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I znowu słowo otwierające na-
stępne wydanie IFM należy 

do mnie. Dziwne to czasy, kiedy 
cały świat zamarł, a my i tak ro-
bimy swoje. Żadnego spowol-
nienia dla fizyków ani w części 
klinicznej, ani technicznej w ra-
dioterapii, diagnostyce, medy-
cynie nuklearnej, w tle z ochro-
ną radiologiczną. Edukacja 
i stały rozwój profesjonalny zo-
stał przeniesiony do wirtualne-
go świata – webinars, konferen-
cje, sesje producentów, sesje 
organizacji profesjonalnych, se-
sje organizowane przez ośrodki 
referencyjne z całego świata 
– w życiu nie widziałam takiego 
bogactwa. Wiele instytucji pro-
fesjonalnych udostępniło swoje 
zasoby za darmo – dzięki temu 
wiele kursów NPL można było 
skończyć w systemie e-learnig. 
To pozwala utrzymać się w zak-
tualizowanej wiedzy, śledzić 
nowości, wymieniać doświad-
czenia i utrzymać prawo do wy-
konywania zawodu, kiedy punk-
ty edukacyjne są jednymi z tych 
czynników, pozwalających na 

utrzymanie rejestracji w systemach o ustalonych kryteriach rozpozna-
wania profesjonalistów w służbie zdrowia. 

Jedną z form aktywności, trochę teraz zamrożonej z punktu widze-
nia restrykcji, jest uczestnictwo w tematycznych grupach audytowych 
(IPEM zorganizowało regionalne i centralne zarządzanie audytami 
w różnych obszarach tematycznych, w których fizycy biorą udział lub 

pełnią kluczową rolę). IPEM również zaprasza do współpracy w two-
rzeniu następnych raportów. Około 3 lata temu został zaktualizowa-
ny raport 81 dotyczący testów rutynowych dla urządzeń i systemów 
radioterapeutycznych. Teraz jest uruchamiany projekt aktualizacji 
raportu IPEM 94, który odnosi się do testów akceptacyjnych i do-
puszczających do użytku klinicznego dla akceleratorów. Fizycy zostali 
zaproszeni do współudziału via forum fizyków. Osoba, koordynująca 
z ramienia IPEM, sformalizowała zatwierdzenie tego projektu przez 
Science Research&Innovation Council, jak również z punktu widzenia 
umocowania finansowego. Przy czym to drugie jest związane z kosz-
tami wynikającymi z realizacji projektu, a nie potencjalnych dochodów 
uczestników. Osoby, które zgłosiły swoją wolę współpracy w projek-
cie, zostały poproszone o przesłanie portfolio, aby edytorzy poszcze-
gólnych rozdziałów mogli dobrać osoby współpracujące jako współ-
autorzy. W ten sposób powstają dokumenty oparte o doświadczenia 
wieloośrodkowe, które uwzględniają dywersyfikacje w praktyce 
i starają się przy jednoczesnej unifikacji postępowania i zapewnieniu 
dobrej praktyki, zabezpieczyć miejsce na różnice w praktyce wyni-
kające zarówno z różnic technicznych, proceduralnych, jak również 
stosowanych nowych technik radioterapeutycznych/traiali. 

I tak patrząc na wszelkie raporty, protokoły, publikacje itd. oraz 
widząc, jak sprzęt/urządzenia w radioterapii zmieniają się w swojej 
strukturze w systemy radioterapeutyczne, wydawałoby się słuszne, 
aby spróbować stworzyć komprehensywny przewodnik po ich struk-
turze, z punktu widzenia testów akceptacyjnych, dopuszczających 
do użytku klinicznego oraz testów rutynowych. Powstaje pytanie, 
czy dalej możemy przyjmować wycinkowe podejście do procesów 
weryfikacji systemów w radioterapii, począwszy od ich instalacji, po-
przez przyjęcie do realizacji procedur terapeutycznych po rutynową 
kontrolę. Wszystko jest zespolone w sieci powiązań procesowych, IT, 
transferu informacji i ścieżki terapeutycznej pacjenta. Może warto 
byłoby się pokusić o stworzenie przewodnika/przewodników, które 
pozwolą spojrzeć na systemy radioterapeutyczne i ich weryfikację, 
w oparciu o ścieżkę terapeutyczną pacjenta, stosowane techniki i sta-
wiane wymagania dla całości. Duża rzecz, ale może już wymagana, 
patrząc, jak funkcjonuje radioterapia. 

Redaktor gościnny

Dominika Oborska- 
-Kumaszyńska
Dr inż.
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