetycznych implantów lub 

ciał obcych [23]. W przypadku pacjentów, którzy mają w swoim 

organizmie ciało obce – wszczepione w celach terapeutycznych 

lub będące wynikiem urazu – i jeśli jest ono wykonane z materia-

łu ferromagnetycznego (np. opiłek żelaza, klips chirurgiczny czy 

implant starej generacji), efekty magnetomechaniczne mogą do-

prowadzić do urazów wewnętrznych. Gdy pacjent znajdzie się we-

wnątrz magnesu, oddziaływanie obiektu z polem magnetycznym 

może spowodować rotację i przemieszczenie obiektu, a to z kolei 

grozi krwawieniem i stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia. Im-

planty bierne, które z racji zastosowanego materiału mogą zostać 

przemieszczone przez pole lub rozgrzane, np. różnego rodzaju 

klipsy, czy płytki łączące, wykluczają badanie MRI. Wszystkie oso-

by wchodzące do pracowni MR powinny więc być kontrolowane 

pod kątem obecności w ich ciałach takich obiektów.

Współczesne implanty są zazwyczaj wykonywane z  mate-

riałów wykazujących słabe właściwości ferromagnetyczne lub 

z  materiałów niemagnetycznych. Producenci implantów me-

dycznych dołączają do swoich produktów paszporty informu-

jące o stopniu ich kompatybilności ze środowiskiem MRI. Infor-

macje o testach kompatybilności dla szerokiej gamy produktów 

można też znaleźć w internecie [24, 25]. Należy jednak pamiętać, 

że testy dopuszczające implant dla pola 1,5 T nie gwarantują, 

że produkt jest bezpieczny w przypadku zastosowania wyższych 

pól magnetycznych.

W wielu pracowniach MR jako silne przeciwwskazanie do 

wykonywania badania MRI przyjmuje się obecność implantów 

aktywnych, których funkcjonowanie może zostać w  polu ma-

gnetycznym zakłócone. Dotyczy to rozruszników serca, pomp in-

sulinowych, wszczepionych aparatów słuchowych, neurostymu-

latorów itp. Wpływ pola magnetycznego na te urządzenia może 

przejawiać się poprzez nagłe wyczerpywanie się baterii czy też 

zaburzenia ich funkcji mechanicznych. Jednak i tutaj każdy rok 

przynosi nowe rozwiązania techniczne, co jest szczególnie wi-

doczne w przypadku rozruszników serca. Obecnie produkowa-

ne są specjalne wersje stymulatorów i  elektrod umożliwiające 

badanie rezonansem magnetycznym, jednak wysoka cena takich 

stymulatorów w porównaniu z ich typowymi rodzajami powodu-

je, że w Polsce są one rzadziej implantowane. W Stanach Zjedno-

czonych Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne AHA (Ame-

rican Heart Association) i  FDA dopuszczają badania MRI u  osób 

z rozrusznikami produkowanymi po 1996 roku. 

Omawiając zagrożenia związane ze stałym polem magne-

tycznym, należy wspomnieć też o ryzyku nagłego odparowania 

ciekłego helu, który stanowi ośrodek chłodzący nadprzewo-

dzącą cewkę magnesu. Magnes funkcjonuje prawidłowo tylko 
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w  stanie nadprzewodzącym. Jeśli jakikolwiek element cewki 

tego magnesu zacznie przewodzić prąd w sposób oporowy, bę-

dzie to równoznaczne z  gwałtownym wydzielaniem się ciepła. 

W  przypadku niezadziałania mechanizmów zabezpieczających 

przed wzrostem temperatury magnesu powyżej 4,2 K, dojdzie 

do stanu wrzenia ciekłego helu i jego ulotnienia przez gwałtow-

ne odparowanie. Współczesne systemy bezpieczeństwa zapew-

niają awaryjne odprowadzenie gazów poza obszar budynku, 

jednak może się zdarzyć, że gazowy hel wypełni pomieszczenie 

skanera, wytłaczając zeń tlen. Hel nie jest gazem trującym, lecz 

nie podtrzymuje on oddychania. Wypadki tego rodzaju są nie-

zwykle rzadkie – ale mogą zajść w wyniku wibracji lub nagłego 

wstrząsu magnesu, niewłaściwego napełniania magnesu helem 

(w przypadku systemów wymagających uzupełniania), zanie-

dbań w prawidłowym montażu osłon chłodzących ciekłym azo-

tem czy przy mechanicznym uszkodzeniu cewek magnesu, np. 

balistycznym, przez metalowy obiekt (Rys. 3). 

