Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Spotkaniu Sekcji Brachyterapii
Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Tegoroczne spotkanie połączone będzie
z VI Kongresem Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, organizowanym w Centrum
Edukacyjno-Konferencyjnym Centrum Onkologii w Warszawie w dniach 14-16
czerwca 2018. Udział w Kongresie to kontakt z nowymi osiągnięciami brachyterapii
w oparciu o doniesienia międzynarodowych autorytetów oraz udział w specjalnej sesji
dedykowanej aspektom fizycznym brachyterapii. Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu
Brachyterapii za możliwość udziału w Kongresie
Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM odbędzie się w trzecim dniu Kongresu, w
sobotę 16 czerwca. W trakcie spotkania omówimy testy eksploatacyjne aparatów do
brachyterapii. Planujemy wymianę doświadczeń dotyczących rodzaju i metodologii
wykonywanych testów. Wzorem poprzednich spotkań, prosimy o przygotowanie 10-15
minutowych prezentacji omawiających metody wykonywania poszczególnych testów,
zakres tolerancji mierzonych parametrów oraz wyniki testów. W szczególności prosimy
odnieść się do testów rekomendowanych przez obowiązujące nas rozporządzenie
Ministra Zdrowia. Prosimy też o przedstawienie stosowanych metod zapewnienia i
kontroli jakości dotyczących stabilności ułożenia aplikatorów, pomiarów dawki „in vivo”,
weryfikacji przy użyciu filmów gafchromic oraz innych stosowanych w Państwa
ośrodkach procedur.
W trakcie tegorocznego spotkania nie będziemy omawiali pomiarów mocy źródła
irydowego, ponieważ procedura ta była tematem spotkania w Brzozowie.
Oto najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące kongresu i spotkania sekcji:




Dla fizyków, którzy są członkami PTFM i mają uregulowane składki, opłata
rejestracyjna na obie imprezy, Kongres PTB i Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM,
wynosi 150 PLN. Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 250 PLN.
Opłatę należy wpłacać do dnia 1 maja br. na konto PTFM:
19 1020 1055 0000 9202 0015 7248
z dopiskiem Kongres PTB i Spotkanie PTFM, imię i nazwisko uczestnika.




Zgłoszenia uczestnictwa (w załączniku) wraz z potwierdzeniem opłaty rejestracyjnej
proszę przesyłać do 1 maja 2018 na adres e-mail e.gruszczynska@zfm.coi.pl
W sprawach dotyczących Spotkania Sekcji Brachyterapii PTFM prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 22 5462648





Rejestracja na Kongres i Spotkanie Sekcji przez stronę PTFM zwalnia od rejestracji
na stronie Kongresu PTB.
Szczegóły dotyczące Kongresu PTB znajdziecie na stronie: www.kongresptb.pl
Przypominamy, że zgodnie ze statutem PTFM, lokalne oddziały towarzystwa mogą
przeznaczyć część należnych im funduszy ze składek członkowskich na pokrycie
uczestnictwa członków w takich imprezach jak konferencje i spotkania naukowe.

Zapraszamy do Warszawy z nadzieją na ciekawe doniesienia, wymianę
doświadczeń i miłe spotkanie. Prosimy, zarezerwujcie te czerwcowe dni na nasze
spotkanie!
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