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Inżynierowie kliniczni/medyczni spełniają rolę pomostu po-

między twórcami technologii i aparatury medycznej a ich użyt-

kownikami – personelem medycznym i  pacjentem. Inżynieria 

medyczna jest specjalizacją zawodową w obrębie inżynierii bio-

medycznej, mającą zastosowanie w ochronie zdrowia i zajmuje 

się wszystkimi aspektami stosowania aparatury medycznej, 

wyposażenia, systemów informatycznych i ogólnie technologii 

i środków technicznych w szpitalach i innych placówkach ochro-

ny zdrowia, w  tym nadzorem nad wykorzystaniem aparatury 

i  bezpieczeństwem jej stosowania w  ochronie zdrowia. Zakres 

działania obejmuje również współdziałanie z  personelem me-

dycznym i bezpośredni kontakt z pacjentem.

Na przestrzeni ponad pół wieku od czasu powstania zawodu 

inżyniera klinicznego zarówno pozycja tego zawodu w systemie 

ochrony zdrowia, bezpośredniej działalności w  placówce me-

dycznej/szpitalu, jak i zakres kompetencji, umiejętności i odpo-

wiedzialności zmieniły się i rozszerzyły znacząco, zdecydowanie 

bardziej niż w innych zawodach. 

Przed przedstawieniem, jak zmieniła się rola inżyniera klinicz-

nego, warto przypomnieć dlaczego i jak doszło do wyodrębnie-

nia inżynierii klinicznej/medycznej z obszaru działania inżynierii 

biomedycznej.

Inżynieria biomedyczna jest interdyscyplinarnym obszarem 

wiedzy, który integruje nauki przyrodnicze, fizyczne i matema-

tyczne z  inżynieryjnymi w zastosowaniach w biologii i medycy-

nie, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony 

i  poprawy zdrowia. Inżynieria biomedyczna obejmuje zarów-

no zdobywanie wiedzy i  poznawanie procesów zachodzących 

w  żywych organizmach z  zastosowaniem metod inżynierskich 

i środków technicznych, jak również rozwój aparatury, która ma 

wspomóc postęp medycyny oraz podnieść poziom świadczenia 

usług medycznych. 

Rozległość i  różnorodność obszarów badań z zastosowaniem 

metod inżynierskich w  biologii i  medycynie, które są domeną 

inżynierii biomedycznej, a  przede wszystkim rozwój aparatury 

medycznej, doprowadziły do wyodrębnienia inżynierii klinicznej. 

Inżynierowie pojawili się w  szpitalach ponad 60 lat temu wraz 

z  wprowadzaniem elektronicznej aparatury medycznej, kiedy 

pojawił się problem bezpieczeństwa jej stosowania. Najważniej-

szymi czynnikami, które doprowadziły do wyodrębnienia się inży-

nierii medycznej, były: intensywny rozwój aparatury medycznej, 

zwłaszcza elektronicznej w latach 60. i 70. i jej stosowanie w szpi-

talach, pojawienie się problemu bezpieczeństwa elektrycznego 

i innych zagrożeń związanych ze stosowaniem aparatury i jej bez-

pośrednim kontaktem z pacjentem, a także personelem medycz-

nym. Pojawiła się konieczność obecności inżynierów w  placów-

kach służby zdrowia i ich udział w diagnostyce i terapii, a co za tym 

idzie – określenia ich kompetencji i zakresu obowiązków. 

Pierwszym zadaniem przypisanym inżynierom medycznym 

było zapewnienie bezpieczeństwa stosowania i serwis aparatu-

ry medycznej. Ten stan rzeczy i taka rola inżynierów klinicznych 

została bardzo silnie utrwalona, stając się pojęciem stereotypo-

wym zwłaszcza w krajach, w których nie nastąpił w latach póź-

niejszych rozwój inżynierii klinicznej prowadzący do jej współ-

czesnej roli, jaką jest przede wszystkim planowanie strategiczne 

i kompleksowe zarządzanie wykorzystaniem środków technicz-

nych w  ochronie zdrowia oraz wiele innych zadań. Przetrwałe, 

stereotypowe rozumienie roli inżynierii klinicznej z tego okresu 

to zawężenie do zakresu działania zogniskowanego na serwisie 

aparatury i  postrzeganie ekonomiczne jej działań jako kosztu 

w organizacji ochrony zdrowia. 