Zagrożenia związane z systemem 
gradientowym MR

Układ cewek gradientowych generuje impulsy niskiej często-

tliwości (~1 kHz, lecz z harmonicznymi do ~10 kHz), które indu-

kują w  tkankach prądy. Prądy te stymulują nerwy obwodowe 

i  unerwienie serca [26]. Stymulacja nerwów obwodowych, np. 

przy stosowaniu szybkich technik gradientowych (takich jak 

EPI, Echo-Planar Imaging), może wywoływać uczucie łaskotania, 

mrowienia lub drżenie pęczkowe mięśni, zaś niektórzy pacjenci 

mogą odczuwać ból. 

Prądy zmienne w  cewkach gradientowych oddziałują ze 

stałym polem magnetycznym B0 (siła Lorentza), powodując 

wibracje cewek, co generuje hałas. Poziom hałasu jest wyższy 

w  urządzeniach wysokopolowych. Hałas panujący w  skanerze 

rezonansu magnetycznego, porównywalny z hałasem koncertu 

rockowego, może działać irytująco i czasowo upośledzać słuch. 

Normy akustyczne są jednak spełnione we wszystkich urządze-

niach MRI dopuszczonych do zastosowań medycznych. Co wię-

cej, w  badaniach satysfakcji tylko 22% pacjentów wskazało na 

hałas jako podstawowy powód ich dyskomfortu związanego 

z badaniem MR [27].

Zagrożenia związane z impulsami RF

Impulsy RF (impulsy pola elektromagnetycznego o częstości ra-

diowej) są generowane jedynie w trakcie sekwencji impulsowej. 

Dla stałych pól magnetycznych z  przedziału 0,15-4 T  częstotli-

wość impulsów RF mieści się w zakresie 6-170 MHz. Powodują 

one depozycję energii w  tkankach, co prowadzi do lokalnego 

wzrostu temperatury ciała – zazwyczaj wzrost ten nie przekra-

cza 1°C i nie zaburza sprawności mechanizmów termoregulacyj-

nych organizmu [28]. 

Miarą depozycji energii jest współczynnik absorpcji swo-

istej SAR (Specific Absorption Rate): uśredniony na masę ciała 

współczynnik szybkości pochłaniania energii RF przez tkanki bio-

logiczne, zwykle określany w W/kg. SAR i wygenerowany przez 

depozycję energii wzrost temperatury ciała pacjenta są ze sobą 

powiązane, choć nie są tożsame. SAR zależy od wagi pacjenta, 

jego ułożenia i kształtu ciała, przewodnictwa tkankowego, po-

datności magnetycznej tkanki, natężenia pola magnetycznego 

skanera, zastosowanej cewki oraz sekwencji impulsowej i jej pa-

rametrów. Z kolei na wzrost temperatury pacjenta będzie miał 

wpływ SAR, ale też temperatura otoczenia, zdolności termo-

regulacyjne organizmu pacjenta czy perfuzja w  obrazowanym 

regionie ciała. Producenci urządzeń MR oszacowują wartości 

SAR dla poszczególnych cewek i sekwencji na podstawie zakła-

danych modeli tkankowych i  narzucają – ze względów bezpie-

czeństwa – ograniczenia przed przekroczeniem SAR. Ich celem 

jest zapobieganie niekontrolowanemu wzrostowi temperatury 

ciała w trakcie badania MRI. Ze względu na zależność SAR od B0 

i B1 (SAR ~ ω0
2B1

2 ~ B0
2α2 , gdzie ω0 to częstość Larmora, B1 to 

zmienne pole o częstości radiowej (impuls RF), B0 to stałe pole 

magnetyczne, zaś α  to kąt odchylenia wektora magnetyzacji) 

