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Poczytuję sobie za zaszczyt, ale 
jest też dla mnie przyjemnością 

objęcie od 1 stycznia 2019 r. funkcji 
Redaktora Naczelnego czasopisma 
„Inżynier i Fizyk Medyczny”, które po-
święcone jest zagadnieniom i proble-
mom, którymi zajmuję się przez cały 
czas pracy zawodowej. 

Ukończyłem studia na Wydziale 
Łączności Politechniki Warszawskiej 
w  1965 r., uzyskując tytuł zawodo-
wy magistra inżyniera elektronika 
w  specjalności elektrotechnika 
medyczna i  radiologia. Moimi na-
uczycielami akademickimi w  cza-
sie specjalizacji byli: prof. Cezary 
Pawłowski – uczeń noblistki Marii 
Skłodowskiej-Curie, prof. Juliusz 
Keller – wybitny specjalista z zakre-
su elektroniki medycznej i  jądrowej 
oraz wieloletni prezes Polskiego 
Towarzystwa Fizyki Medycznej 
(PTFM), a  także laureat Nagrody 
Państwowej za opracowanie syste-
mu stereo wektokardiografii oraz 
doc. Stanisław Nowosielski – uznany 

specjalista z  zakresu aparatury rentgenowskiej. Moim nauczycielem był także 
mój poprzednik na stanowisku Redaktora Naczelnego prof. Grzegorz Pawlicki, 
wówczas asystent prof. C. Pawłowskiego, a  później mój życzliwy, wieloletni 
przyjaciel oraz prezes przez kilka kadencji, a obecnie Honorowy Członek PTFM 
i Honorowy Redaktor Naczelny naszego czasopisma. Wśród tych wybitnych na-
ukowców kształtowała się moja wiedza zawodowa. 

Po ukończeniu studiów pracowałem w  klinikach kardiologii pod kierunkiem 
wybitnego kardiologa prof. Jana Kwoczyńskiego w  Instytucie Reumatologii 
w  latach 1965-1973, a  następnie w  okresie 1974-2002 w  Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie zorganizowałem i kierowałem 
Przyklinicznym Laboratorium Elektroniki Medycznej, którego zadaniem była ści-
sła współpraca z lekarzami przy opracowywaniu nowych metod diagnostyczno-
-terapeutycznych. Równolegle od 1968 r. do chwili obecnej pracuję na Politechni-
ce Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskałem z wyróżnieniem 
w 1974 r., doktora habilitowanego nauk technicznych w 1985 r., a tytuł profesora 

w dziedzinie nauk technicznych w 1992 r. Po uzyskaniu stopnia doktora odbyłem 
trzy staże z zakresu inżynierii medycznej w USA (8 miesięcy w 1976 r., 4 miesiące 
w 1981 r. oraz 2 miesiące w 1993 r.). Moje osiągnięcia naukowo-badawcze doty-
czą głównie pomiarów i przetwarzania sygnałów biologicznych oraz konstrukcji 
i wdrożeń elektronicznej aparatury medycznej. Z tego zakresu mam około 600 pu-
blikacji i 18 patentów (w tym jeden w USA). Obecnie pracuję w Instytucie Metrolo-
gii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. 
Przez 21 lat byłem Dyrektorem Naczelnym Instytutu Metrologii i  Inżynierii Bio-
medycznej, który został przeze mnie przekształcony z Instytutu Budowy Sprzętu 
Precyzyjnego i  Elektrycznego. Od 2015 r. jestem Konsultantem Krajowym przy 
Ministrze Zdrowia w dziedzinie Inżynierii Medycznej, Przewodniczącym Polskiego 
Komitetu Inżynierii Biomedycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz człon-
kiem zarządów dwóch Komitetów PAN z tego obszaru. Ponadto jestem członkiem 
PTFM od 1967 r., a w latach 1992-2011 byłem wiceprezesem tego towarzystwa.

Przejmując z rąk prof. Grzegorza Pawlickiego funkcję Naczelnego Redakto-
ra, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności oraz potrzeby sprostania wysokim 
standardom narzuconym przez mojego poprzednika, który odznacza się dużą 
aktywnością i talentem organizacyjnym.

Pełnił on z dużym powodzeniem wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. człon-
ka Konwentu Politechniki Warszawskiej, Prezesa, a  następnie Prezesa Hono-
rowego Stowarzyszenia Absolwentów i  Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, 
a także Dziekana Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a potem Mechatroniki PW. 