Rozwój inżynierii klinicznej prowadzący do znacznego po-

szerzenia zakresu kompetencji i  odpowiedzialności inżynierów 

klinicznych potoczył się w  wielu krajach, zarówno bardzo, jak 

i  mniej rozwiniętych, następująco [3, 5]. W  latach 1980-1990, 

w następstwie znaczącego zwiększenia liczby urządzeń medycz-

nych, nastąpił wzrost zapotrzebowania na serwis aparatury i jed-

nocześnie podwyższenie wymagań bezpieczeństwa technologii 

medycznych i  środków technicznych stosowanych w  ochronie 

zdrowia. Początkowo spowodowało to zwiększenie zespołów 

inżynierów zatrudnionych w  szpitalach. Z  czasem rozwinął się 

rynek zewnętrznych usług serwisowych konkurencyjnych dla 

zespołów inżynierów pracujących w  szpitalu. Dostępność tych 

usług spowodowała, że w  rezultacie serwisy szpitalne zostały 

zlikwidowane, ponieważ nie stanowiły dla szpitala istotnego 

elementu w strukturze organizacyjnej. Taki stan rzeczy nastąpił 

również w Polsce w latach 90. i utrzymuje się do dzisiaj.

Jednak po kilku latach doświadczeń około 2000 roku sytuacja 

w wielu krajach odwróciła się, ponieważ w wyniku kilkuletnich 

analiz dostrzeżono korzyści wynikające z działania serwisu szpi-

talnego. Stwierdzono przede wszystkim, że serwis szpitalny re-

aguje natychmiast, czas naprawy jest znacznie krótszy i w efek-

cie są mniejsze koszty. Ponadto istotna stała się kwestia 

odpowiedzialności szpitala za jakość usług serwisu zewnętrzne-

go, głównie w sprawach związanych z ubezpieczeniem. 

Okazało się, że krótkoterminowe oszczędności zamiany ser-

wisu szpitalnego na zewnętrzny są nieznaczące w porównaniu 

z  oszczędnościami uzyskanymi w  dłuższym czasie w  wyniku 

wdrożenia kompleksowego programu zarządzania środkami 

technicznymi w  ochronie zdrowia. Zespoły inżynierów klinicz-

nych zostały ponownie tworzone w szpitalach i szybko rozsze-

rzyły zakres działania.

W tym czasie nastąpił również znaczący rozwój technolo-

giczny we wszystkich dziedzinach spowodowany cyfryzacją 

i  informatyzacją, który postawił przed inżynierami kliniczny-

mi nowe zadania. Trzeba też wziąć pod uwagę, że zmieniły 
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się również uwarunkowania, w których funkcjonuje inżynieria 

kliniczna, tzn. upowszechnienie technologii i  sprzętu elektro-

nicznego i  informatycznego, nowe metody zarządzania i ana-

liz. Zmniejszenie udziału inżyniera klinicznego w bezpośrednim 

stosowaniu aparatury wynika z jej poziomu technologicznego 

zapewniającego większą niezawodność również w  aspekcie 

bezpieczeństwa oraz łatwość obsługi. Drugim czynnikiem jest 

znacznie lepsze przygotowanie personelu medycznego i  po-

mocniczego. Zarówno pielęgniarki, jak i technicy mają obecnie 

przygotowanie zawodowe na poziomie wykształcenia wyższe-

go, co w  połączeniu z  ogromnym wzrostem kultury technicz-

nej społeczeństwa, wymuszonym koniecznością korzystania 

z urządzeń elektronicznych i informatycznych w życiu codzien-

nym, powoduje znacznie mniej problemów eksploatacyjnych 

niż nawet kilkanaście lat temu. Ponadto wiele aparatów me-

dycznych ma obecnie zdalny nadzór i serwis zapewniony przez 

producenta z dużym rygorem czasu reakcji i usunięcia awarii. 

