
Szanowni Państwo.  

Chciałbym się odnieść tylko do, jednej kwestii - moim zdaniem zasadniczej. W końcowej części 

uzasadnienia do proponowanych zmian podano, że: „5. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii 

Europejskiej Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.” Tymczasem, moim 

zdaniem, jest zupełnie inaczej. W tytule „USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe” 

umieszczono odnośnik do przypisu w brzmieniu: ‘Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej 

regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:” … „dyrektywy Rady 

97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed 

niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami 

medycznymi oraz uchylającej dyrektywę 84/466/Euratom (Dz. Urz. WE L 180 z 09.07.1997, str. 

22, z późn. zm.; Dz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 332, z późn. zm.);” W 

przytoczonej dyrektywie zamieszczono, że: -„fizyk medyczny: specjalista w dziedzinie fizyki 

promieniowania lub technologii promieniowania stosowanej w badaniach, w zakresie niniejszej 

dyrektywy, którego wykształcenie i kwalifikacje są uznane przez właściwe władze i który, gdzie 

właściwe, działa lub udziela porad w sprawie kontroli dozymetrycznej pacjentów, rozwoju i 

stosowania złożonych technik oraz sprzętu, w sprawie optymalizacji, zapewniania i kontroli jakości, 

a także innych zagadnień związanych z ochroną przed promieniowaniem, do którego stosuje się 

niniejszą dyrektywę;” -„W praktyki radioterapeutyczne ściśle włączani są fizycy medyczni. W 

ramach znormalizowanych terapeutycznych praktyk medycyny nuklearnej oraz w przypadku 

diagnostycznej medycyny nuklearnej dostępni są fizycy medyczni. W odniesieniu do innych 

praktyk radiologicznych fizyka medycznego angażuje się w miarę potrzeb w celu konsultowania się 

w sprawie optymalizacji, w tym kontroli dozymetrycznej pacjenta, oraz zapewniania jakości, w 

szczególności kontroli jakości, a także w razie konieczności w celu udzielania porad w sprawach 

odnoszących się do ochrony przed promieniowaniem dotyczącym narażenia na działanie 

promieniowania jonizującego w celach medycznych.” Należy zauważyć, że dyrektywa wyróżnia 

wręcz fizyka medycznego wymieniając go w swej treści jako jedynego specjalistę oprócz lekarza. 

W moim przekonaniu wynika stąd konieczność uwzględnienia fizyka medycznego w jak 

najszerszym zakresie w Ustawie Prawo Atomowe oraz w aktach wykonawczych. Nagannym jest 

jednocześnie jego ograniczanie poprzez biurokratyczne procedury dodatkowej certyfikacji. Państwo 

uznaje już specjalizacje z fizyki medycznej poprzez organizowanie szkolenia specjalizacyjnego w 

ramach CMKP, a egzaminy specjalizacyjne przeprowadzane są przez Centrum Egzaminów 

Medycznych. W przypadku nie uznania powyższych argumentów, należy konsekwentnie 

wprowadzić zapisy o dodatkowych certyfikacjach dla lekarzy radioterapeutów, lekarzy medycyny 

nuklearnej oraz dla lekarzy radiologów.  

Z życzeniami Pomyślności w Nowym 2014 roku, Andrzej Orlef.   


