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Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia zwią-

zane z kształceniem akademickim z zakresu 

inżynierii biomedycznej i zawodowym kształceniem 

specjalizacyjnym w dziedzinie inżynierii medycznej. 

Przedstawiono też główną rolę inżyniera medycz-

nego jako specjalisty zawodu mającego zastosowa-

nie w ochronie zdrowia. 

Słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, inżynie-

ria medyczna, specjalizacja zawodowa, certyfikacja, 

inżynier medyczny 

Abstract

Problems related to academic education on 

biomedical engineering field and professional 

specialization on medical/clinical engineering are 

presented. Role of medical/clinical engineer work-

ing directly in clinical environment is described.

Key words: biomedical engineering, medical/clinical 

engineering, professional specialization, certifica-

tion, medical engineer
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Wprowadzenie
Środowisko inżynierów medycznych reprezentowa-

ne jest w międzynarodowej organizacji towarzystw 

zajmujących się inżynierią biomedyczną, pod na-

zwą IFMBE (International Federation of Medical and 

Biomedical Engineering), poprzez działalność sekcji 

Clinical Engineering Division. Sekcja prowadzi kilka 

projektów mających na celu porównanie progra-

mów specjalizacji w  różnych krajach, określenie  

 

standardów wymagań i  certyfikacji oraz przygoto-

wanie materiałów szkoleniowych, również kursów 

e-learning w zakresie inżynierii klinicznej. Zagadnie-

niem wyjściowym, dyskutowanym na tym forum, 

jest zdefiniowanie, czym jest inżynieria biomedycz-

na, a czym medyczna i z czego wynika konieczność 

specjalizacji.
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Inżynieria biomedyczna  
a inżynieria medyczna

Inżynieria biomedyczna jest interdyscyplinarnym obszarem wie-

dzy, który integruje nauki przyrodnicze, fizyczne i matematycz-

ne z inżynieryjnymi w zastosowaniach w biologii i medycynie, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony i popra-

wy zdrowia. Zdrowie rozumiane jest kompleksowo jako zdrowie 

fizyczne, psychiczne oraz prawidłowe funkcjonowanie społecz-

ne, co zgodnie z nomenklaturą WHO określa się jako dobrostan.

Inżynieria biomedyczna obejmuje zarówno zdobywanie wie-

dzy i  poznawanie procesów zachodzących w  żywych organi-

zmach z zastosowaniem metod inżynierskich i środków technicz-

nych, jak również rozwój aparatury, która ma wspomóc postęp 

medycyny oraz podnieść poziom świadczenia usług medycz-

nych. Na polskich uczelniach stanowi ona także specjalność (od 

lat 70.) lub kierunek kształcenia akademickiego (od roku 2006).

Inżynieria biomedyczna jest zatem pojęciem szerokim, obej-

mującym zarówno badania podstawowe w zakresie nauk o życiu 

z zastosowaniem metod inżynieryjnych, jak i zagadnienia zwią-

zane z metodyką badań biomedycznych, technologiami medycz-

nymi oraz konstrukcją aparatury biomedycznej, a także kształce-

niem kadr naukowych i zawodowych.

Inżynieria medyczna, w ogólnym ujęciu, jest specjalizacją zawo-

dową mającą zastosowanie w ochronie zdrowia w obrębie inży-

nierii biomedycznej i zajmuje się wszystkimi możliwymi aspektami 

urządzeń, wyposażenia, systemów i  ogólnie technologii i  środ-

ków technicznych stosowanych w szpitalach i innych placówkach 

służby zdrowia. Inżynieria medyczna wymaga kształcenia specjali-

stów odpowiedzialnych za kontrolowanie, serwisowanie oraz za-

rządzanie sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia.

Rola inżynierów medycznych obejmuje szkolenie i  nadzór nad 

pracą techników i laborantów obsługujących sprzęt medyczny, pro-

wadzenie lub udział w przeglądach i audytach prowadzonych zgod-

nie z przepisami oraz konsultacje w zakresie eksploatacji aparatu-

ry dla lekarzy, administratorów i działu IT. Inżynierowie medyczni 

powinni również śledzić rozwój rynku aparatury medycznej i znać 

aktualne oferty producentów zarówno w  zakresie aparatury, jak 

i akcesoriów, aby odgrywać rolę eksperta w kreowaniu i realizacji 

koncepcji kompleksowego wyposażenia aparaturowego szpitala. 

Działalność inżynierów medycznych obejmuje zakres stosowa-

nia aparatury medycznej w praktyce, w placówkach służby zdro-

wia i  jest ukierunkowana na praktyczne wdrożenie technologii 

medycznych zdecydowanie bardziej niż na opracowywanie inno-

wacyjnych metod i rozwiązań, które pozostają domeną inżynierii 

biomedycznej w ośrodkach akademickich i przemyśle. Inżyniero-

wie medyczni odgrywają rolę pomostu pomiędzy twórcami tech-

nologii i aparatury medycznej, a ich użytkownikami – personelem 

medycznym. Pozycja zawodowa inżynierów medycznych w ochro-

nie zdrowia wymaga również wiedzy i  umiejętności w  zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania aparatury w procedu-

rach medycznych, planowania, dokonywania analiz kosztów, zna-

jomości przepisów i współpracy w zespole interdyscyplinarnym. 

Kształcenie w  zakresie inżynierii biomedycznej (na kierunku 

lub specjalności) na uczelniach technicznych lub niekiedy me-

dycznych nie daje absolwentom uprawnień do wykonywania 

zawodu inżyniera medycznego w  placówkach służby zdrowia. 

