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Streszczenie

W artykule przedstawiono, jak po raz pierwszy w ubiegłym 

roku, dnia 21 października, obchodzony był Międzynaro-

dowy Dzień Inżynierii Klinicznej. 

Słowa kluczowe: inżynieria kliniczna/medyczna, Międzynaro-

dowy Dzień Inżynierii Klinicznej 

Global Clinical Engineering Day  
– #GlobalCEDay

Źródło: http://cedglobal.org/global-cli-

nical- engineering-day-globalceday/

Dzień 21 października jest Międzynaro-

dowym Dniem Inżynierii Klinicznej – Glo-

bal Clinical Engineering Day – #GlobalCEDay. Potrzeba zorgani-

zowania takiego dnia, w  którym w  wielu krajach jednocześnie 

będzie promowana działalność w dziedzinie inżynierii klinicznej, 

wyniknęła z poczucia silnej więzi, przekonania o potrzebie, a tak-

że chęci międzynarodowej współpracy w środowisku inżynierów 

klinicznych. Celebrowanie tego dnia ma na celu podkreślanie 

ważności inżynierii klinicznej i jej znaczenia w ochronie zdrowia, 

a przede wszystkim roli, jaką pełnią inżynierowie kliniczni dla za-

pewnienia wysokiego poziomu oraz bezpieczeństwa stosowania 

otrzymano / received: 

13.09.2017

poprawiono / corrected: 

20.09.2017

zaakceptowano / accepted: 

29.09.2017

314

Abstract

The article describes the celebration of the Global Clinical En-

gineering Day on October the 21st 2016.
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środków technicznych w  ochronie zdrowia we wszystkich kra-

jach niezależnie od ich statusu ekonomicznego. 

W poprzednich artykułach zamieszczonych w  „Inżynierze 

i Fizyku Medycznym” (nr 1 –4/2017) w tym roku przedstawiali-

śmy działalność Clinical Engineering Division (CED) – sekcji w In-

ternational Federation for Medical and Biological Engineering 

(IFMBE). Od powstania sekcji w roku 1985 jej działalność charak-

teryzuje się dążeniem do podejmowania wspólnych inicjatyw, 

wspierania działań w poszczególnych krajach i promowania zna-

czenia inżynierii klinicznej na forum międzynarodowym. 

Bardzo dobra współpraca oraz wsparcie i  pomoc udzielana 

krajom rozwijającym się, w których inżynierowie kliniczni rozpo-

czynają działalność, przez środowiska doświadczone, w ramach 

działalności CED/IFMBE oraz World Health Organization (WHO) 

powoduje, że grupy inżynierów pracujących w  środowisku kli-

nicznym w  różnych krajach utrzymują ze sobą stały kontakt 
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i  podejmują wspólne działania. Dlatego też, w  odróżnieniu od 

innych środowisk zawodowych, Global CE Day jest obchodzony 

i  przedstawiany globalnie, na żywo, wspólnie w  wielu krajach. 

Umożliwia to bezpośrednie kontakty i  udział w  wydarzeniach 

promowania inżynierii klinicznej/medycznej i  jej efektywnego 

wykorzystania na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia [1, 3].

Decyzja o ustanowieniu dnia, który byłby świętem tej grupy 

zawodowej obchodzonym na całym świecie, została podjęta 

przez uczestników pierwszego kongresu International Clinical 

Engineering and Health Technology Management Congress 

(http://www.icehtmc.com) (ICEHTMC), który odbył się w  paź-

dzierniku 2015 roku w Hangzhou w Chinach. Brali w nim udział 

przedstawiciele krajów ze wszystkich kontynentów: z  USA, 

Brazylii, Kanady, Włoch, Singapuru, Japonii, Malezji, Tajwanu, 

Australii, Chin, Etiopii, Meksyku i Peru oraz największych świa-

towych organizacji: IFMBE, IUPESM, ACCE oraz WHO. Na zakoń-

czenie kongresu odbyła się specjalna sesja z forum dyskusyjnym 

nazwana CE Global Summit. Udział w niej wzięli przedstawiciele 

poszczególnych krajów, towarzystw i organizacji, którzy dysku-

towali na temat problemów, inicjatyw i wyzwań wspólnych dla 

międzynarodowego środowiska inżynierii klinicznej. W  podsu-

mowaniu ustalono dwa najistotniejsze wyzwania: przedstawie-

nie konkretnych działań inżynierów klinicznych na rzecz podnie-

sienia poziomu ochrony zdrowia oraz opracowanie standardów 

kształcenia i  oceny kompetencji zawodowych w  dziedzinie 

inżynierii klinicznej. W  pierwszej kwestii zebrano ponad 150 

prezentacji z 90 krajów przedstawiających działania inżynierów 

klinicznych w konkretnych przypadkach [2], w kwestii drugiej na 

ukończeniu są już ustalenia dotyczące międzynarodowej certy-

fikacji/rejestracji inżynierów klinicznych. Przesłaniem, a  także 

strategią przyjętą w dalszych działaniach przez uczestników CE 

Global Summit stało się hasło: Together we can make it better [4].

Na zakończenie spotkania Global CE Summit postanowiono, 

że dla upamiętnienia tego wydarzenia i  kontynuowania pod-

jętych inicjatyw, dzień 21 października, będzie Międzynarodo-

wym Dniem Inżynierii Klinicznej i  jego obchody będą polegały 

na wspólnym, globalnym uczestnictwie za pośrednictwem me-

diów. Inauguracyjne obchody Global CE Day odbyły się 21 paź-

dziernika 2016 roku. 

W tym dniu przez 24 godziny na stronie http://global.icehtmc.

com można było oglądać wywiady z przedstawicielami społecz-

ności inżynierii klinicznej, czaty w  różnych językach oraz filmy 

przedstawiające działalność różnych grup inżynierii klinicznej. 

Wydarzenia można było śledzić również na Twitterze – hashtag 

#GlobalCEDay. Pierwsze relacje z  wydarzeń organizowanych 

w związku z Global CE Day pojawiły się z Beijing w Chinach, a na-

stępnie rotacyjnie z  kolejnych stref czasowych [5], zarówno 

z małej wioski Zacapa w Gwatemali, jak i metropolii jak Shang-

hai w  Chinach. Moderatorem wszystkich wydarzeń na stronie 

http://global.icehtmc.com był przez cały czas Sekretarz CED/

IFMBE dr Tom Judd.

Na inauguracji w  Beijing w  Chinach, prowadzonej przez dr 

Yadina Davida [6, 7], obecni byli przedstawiciele środowiska, sto-

warzyszeń i  organizacji. Zapalony został znicz (Olympic Torch), 

który następnie wirtualnie przekazano do Indii, Australii, Wiel-

kiej Brytanii, Etiopii, Włoch, Albanii, Brazylii, USA, Peru i  Mek-

syku [8]. Relacja z  inauguracji oraz wszystkich wydarzeń, które 

tego dnia odbywały się w  różnych krajach, można obejrzeć na 

stronach www [1].

Przebieg wydarzeń, udział on-line oraz zaangażowanie śro-

dowisk w różnych krajach pozostawiło bardzo dobre wrażenie. 

Przygotowywany jest kolejny Global CE Day 21 października 

2017 roku, który można będzie śledzić on-line na stronie http://

global.icehtmc.com/ [1].
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