limity bezpieczeństwa są szczególnie ważne w  wysokich po-

lach, powyżej 3 T. ICNIRP zaleca, by w  badaniach diagnostycz-

nych SAR dla całego ciała nie przekraczał 4 W/kg, a w przypadku 

głowy 3,2 W/kg [12], bowiem absorpcja większych ilości energii 

może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń termicznych 

komórek i  tkanek. Wytyczne te zostały uwzględnione w  wy-

maganiach bezpieczeństwa dla diagnostycznych urządzeń MRI 

(norma IEC-601-2-33 oraz zharmonizowana z  nią norma polska 

PN:EN 60601-2-33:2011) [14, 19]. Na zaleceniach ICNIRP jest też 

oparta Dyrektywa 2013/35/UE [20].

Niektóre metalowe urządzenia (w tym np. implanty, druty) 

mogą działać jak antena i  koncentrować energię lokalnie, co 

zwiększa ryzyko oparzeń [29]. Opisywane są przypadki oparzeń 

spowodowanych elektromagnetyczną reakcją ferromagnetycz-

nego pigmentu użytego do tatuażu (tlenek żelaza) [30]. Takie ta-

tuaże generują też artefakty obrazowe. Również niektóre tkani-

ny, np. zawierające cząstki srebra, mogą wywołać oparzenia [31]. 

Międzynarodowe oznakowania 
kompatybilności materiałów 

medycznych wobec MRI

W 2005 roku zaktualizowano i  ujednolicono międzynarodowe 

oznaczenia kompatybilności materiałów medycznych ze środo-

wiskiem MRI. Na opakowaniach i  ulotkach wprowadzono kla-

syfikację: MR Safe (zazwyczaj kolor zielony), MR Conditional (za-

zwyczaj kolor żółty) i MR Unsafe (kolor czerwony lub czarny), co 

znacznie ułatwia określenie ich własności w polu magnetycznym 

[32] (Rys. 4). 

Za bezpieczne z punktu widzenia badań MRI (MR safe) uzna-

wane są nieprzewodzące, niemetaliczne i  niemagnetyczne 

materiały, np. plastiki. W przypadku takich materiałów nie jest 

konieczne przeprowadzanie testów specjalistycznych, bowiem 

wystarczy naukowe uzasadnienie braku zagrożeń z ich strony. 
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Materiały warunkowo bezpieczne (MR conditional ) nie wy-

kazują cech zagrażających bezpieczeństwu w  określonych wa-

runkach środowiska MR i  określonych zastosowaniach. Wśród 

warunków środowiskowych wymienia się charakterystyki pola 

magnetycznego: natężenie stałego pola magnetycznego, gra-

dient przestrzenny, szybkość zmiany pola magnetycznego (dB/

dt), pola RF, wartości SAR. Materiały takie powinny być zaopa-

trzone w  wyniki testów charakteryzujących ich zachowanie 

w polu magnetycznym. W paszporcie powinna się znaleźć infor-

macja o wszelkich możliwych zagrożeniach, w tym o możliwości 

urazu termicznego, indukowanych prądach/napięciach, kompa-

tybilności elektromagnetycznej, ewentualnej neurostymulacji, 

hałasie, interakcji z innymi urządzeniami czy możliwych zaburze-

niach w funkcjonowaniu urządzenia. 

Do trzeciej grupy należą materiały, które nie powinny być wno-

szone w obszar pola magnetycznego (MR unsafe). Dotyczy do du-

żych obiektów, ale także drobnych, takich jak nożyczki czy zapinki. 