Analogicznie, jak w  przypadku absolwentów innych kierunków 

technicznych, m.in. budownictwa, architektury, elektrycznych, 

dla samodzielnego wykonywania zawodu konieczne jest dalsze 

zdobywanie kwalifikacji zawodowych. W  dziedzinie inżynierii 

medycznej w większości krajów, tak jak w Polsce, konieczne jest 

kształcenie podyplomowe i uzyskanie tytułu specjalisty, które ma 

na celu przygotowanie do pracy w środowisku medycznym [3, 4].

Do 30 czerwca 2016 roku podstawą prawną dla prowadzenia 

kształcenia i uzyskiwania tytułu specjalisty inżyniera medycznego 

stanowiło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 

roku, znowelizowane 14 listopada 2008 roku w sprawie uzyskiwania 

tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia. Absolwenci uczelni z tytułem magistra lub magistra inży-

niera ze specjalnością inżynieria biomedyczna, automatyka i roboty-

ka, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn oraz 

informatyka mogli odbyć dwuletnią specjalizację w dziedzinie inży-

nieria medyczna zgodnie z  programem specjalizacji przygotowa-

nym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Z po-

wyższego rozporządzenia skorzystało dotychczas 10 osób, które na 

podstawie udokumentowanego dorobku zawodowego uzyskały 

tytuł p.o. specjalisty inżyniera medycznego, a ponadto jedna osoba 

zdała egzamin państwowy i uzyskała odpowiedni certyfikat. Stan 

ten jest niewystarczający w  stosunku do potrzeb. Tak więc pilną 

potrzebą jest uruchomienie studiów podyplomowych dla specjali-

zacji inżynieria medyczna [5]. Obecnie Instytut Metrologii i Inżynierii 

Medycznej na Wydziale Mechatroniki jest przygotowany do prowa-

dzenia takiego kształcenia i posiada odpowiednią akredytację. Taką 

akredytację posiada także Instytut Inżynierii Materiałowej Politech-

niki Łódzkiej. Aktualnie nowe akty prawne w sprawie specjalizacji 

podyplomowej w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia są w końcowej fazie przygotowania. 

Reasumując, inżynieria biomedyczna oznacza zakres wiedzy 

i  wykształcenie akademickie, natomiast inżynieria medyczna – 

kompetencje zawodowe w ochronie zdrowia. 

Zawód inżyniera  
medycznego/klinicznego

Zawód inżyniera medycznego, zwanego na świecie inżynierem 

klinicznym, powstał w  latach 60. w  związku z  dynamicznym 

rozwojem i  stosowaniem środków technicznych w  medycynie. 

Określenie CE (Clinical Engineer) zaproponował dr med. Caesar 

Caceres w  1967 roku na określenie pracowników technicz-

nych pracujących w  środowisku medycznym i  biorących udział 

w  procedurach medycznych. W  roku 1987 została utworzona 

American College of Clinical Engineering kształcąca inżynierów 

w tym kierunku. Pomimo że na różnych kierunkach studiów na 

uczelniach na świecie realizowany jest program obejmujący za-

gadnienia inżynierii klinicznej, po których otrzymuje się tytuł lub 
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stopień CE, to nie daje on uprawnień do samodzielnego wykony-

wania zawodu. Termin CE odnosi się wyłącznie do wykonywania 

zawodu, czyli pracy w służbie zdrowia.

Zawód inżyniera klinicznego jest zakwalifi kowany wg Internatio-

nal Standard Organization of Occupations ISCO-08 w  ILO i  Inter-

national Labour Organization w grupie 22 jako zawód medyczny 

(health professional) [1] i  dlatego rozwój zawodowy i  wymagania 

kwalifi kujące do wykonywania zawodu inżyniera medycznego są 

analogiczne jak w zawodach medycznych wymagających specjali-

zacji. W Polsce zawód inżyniera medycznego jest również klasyfi ko-

wany jako zawód mający zastosowanie w medycynie i analogicznie 

podlega procedurom specjalizacji. W 1981 roku powstała między-

narodowa organizacja powołana do udzielania certyfi katów w dzie-

dzinie inżynierii klinicznej – Agreement of Mutual Recognition of 

Qualifi cations for Clinical Engineers. Kandydaci rekomendowani 

byli przez komisje krajowe, a członkami komisji egzaminacyjnej byli 

przewodniczący komisji krajów członkowskich [2]. 

Zgodnie z  opiniami prezentowanymi na forum IFMBE, główna 

rola inżyniera medycznego/klinicznego polega na bieżącej i długo-

falowej ocenie oraz nadzorze procesu eksploatacji aparatury me-

dycznej, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania aparatury, a także planowania rozwoju aparaturowego 

placówki służby zdrowia, doskonalenia lub jej wymiany w odpowied-

nim czasie. Absolwentów uczelni z obszaru inżynierii biomedycznej 

należy traktować jako osoby posiadające wiedzę z tego zakresu, ale 

bez wymaganego praktycznego doświadczenia, którzy są poten-

cjalnymi kandydatami na specjalistów inżynierów medycznych/kli-

nicznych pod warunkiem, że taką karierę zawodową wybiorą i zaak-

ceptują trud, a zarazem misję z tym związaną. W nawiązaniu do tego 

faktu, w  2016 roku w  Zabrzu, na III spotkaniu dziekanów polskich 

uczelni prowadzących kierunek kształcenia inżynieria biomedyczna, 

z inicjatywy Politechniki Śląskiej, podjęto starania wprowadzenia na 

tym kierunku specjalności inżynierii medycznej dla II stopnia kształ-

cenia akademickiego, w celu przygotowania absolwentów jako po-

tencjalnych kandydatów do ubiegania się o tytuł specjalisty inżyniera 

medycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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