Trzeba też dodać, że aktualnie naprawa polega często na wy-

mianie części lub modułów, czym różni się od działań z począt-

ków inżynierii klinicznej. 

Rozwój inżynierii klinicznej mógł zatem podążać od zabezpie-

czenia serwisowego do objęcia nowych obszarów działalności. 

Do klasycznego zakresu zadań polegających na zapewnieniu 

właściwego, sprawnego i  bezpiecznego stosowania aparatury 

medycznej doszły nowe związane z zarządzaniem na poziomie 

systemowym. Trzeba przy tym podkreślić, że również w zakresie 

zarządzania serwisem aparatury nastąpiły istotne zmiany jako-

ściowe polegające na zdecydowanej przewadze serwisu pre-

wencyjnego nad interwencyjnym, co doprowadziło do zwięk-

szenia niezawodności i obniżenia kosztów eksploatacji. Obecnie 

główne zadania inżynierii klinicznej to: doskonalenie jakości 

ochrony zdrowia poprzez właściwy nadzór nad eksploatacją 

urządzeń medycznych, obiektywna ocena parametrów eksplo-

atacyjno-technicznych aparatury medycznej i  zapewnienie jej 

właściwego wykorzystania, prowadzenie analizy koszt-efekt-

-ryzyko danej technologii medycznej, zapewnienie bezpieczeń-

stwa użytkowania aparatury w warunkach klinicznych.

Chronologicznie rozwój zakresu działania inżynierii klinicznej 

przebiegał następująco (Rys. 1). 

Rola inżyniera klinicznego/medycznego zmieniła się zatem z po-

mocniczej w eksploatacji aparatury medycznej na zarządzanie na 

poziomie strategicznym. Zadania zostały poszerzone o systemowe 

planowanie wyposażenia szpitala, optymalizację zakupów, plano-

wanie i organizację przeglądów i serwisów, zarządzanie ryzykiem. 

Inżynier kliniczny w  nowoczesnej ochronie zdrowia musi łączyć 

funkcje menadżerskie z  „klasycznymi”, takimi jak: szkoleniowe, 

współpraca w zakresie interpretacji i syntezy wyników, wspomaga-

nie w innowacyjnych programach badawczych. Trzeba podkreślić, 

że powierzenie inżynierowi klinicznemu-specjaliście systemowego 

nadzoru nad aparaturą medyczną na poziomie menadżerskim prze-

kłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

W związku z rosnącym znaczeniem stosowanych nowych tech-

nologii, specjaliści inżynierii klinicznej są fundamentem i siłą na-

pędową rozwoju opieki zdrowotnej i tylko ta grupa zawodowa 

mająca potwierdzone kwalifikacje w szkoleniu podyplomowym 

(specjalizacja w dziedzinie inżynierii klinicznej/medycznej) może 

zapewnić efektywne i  bezpieczne stosowanie w  całym cyklu 

eksploatacji od wdrożenia do zakończenia eksploatacji. Dyna-

miczny i wielokierunkowy rozwój w dziedzinach, które obejmuje 

zakres działania inżynierii klinicznej (Rys. 1), wymaga ciągłego 

kształcenia i  zdobywania nowych umiejętności. Dlatego też 

certyfikat potwierdzający kompetencje w  dziedzinie inżynierii 

klinicznej wydawany jest w większości krajów na określony czas, 

analogicznie jak w zawodach medycznych i innych mających za-

stosowanie w ochronie zdrowia. 

W zawodzie inżyniera klinicznego/medycznego przywiązuje 

się bardzo dużą wagę do etyki. W  wielu krajach zostały opra-

cowane kodeksy etyki zawodowej i poświęca się tym zagadnie-

niom sporo czasu w czasie kształcenia zawodowego.

