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Stale rosnące poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjentów poddawanych różnym formom ter-
apii przy użyciu promieniowania jonizującego powoduje, że na całym świecie, ale przede wszystkim w Eu-
ropie, obserwuje się dynamiczny wzrost wymagań stawianych przed fizykami medycznymi. Europejska
Federacja Towarzystw Fizyki Medycznej (EFOMP), stosując się do obowiązującej dyrektywy Rady Europy
(2013/59/EURATOM), sformułowała wytyczne dotyczące statusu fizyka medycznego - roli oraz obowiązków.
Rekomendacje EFOMP dotyczą wymaganego wykształcenia kandydatów na fizyków medycznych, uzyski-
wania kolejnych szczebli awansu zawodowego oraz minimalnego poziomu za trudnienia na poszczególnych
stanowiskach. Zapewnienie wysokich standardów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jest, zdaniem au-
torów przywołanego dokumentu, w sposób oczywisty związane z kompetentnym wykorzystaniem dostępnej
współcześnie wiedzy.
Od stronymerytorycznej obowiązującywPolsce systemkształcenia zawsze cieszył się dobrą opinią środowiska
europejskich fizykówmedycznych . Choć polska specjalizacja była jedną z pierwszych w Europie, to wciąż nie
spełnialiśmy wszystkich wymagań. W 2021r. zarząd główny PTFM podjął próbę uregulowania m. in. kwestii
związanych z ustawicznym kształceniem fizyków po ukończeniu procesu specjalizacji oraz tzw. rejestru za-
sobów ludzkich. Finalnie, jesienią 2021 roku, EFOMP uznał polski system kształcenia fizyków medycznych
za zgodny z obowiązującymi rekomendacjami.
W trakcie wystąpienia omówiony aktualny status fizyka medycznego w Polsce na tle pozostałych krajów
unijnych. Wyjaśnione zostaną ponadto zasady premiowania członków PTFM za uczestnictwo w różnora-
kich formach aktywności naukowej oraz samokształceniu (kształcenie ustawiczne) prowadzące ostatecznie
do uzyskania tytułu Eksperta PTFM.
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