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SEKCJA RADIOTERAPII
_________________________________________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji:

dr Marzena Janiszewska, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

___________________________________________________________________________
http://ptfm.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa na IX Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii
PTFM, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku na terenie centrum
Kongresowo - Hotelowego HASTON we Wrocławiu. Organizatorem spotkania jest
Sekcja Radioterapii PTFM, we współpracy z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Publicznych
Centrów

i

Instytutów

Onkologicznych,

reprezentowanym

przez

Prezesa

stowarzyszenia, dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii – dr hab. n. med.
Adama Maciejczyka.
Tematem spotkania będzie kontrola jakości urządzeń obrazujących do
weryfikacji radioterapii (CBCT, portali kV, i MV), oraz urządzeń obrazowych
używanych

do

przygotowania

planu

leczenia,

rentgenowskich

tomografów

komputerowych, tomografów do rezonansu magnetycznego, urządzeń hybrydowych.
Prezentacje zaproszonych wykładowców odniosą się do problemów: zakresu
kontroli elementów obrazujących przygotowanie leczenia, zaleceń prawnych,
dostępnego sprzętu pomiarowego, oraz wskazań do kontroli jakości urządzeń
będących

integralną

częścią

akceleratorów

liniowych.

W

prezentacji

poza

zagadnieniami merytorycznymi prosimy o umieszczenie krótkiej informacji o
posiadanym wysposażeniu.
Mamy nadzieję, że będzie to też okazja do dyskusji nad wdrożeniem zaleceń
Ministerstwa Zdrowia w zakresie kontroli urządzeń symulujących i oceniających
warunki radioterapii.
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Podobnie jak w latach ubiegłych materiał spotkania przygotowują w znaczącej
części uczestnicy. Na każdą ustną prezentację przeznaczone jest 20minut, w tym 5
minut na pytania i dyskusję.
Zapraszamy do udziału po dwóch uczestników z każdego krajowego ośrodka
radioterapii, wszystkich pozostałych chętnych, studentów, pracowników naukowych
spoza działalności klinicznej w radioterapii, zapraszamy do zgłaszania się w miarę
wolnych miejsc, po 10 października, po wcześniejszym sprawdzeniu dostępności
miejsc u organizatora.
Opłata wynosi 100 PLN dla członków PTFM, oraz 250 PLN dla osób, które nie
należą do PTFM. Opłatę należy wpłacać do dnia 10 września 2015 roku,
na rachunek bankowy organizatora:
BZ WBK S.A. 34 Oddział Wrocław
52 1500 1793 1217 9002 2185 0000
z dopiskiem: Konferencja PTFM, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA.
Akceptowane

będą

tylko

zgłoszenia

z

potwierdzeniem

przesłania

opłaty

rejestracyjnej.
Wszelkie pytania można kierować drogą elektroniczną, adresy:
janiszewska.m@dco.com.pl
raczkowski.m@dco.com.pl
Organizator nie pokrywa kosztów noclegów, zostały jednak
wynegocjowane promocyjne ceny dla uczestników konferencji, w kwocie
155zł/za dobę w pok 2-osobowym, dla jednej osoby. Prosimy o pilną
rezerwację, ponieważ niska cena hotelu obowiązuje tylko do końca
sierpnia, po 1 września obowiązują ceny rynkowe.
Rezerwacja hotelowa prowadzona jest za pośrednictwem Pani Justyny
Bagińskiej tel 71 36 89 239, mail baginska.j@dco.com.pl
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Prezentacja uczestników powinna zawierać:
Opis posiadanych systemów CBCT i portali, opis urządzeń do planowania leczenia:
symulatorów, symulatorów z opcją CBCT, TK, NMR, PET - TK, PET - NMR. W
prezentacji powinna znaleźć się informacja, jak często, jakimi metodami i jakimi
narzędziami wykonywana jest ocena działania urządzeń. Czy w przypadku aparatów
TK, testy specjalistyczne wykonuje użytkownik czy firma zewnętrzna, w jaki sposób i
przez jaki personel wykonywane są testy podstawowe.
W prezentacji powinien znaleźć się szeroki opis sprzętu dozymetrycznego i
fantomów stosowanych w procedurach QA.

Prosimy też o przedstawienie

zaobserwowanych niezgodności i wykrytych odstępstw od wartości oczekiwanych.
Jeśli w ośrodku prowadzona jest adaptacyjna technika planowania na skanach CBCT
prosimy o informację o kalibracji krzywej HU, oraz obserwowanych problemach w
planowaniu tej technik radioterapii.
Zgłoszenia prac w postaci prezentacji Power Point, prosimy nadsyłać na adres
mailowy: raczkowski.m@dco.com.pl, do końca października.
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Formularz zgłoszeniowy:
Imię i Nazwisko ....................................................................................................
Nazwa placówki ....................................................................................................
Zakład / Dział........................................................................................................
Adres placówki ......................................................................................................
.............................................................................................................................
Tel. ......................................................

Faks. ..................................................

E-mail.: ................................................................................................................
Imię i nazwisko wygłaszającego prezentację
………………………………………………………………………………………………………………………..
Proponowany temat prezentacji………………………………………………………..…………………

Oczekiwany termin wystąpienia:
Piątek rano/po południu

Sobota rano/po południu
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