Podsumowując, obszar działalności inżynierii biomedycz-

nej rozwija się zarówno w  zakresie naukowo-badawczym, jak 

i bezpośrednich zastosowań w zakresie inżynierii klinicznej/me-

dycznej. Za tym rozwojem powinien podążać model kształcenia 

zarówno na poziomie akademickim, jak i zawodowym (inżynie-

ria medyczna/kliniczna). Wykształcenie akademickie powinno 

dawać dobre przygotowanie w  zakresie wiedzy z  nauk pod-

stawowych, pomiarów biomedycznych i  konstrukcji aparatury 

medycznej. Podyplomowe kształcenie w  zawodzie inżyniera 

Rys. 1 Chronologiczny rozwój zakresu działania i zadań inżynierii klinicznej (rysunek poglądowy)

Źródło: Opracowanie własne.
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medycznego/klinicznego uzupełnia wiedzę z zakresu eksploata-

cji aparatury, zarządzania, przepisów prawa i etyki zawodu.

Efektywne i  bezpieczne wdrażanie i  stosowanie środków 

technicznych w ochronie zdrowia wymaga kompetentnej kadry 

w dziedzinie inżynierii klinicznej zarządzającej i odpowiedzialnej 

w całym okresie eksploatacji, od planowania zakupu do decyzji 

o  zakończeniu użytkowania. W  związku z  bardzo szybkim i  in-

tensywnym rozwojem technicznym rosną również wymagania 

dotyczące kompetencji inżynierów klinicznych, muszą nabywać 

nowych umiejętności i śledzić postęp w tej dziedzinie. 

W początkowym okresie inżynierii klinicznej w latach 60. i 70. 

wymagania niezbędne do sporządzenia specyfikacji, zakupu, 

obsługi, konserwacji i  serwisu aparatury medycznej stanowiły 

podstawowy zakres kompetencji inżynierów klinicznych. Zakres 

ten sukcesywnie rozszerzał się w  kolejnych latach i  aktualnie 

obejmuje ponad 20 zagadnień. Przede wszystkim główny zakres 

aktywności obejmuje zarządzanie, planowanie strategiczne, 

analizę kosztów, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami 

części i akcesoriów zapasowych, systemy informatyczne, auto-

matyzację wspartą systemami sztucznej inteligencji. 

W Polsce zawód inżyniera medycznego, zgodnie z  Ustawą 

z 24.02.2017 jest zawodem mającym zastosowanie w ochronie 

zdrowia. W tym zawodzie może być uzyskiwany tytuł specjalisty, 

zgodnie z trybem określonym Rozporządzeniem Ministra Zdro-

wia z 13.06.2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mają-

cych zastosowanie w  ochronie zdrowia, po zdaniu egzaminu 

państwowego organizowanego przez Centrum Egzaminów Me-

dycznych (CEM). Patrząc na status inżynierii klinicznej/medycz-

nej w Polsce z perspektywy współczesnej roli, jaką pełni w wielu 

krajach w wyniku wieloletniego rozwoju, należy go ocenić jako 

stereotypowy, w rozumieniu wyjaśnionym na wstępie. Zarówno 

jako stan faktyczny, jak i  sposób traktowania w  rozwiązaniach 

organizacyjnych i legislacyjnych. Zarówno w organizacji ochrony 

zdrowia, jak i  jej kolejnych reformach miejsce dla inżynierii kli-

nicznej i wykorzystania jej potencjału nie jest w pełni docenione 

i zastosowane dla doskonalenia ochrony zdrowia.

Aktualny stan prawny opisywaliśmy w  poprzednich publika-

cjach [7-10], jak również przygotowany program kształcenia po-

dyplomowego w  ramach specjalizacji prowadzonej przez Cen-

trum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Faktycznie, 

w  placówkach publicznej służby zdrowia nie funkcjonuje inży-

nieria kliniczna w wymiarze, który odpowiadałby współczesnym 

standardom i potrzebom. Nawet jeśli w niektórych placówkach 

funkcjonują takie zespoły, to nie realizują pełnego spektrum za-

dań przedstawionych na rys. 1. 