Przedmioty i  urządzenia, które nie mają takich oznaczeń, 

mogą być oznaczane starszą ikoną MRI Compatible. Brak nowej 

ikony oznacza, że producent nie powtórzył swoich testów zgod-

nie z nowymi standardami. 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na informacje do-

tyczące zagrożeń i  zapewnienia bezpieczeństwa w  badaniach 

MRI utworzono w internecie specjalistyczne strony WWW:

• http://www.ismrm.org/resources/mr-sites/ – serwis ISMRM 

(International Society of Magnetic Resonance in Medicine)

• www.esmrmb.org – zasoby ESMRMB (European Society of 

Magnetic Resonance in Medicine and Biology)

• www.mrisafety.com – strona prowadzona przez profesora 

Shellocka

• http://www.imrser.org/ – strona IMRSER (Institute for Ma-

gnetic Resonance Safety, Education, and Research) także pro-

wadzona przez profesora Shellocka. 

Przegląd obowiązujących  
w świecie zaleceń i standardów 

funkcjonowania pracowni MR

W ostatnich latach znacznie zintensyfikowano prace nad standary-

zacją zasad funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego, 

chociaż daleko jeszcze do wypracowania jednolitych europejskich 

standardów jakościowych i bezpieczeństwa w pracowniach MR – 

także w Polsce. Nie oznacza to jednak, że środowiska zajmujące się 

stosowaniem technik rezonansu magnetycznego całkowicie po-

mijają kwestie bezpieczeństwa i standardów kontroli jakości w tej 

dziedzinie. Oczekujemy, że niniejsza publikacja zachęci do dyskusji 

nad unormowaniem tych zagadnień w skali krajowej.

W Stanach Zjednoczonych problemy organizacji pracy i bezpie-

czeństwa w pracowniach MR są od lat systematyzowane i aktuali-

zowane przez Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne (ACR), 

FDA i Joint Commission. Jako istotnie ważące na bezpieczeństwie 

w pracowni MR uznano m.in. takie oto zagadnienia [33-38]:

• Zdefiniowanie stref zagrożenia – stworzenie systemu ogra-

niczenia dostępu dla osób postronnych i sterowania ruchem 

pacjentów.

• Skuteczne wykrywanie materiałów ferromagnetycznych – 

monitorowanie pacjentów i  urządzeń przez przeszkolony 

personel.

• Kontrolowanie dokumentacji pacjenta pod kątem przeciw-

wskazań do badań MRI.

• Stworzenie specjalnego stanowiska inspektora bezpieczeń-

stwa MRI.

• Stałe szkolenia personelu podstawowego i  pomocniczego 

pracowni MR.

• Zapobieganie oparzeniom.

• Stosowanie w pracowni MR jedynie sprzętu i urządzeń kom-

patybilnych ze środowiskiem MRI.

• Stworzenie systemu udzielania pierwszej pomocy.

• Zabezpieczenie słuchu w trakcie badania.

• Zdefiniowanie i stosowanie kodów procedur MRI.

Zalecenia dotyczące standardowych i  specjalistycznych pro-

cedur MRI w polach do 8 T zawarte są w dokumentach Między-

narodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejo-

nizującym (ICNIRP) [12, 28].

Wspólnym postulatem wszystkich organizacji jest propozycja 

wydzielenia czterech stref zagrożenia i uzależnienie dostępu do 

nich od stopnia kompetencji personelu (Tabela 1). 

Tabela 1. Strefy zagrożenia w środowisku MRI

Strefa I Brak zagrożeń dla pacjentów i personelu. Jest to strefa poza 
pracownią MR, możliwy jest więc dostęp dla ogółu ludności.

Strefa II Łączy ona w  pełni bezpieczną strefę I  z  nadzorowanymi 
strefami III i IV. W strefie II przebywać mogą pacjenci, z który-
mi przeprowadzany jest wywiad, pod nadzorem personelu 
medycznego.

Strefa III Jest to już obszar możliwej biostymulacji przez pole magne-
tyczne. Z  tego względu dostęp do strefy III jest ograniczony 
i kontrolowany – dotyczy to zarówno pacjentów, jak i pracow-
ników spoza pracowni MR. Strefa jest nadzorowana przez per-
sonel posiadający przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa 
pracy. Szkolenia są dwustopniowe i corocznie powtarzane.