Przejmując obowiązki od prof. Pawlickiego, chciałbym złożyć podziękowanie 
Panu Profesorowi za dotychczasowy trud włożony w powstanie i rozwój naszego 
czasopisma oraz zaznaczyć, że liczę na Jego dalszą pomoc jako Honorowego Re-
daktora Naczelnego. Pragnę również podziękować dwojgu dotychczasowym Za-
stępcom Redaktora Naczelnego: prof. E. Zalewskiej i mgr. inż. J. Lewandowskiemu 
za wyrażenie zgody na kontynuowanie ich misji oraz podkreślić, że bardzo liczę na 
ich pomoc pozwalającą z optymizmem myśleć o przyszłości naszego pisma.

Jako Redaktor Naczelny będę starał się współpracować z Państwem w zakre-
sie rozszerzania tematyki prezentowanej na naszych łamach dla zaspokojenia 
potrzeb środowiska inżynierów i fizyków medycznych, podnoszenia rangi cza-
sopisma i  jego znaczenia dla wzmocnienia pozycji zawodów fizyka i  inżyniera 
medycznego w ochronie zdrowia.

Moje wystąpienie pragnę zakończyć życzeniami wszelkiej pomyślności w No-
wym 2019 Roku dla wszystkich współpracowników, publikujących, czytelników 
oraz wszystkich osób związanych ze środowiskiem inżynierów i fizyków medycz-
nych, licząc na ich dalszą owocną współpracę 

Z poważaniem, 
Tadeusz Pałko

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
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Szanowne Koleżanki i Koledzy Elektroradiolodzy

Niezmierni miło mi poinformować, że w roku 2019 dostąpiłem 
zaszczytu kierowania i realizacji panelu Elektroradiologów – RTT (Ra-
diation Therapist). 

Tegoroczne ESTRO 38 odbędzie się w 26-30 kwietnia w Mediola-
nie.

Program Konferencji: https://www.estro.org/binaries/content/
assets/pdf/estro-38/180921-estro-38_final-announcement_pro-
gramme.pdf

Grupa Doradców Naukowych (w skład której wchodziło 11  elek-
troradiologów z Europy) oceniła streszczenia nadesłane do panelu 
RTT. Liczba referatów rośnie z roku na rok - w 2019 r. nadesłano 162 
streszczenia z 33 krajów.

Wysoko ocenione kategorie koncentrowały się głównie na te-
matach związanych z zarządzaniem ruchomości i strategiami ada-
ptatywnymi, opieką nad pacjentem, odczynami i ich kontrolą, ko-
munikacją z pacjentem, pozyskiwaniem i rejestracją obrazów IGRT, 
Konturowaniem narządów krytycznych OAR i definiowaniem obsza-
ru tarczowego oraz poprawą dokładności pozycjonowania pacjen-
tów.

Głównymi trendami były tematy związane z radioterapią adapta-
tywną. 

Personalizacja planów leczenia, redukcja dawki i możliwie najlep-
sza/najszybsza adaptacja leczenia jest głównym tematem kongresu 
od dłuższego czasu. Również w tym roku ukazało się wiele prac na-
ukowych dotyczących powyższego tematu, koncentrujących się na 
systemach kontroli i kompensacji ruchomości wewnątrz - zewnątrz 
narządowej.

Popularne były również prace dotyczące  MR- linaca i protonote-
rapii. Pojawiło się wiele doniesień na temat sposobów unierucho-
mienia, weryfikacji i adaptacji leczenia oraz odpowiedzialności elek-
troradiologa w pracy klinicznej.

W niektórych opracowaniach opisano nowe podejście w syste-
mach kontroli oddechowej wykorzystujących systemy VR. Wirtualna 
rzeczywistość i hipnoza to strategie zarządzania stresem, które już 
przyniosły zachęcające rezultaty w różnych dziedzinach medycyny.

Pierwszego dnia Kongresu odbędzie się kurs „pre- metting cour-
se” dedykowany elektroradiologom pracującym w brachyterapii.

Aby uzyskać ujednolicony poziom wiedzy, kurs ten ma zapewnić 
dostarczenie podstawowych informacji na temat zasad leczenia 
w brachyterapii. Następnie, podstawy te będą przedstawiane przez 
różne jednostki krajów europejskich prezentujące swój sposób dzia-
łania w placówkach. Będzie to interaktywny program, w którym 
uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami.