Mając na uwadze doświadczenia krajów, które przeszły dro-

gę rozwoju inżynierii klinicznej przedstawioną na rys. 1, widać 

możliwość przekucia na korzyść faktu, że nas ten etap ominął. 

Znając rozwiązania wypracowane przez te lata w  różnych kra-

jach i skuteczność ich wdrożenia, ocenę na podstawie analiz sys-

temowych, można bowiem wykorzystać gotowe, sprawdzone 

rozwiązania. Wymaga to zdecydowanych i  intensywnych dzia-

łań w zakresie legislacyjnym i organizacyjnym mających na celu 

uwzględnienie w  reformie ochrony zdrowia, aby zadania z  ob-

szaru działalności przynależnego inżynierii klinicznej były reali-

zowane przez specjalistów mających odpowiednie kompetencje 

i doświadczenie potwierdzone uzyskaniem tytułu specjalisty na 

podstawie zdanego egzaminu państwowego po zakończeniu 

kursu specjalizacji [2]. W  zakresie kształcenia podyplomowego 

należy doprowadzić do kompatybilności efektów kształcenia: 

uzyskiwanych kompetencji i umiejętności z wymaganiami przy-

jętymi w  środowisku międzynarodowym, które będą potwier-

dzane międzynarodowym certyfikatem.

Mając na uwadze bardzo ciekawą tradycję początków inżynierii 

i fizyki medycznej w Polsce [6], jak również zainteresowanie stu-

dentów kierunkiem kształcenia pod nazwą inżynieria biomedycz-

na (obecnie ok. 4000 absolwentów tego kierunku) jest konieczne 

jak najszybsze doprowadzenie do równoważności kompetencji za-

wodowych uzyskiwanych w kształceniu podyplomowym ze stan-

dardami wypracowanymi przez CED-IFMBE [1]. Otworzy to możli-

wość uzyskiwania certyfikatu międzynarodowego.

A jest to konieczne, ponieważ placówki medyczne w  Polsce, 

w wyniku globalizacji rynku światowego, wyposażone są w taką 

samą aparaturę medyczną jak w większości krajów, w niektórych 

przypadkach nawet w większej ilości. Nie ma zatem żadnego po-

wodu, aby zarządzanie wykorzystaniem tej aparatury nie dorów-

nywało standardom światowym. Tymczasem, za wyposażeniem 

placówek ochrony zdrowia na poziomie światowym nie nastąpił 

właściwy rozwój infrastruktury i  metod zarządzania, a  przede 

wszystkim kadry inżynieryjnej, niezbędnych do jej efektywnego 

wykorzystania zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod 

względem podniesienia efektywności leczenia pacjentów. Trzeba 

dodać, że zakres działalności inżynierii klinicznej zmienia się na-

dal. Tak jak we wszystkich innych dziedzinach wdrażane są pro-

cesy automatyzacji np. nadzoru, kontroli, analizy danych, w coraz 

większym stopniu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rola 

inżynierów klinicznych zmienia się ciągle i wymaga nieustannego 

kształcenia i  podnoszenia kwalifikacji. Ale to też nie wystarczy 

bez zmiany myślenia i  rozumienia roli inżynierii medycznej we 

współczesnej ochronie zdrowia i  znaczenia udziału specjalistów 

z tego zakresu dla doskonalenia efektywności ekonomicznej i ja-

kości świadczonych usług. Ponad 400 przykładów ze 125 krajów 

osiągnięć poprawy efektywności w ochronie zdrowia w zakresie 

bezpieczeństwa, jakości usług, obniżenia kosztów, zarządzania, 

dostępności, wykorzystania aparatury, ilustrujących korzyści, 

również ekonomiczne, z działalności inżynierii klinicznej na pozio-

mie systemowym przedstawionych jest w publikacji [4]. 
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