Strefa IV Pomieszczenie skanera MR. Strefa ta bezpośrednio sąsiaduje 
ze strefą III lub się w niej zawiera. Powinna być dobrze ozna-
kowana i wyposażona w sygnalizację ostrzegawczą. W strefie 
IV zalecane jest stosowanie systemu detekcji materiałów 
ferromagnetycznych. Personel pracowni MR w  pełni i  stale 
nadzoruje tę strefę, również w trakcie badania. 

Na bezpieczeństwo pacjenta wpływ mają także kwestie 

związane z  jakością badań MR. Najbliższe standardom kontro-

li jakości są zalecenia Joint Commission [39], zgodnie z  którymi 

Rys. 4 Oznaczenia kompatybilności materiałów medycznych ze środowiskiem MRI
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fizyk medyczny lub naukowiec zajmujący się technikami MRI 

powinien przeprowadzić przynajmniej coroczną kontrolę funk-

cjonowania wszystkich elementów systemu MRI. Analiza pracy 

systemu MRI wymaga – według Joint Commission – kontroli na-

stępujących parametrów:

• jednorodności obrazu dla wszystkich cewek RF stosowa-

nych w badaniach klinicznych,

• wartości SNR dla wszystkich cewek RF stosowanych w bada-

niach klinicznych,

• dokładności wyznaczenia grubości warstwy,

• dokładności określenia pozycji warstwy,

• dokładności centratorów optycznych,

• rozdzielczości wysokokontrastowej,

• rozdzielczości niskokontrastowej (lub współczynnika kon-

trastu do szumu, CNR),

• dokładności parametrów geometrycznych,

• jednorodności pola magnetycznego,

• obecności artefaktów.

Z kolei Europejska Federacja Organizacji Zrzeszających Fi-

zyków Medycznych EFOMP (European Federation of Organisa-

tions for Medical Physics) od dawna bardzo mocno podkreśla 

konieczność wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za 

wdrożenie, egzekwowanie oraz weryfikowanie procedur za-

pewniających bezpieczeństwo w środowisku MR. W 2013 roku 

EFOMP zaproponowała dwustopniowy system nadzoru nad 

bezpieczeństwem pacjentów i pracowników w pracowniach MR 

[40]. Przewiduje on dwojakiego rodzaju wsparcie dla personelu 

medycznego – codzienne, przez inspektora bezpieczeństwa MRI 

oraz doraźne – przez eksperta ds. bezpieczeństwa MRI: 

1. Inspektor bezpieczeństwa MRI (MRI Safety Officer) – jego 

zadaniem ma być wspieranie personelu medycznego w co-

dziennych zadaniach. Musi on mieć odpowiednią wiedzę, by 

identyfikować zagrożenia pochodzące ze strony urządzeń 

MRI. Ma być odpowiedzialny za monitorowanie zagrożeń 

lub ich eliminację. W  jego gestii będzie więc podjęcie od-

powiednich kroków w celu zminimalizowania zagrożeń dla 

zdrowia wynikających z  korzystania z  urządzenia MR oraz 

wdrażanie i  monitorowanie procedur bezpieczeństwa. 

Funkcję tę mógłby sprawować odpowiednio przeszkolony 

fizyk, technik elektroradiologii lub lekarz radiolog.

2. Ekspert ds. bezpieczeństwa MRI (MR Safety Expert) – powi-

nien posiadać umiejętności, wiedzę i kompetencje umożli-

wiające doradzanie w kwestiach technicznych, naukowych 

i administracyjnych dotyczących bezpiecznego stosowania 

urządzeń MR. Wśród zadań eksperta wymienia się nadzór 

nad bezpieczeństwem i stałą jego ocenę w zakresie funk-

cjonowania pracowni i  stosowanego sprzętu, implemen-

tację przepisów prawa, udział w  tworzeniu standardów, 

doradzanie w  kwestiach procedur niestandardowych 

stosowanych dla poszczególnych pacjentów, w tym także 

w  kwestiach związanych z  implantami i  tatuażami. Eks-

pert doradza także w kwestiach rozbudowy pracowni MR 

i  zakupu sprzętu. Udział eksperta postulowany jest także 

w  testach akceptacyjnych, testach okresowych oraz te-

stach po okresowych przeglądach. Ekspert mógłby swoim 

działaniem objąć kilka pracowni MR.