W imieniu komitetu naukowego ESTRO 38. 
Serdecznie Zapraszam

Bartosz Bąk
Chair: Estro 38

Prezes 
Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

ESTRO – European Society of Radiotherapy & Oncology
Board Member of ESTRO RTT Committee
Board Member of National Society Committee (NHS)

RTT PRE-MEETING COURSE
Basic course brachytherapy treatment
FRIDAY 26 APRIL 2019 | 08:30-17:00
Course directors: R.L Schokker (NL) and B. Wisgrill (AT)

COURSE AIM
Radiation Therapist (RTTs), dosimetrists and RT nurses 
have several tasks in the brachytherapy treatment. To 
get to a more uniform level of knowledge, this course 
will provide with the basic principles of brachytherapy. 
Next, to these basic principles, there will be different 
hospitals from various European countries presenting 
their workflow. It will be an interactive program, where 
participants can share their experiences.

LEARNING OBJECTIVES
The participants will:
•  Gain knowledge of the basic physiological and biologi-

cal aspects of brachytherapy
•  Gain knowledge in assisting during the brachytherapy 

treatment
•  Understand the strengths and limitations of the de-

scribed techniques
•  Understand the role of the RTTs, dosimetrists and RT 

nurses
•  Be able to expand the role of nurses, dosimetrists and 

RTTs in their brachytherapy department.

TARGET AUDIENCE
The course is aimed at radiation therapists (RTTs), RT 
nurses, and dosimetrists who want to improve their ba-
sic knowledge of brachytherapy. It will also be very help-
ful to physicians and physicists who want the RT nurses, 
dosimetrists or RTTs from their department to be more 
involved in brachytherapy.

TOPICS
•  Basic physiological and biological aspects of brachyther-

apy
•  Different applicators and catheters used for several 

brachytherapy treatments
•  Current imaging modalities for brachytherapy treat-

ments
•  Basic principles of treatment planning
• Preparation of the brachytherapy treatment
•  QA that should be done before a treatment can be ex-

ecuted
•  Errors that can occur and safety procedures that are 

available in the treatment process.

SCIENTIFIC ADVISORY GROUP (SAG) FOR RADIATION THERAPY 
Chair: B. Bak (PL) 

Members: A. Boejen (DK), M. Coffey (IE), I. Curic (SR), C. Dickie (CA), A. Duffton (UK), I. Lobato (PT), M. Mast (NL),  
F. Moura (PT), L. Mullaney (IE), A. Osztavics (AT), Y. M. Tsang (UK).
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Szanowny Internauto

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 chcesz mieć je już dziś 
 – odwiedź najbliższy salon sieci 

 EMPIK.

Jeśli masz czas i lubisz naszą stronę, 

  
http://www.facebook.com/pages/Inżynier-i-Fizyk-Medyczny/333684476715616

regularnie ją odwiedzaj 
– wersja elektroniczna zostanie udostępniona wkrótce.

Redakcja dwumiesięcznika 
Inżynier i Fizyk Medyczny



THIS CHANGES EVERYTHING

Varian is transforming radiotherapy from every perspective. With the 
Halcyon™ system, we designed a radiotherapy treatment platform 
that combines high quality of care, operational excellence, and human-
centered design into one compact yet powerful device. That means it’s 
envisioned to be comfortable for patients, intuitive for caregivers, and 
transformative for clinics. 

Learn more at Varian.com/Halcyon

Varian Medical Systems Poland
info.poland@varian.com

Safety information: Radiation may cause side effects and may not be 
appropriate for all cancers.
© 2017 Varian Medical Systems, Inc. Varian and Varian Medical Systems are 
registered trademarks, and Halcyon is a trademark of Varian Medical Systems, Inc. 



The complete solution you know for planning accuracy now 
provides faster, more efficient planning from simple 3D to the 
most complex high definition stereotactic plans. Plus, Monaco 
is the only treatment planning solution with the gold standard 
Monte Carlo algorithm and multicriteria optimization, so you can 

be confident that the dose planned is the dose delivered.

VISIT ELEKTA.COM/MONACO

MONACO®

Accuracy without compromise
Monaco delivers the exquisite quality 
you expect at the speed you need. 

LADMON072616  07.2016