Funkcja inspektora bezpieczeństwa MRI istnieje już w Austrii 

(wprowadzona normą ÖNORM S 1125-1: 2009 09 01) i Wielkiej 

Brytanii [41]. Także rola eksperta czy też doradcy do spraw bez-

pieczeństwa MR jest zgodna z brytyjskimi unormowaniami [41] 

oraz wymaganiami włoskimi (określonymi dekretem włoskiego 

Ministra Zdrowia z  2 sierpnia 1991 roku oraz dekretem nr 542 

Prezydenta Republiki z 8 sierpnia 1994 roku). W Niemczech nie 

wprowadzono dotąd formalnych wymagań dla inspektora lub 

eksperta w zakresie MR. W Polsce obecność fizyka, fizyka me-

dycznego lub inżyniera medycznego w  pracowni MR jest wy-

magana prawnie tylko w  przypadku, gdy pracownia wykonuje 

badania spektroskopowe (Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [Dz.U. 2013 poz. 

1413]) i nie ma ona związku z procedurami bezpieczeństwa i kon-

troli jakości. 

Obowiązujące w  Unii Europejskiej regulacje są więc bardzo 

niejednolite – w  niektórych państwach członkowskich zalece-

nia są bardziej restrykcyjne niż proponowane przez międzyna-

rodowe gremia eksperckie, a  w  innych brak jest jakichkolwiek 

unormowań. 

Według EFOMP [40] ujednolicenie systemu należałoby roz-

począć od ujednolicenia systemu kształcenia personelu odpo-

wiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa w  pracowniach MR, 

co jest zgodne z zasadami nakreślonymi w Europejskich Ramach 

Kwalifikacji EQF (European Qualifications Framework) – systemie 

ustawicznego kształcenia wdrażanym także w Polsce jako Krajo-

we Ramy Kwalifikacji. 

Proponowany przez EFOMP system ustawicznego kształce-

nia przewiduje na pierwszym stopniu dwuletnie szkolenie obej-

mujące poziomy 6 i 7 – zawiera się w nich zakres wiedzy fizycznej 

i  matematycznej oraz specjalistyczne szkolenia dotyczące fi-

zycznych aspektów technik rezonansu magnetycznego. Kolejne 

dwa lata szkolenia wymagane są dla kandydatów na ekspertów 

MRI, których poziom kompetencji wyniósłby 8. Uprawnienia eks-

perckie powinny być wydawane przez kompetentne gremium 

i wymagałyby potwierdzania co 5 lat. 

Fizycy medyczni w pracowniach MR

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2013/59/EURATOM [42] 

wprowadza pojęcie „eksperta fizyki medycznej”, odnosząc je do 

osoby mającej wiedzę, przygotowanie i doświadczenie umożli-

wiające prowadzenie działań lub udzielanie porad w kwestiach 

związanych z fizyką radiacyjną stosowaną w odniesieniu do na-

rażenia medycznego. W  naszych realiach specjalizacja z  fizyki 

medycznej, gdzie uprawnienia nabywane są w wyniku egzaminu 

państwowego PESoz (na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specja-

listy w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 
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[Dz.U. z 2002 r. Nr 173 poz. 1419 z późn. zm.]), mogłaby stanowić 

jedną ze ścieżek kształcenia ekspertów MRI. Byliby wtedy oni 

odpowiednio przygotowani do nadzorowania bezpieczeństwa 

i zarządzania jakością także w przypadku aparatury hybrydowej, 

takiej jak PET/MR, MRI/CT czy MRgRT, gdzie z racji stosowanych 

radioznaczników i  promieniowania jonizującego nadzór fizyka-

-specjalisty jest wymagany prawnie (Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwaranto-

wanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [Dz.U. 

2011 nr 111 poz. 653] oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego sto-

sowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej [Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 z późn. zm.]). 

Jednak w  typowej pracowni MR, ze względu na specyfikę 

zagrożeń stanu bezpieczeństwa osób poddanych narażeniu 

zawodowemu i  medycznemu na działanie niejonizującego pro-

mieniowania elektromagnetycznego i pól magnetycznych, stały 

udział specjalisty w  dziedzinie fizyki medycznej nie wydaje się 

być bezwarunkowo konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

natomiast właściwe wydaje się być odpowiednie ukierunkowa-

nie i przygotowanie specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej do 

pełnienia funkcji eksperta MRI w rozumieniu omówionych wcze-

śniej zaleceń EFOMP. Warto się też zastanowić nad scenariuszem 

przygotowywania inspektorów bezpieczeństwa MR, np. poprzez 

staż podyplomowy i  szkolenie w  wybranych ośrodkach wiodą-

cych w dziedzinie MR, pod nadzorem i według programu szkole-

nia przygotowanego przez odpowiednie towarzystwo naukowe. 

Jest to szczególnie ważne w  przypadku absolwentów dopiero 

wchodzących do zawodu. Po nabyciu doświadczenia i kompeten-

cji mogliby oni uzyskiwać uprawnienia inspektorów bezpieczeń-

stwa MR, np. w drodze kwalifikacji prowadzonej przez to towa-

rzystwo naukowe. Natomiast do uzyskania uprawnień eksperta 

w tej dziedzinie proponowaną drogą byłoby uzyskanie uprawnień 

państwowych specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej (egzamin 

PESoz), ze względu na konieczność posiadania dostatecznej zna-

jomości fizyki rezonansu magnetycznego, być może uzyskanej 

także w drodze własnej pracy naukowej czy doktoratu w tej dzie-

dzinie, na uczelni współpracującej z  wiodącym ośrodkiem MR. 

Uporządkowanie tych kwestii jest ważne, bowiem z jednej strony 

prowadziłoby do ujednolicenia systemu funkcjonowania fizyków 

i fizyków medycznych, z drugiej pozwoliłoby określić kompeten-

cje fizyków w pracowniach MR. Jak wcześniej wspomniano, Roz-

porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w spra-

wie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej wprowadza obowiązek wykazania wśród perso-

nelu fizyka, fizyka medycznego lub inżyniera medycznego tylko 

wówczas, gdy wykonywana jest spektroskopia MR. Nie jest przy 

tym uregulowany status „fizyka”, gdyż termin „fizyk lub inżynier 

medyczny” oznaczają, zgodnie z ustawą Prawo atomowe, specja-

listów w dziedzinie fizyki medycznej. 

Ważne też wydaje się rozważenie potrzeby stworzenia obo-

wiązkowego systemu uzupełniania wiedzy w  ramach kształ-

cenia ustawicznego i  potwierdzania nabytych uprawnień 

w określonych przedziałach czasowych, bo wymuszają to szyb-

kie zmiany technologiczne, jakie zachodzą na rynku urządzeń 

MRI. Równie istotne jest nawiązanie dobrej współpracy po-

między towarzystwami naukowymi zajmującymi się fizyką me-

dyczną, inżynierią kliniczną, medycyną nuklearną, rezonansem 

magnetycznym czy radiodiagnostyką obrazową oraz konsultan-

tami krajowymi w  tych dziedzinach, w  celu podjęcia wspólnej 

pracy nad ustaleniem jednolitego systemu krajowego w zakre-

sie diagnostycznych zastosowań rezonansu magnetycznego. 

Życzeniem autorów tej pracy jest, aby przedstawione w niej 

zagadnienia i  propozycje ich rozwiązań stały się wstępem do 

szerszej dyskusji nad sposobem ujednolicenia systemu działania 

pracowni MR w Polsce – obejmującym zarówno kwestie bezpie-

czeństwa, standaryzacji oraz kontroli jakości badań, jak i system 

kwalifikacji oraz szkoleń personelu w nich zatrudnionych.
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