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VIII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM 
Komunikat 1 
 
 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa na VIII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM, które 

odbędzie się w dniach 8-10 października 2015 roku na terenie ośrodka VillaVerde Congress w Zawierciu, 

niedaleko Katowic. Organizatorem spotkania jest sekcja radioterapii PTFM przy współpracy z grupą NU-

MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach. 

Tematem spotkania będą aspekty weryfikacji algorytmów obliczeniowych używanych w 

planowaniu teleradioterapii.   

Podobnie jak w latach ubiegłych materiał spotkania przygotowują w znaczącej części uczestnicy. 

Jednak ze względu na bardzo dużą liczbę ośrodków i potencjalnych zgłoszeń, zmieniliśmy nieco formułę 

naszej konferencji. Ze wszystkich nadesłanych do dnia 10 września prezentacji wybierzemy najbardziej 

interesujące do prezentacji ustnych, a pozostałe proponujemy przedstawić w postaci plakatu. Prace 

zakwalifikowane, jako plakatowe zostaną dodatkowo zreferowane w postaci prezentacji ustnych przez 

dwóch recenzentów, z możliwością zadawania na bieżąco pytań do autorów.  Na każdą ustną prezentację 

przeznaczone jest 30 minut, w tym 5 minut na pytania i dyskusję. Zapraszamy do udziału po dwóch 

uczestników z każdego ośrodka. 

W związku z faktem, że IV spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM poświęcone było już weryfikacji 

systemów planowania leczenia, zdecydowaliśmy o urozmaiceniu najbliższego spotkania.  

Prezentacje zaproszonych wykładowców odniosą się do problemów: zakresu kontroli elementów 

planowania leczenia w technikach adaptacyjnych, zakresu testów weryfikacji planowania 

automatycznego, metodologii kontroli systemów planowania leczenia, testów systemów obrazowania 

służącego do planowania i weryfikacji radioterapii. Mamy nadzieję, że będzie to też okazja do dyskusji 

nad zmianami w zapisach dotyczących procedur wzorcowych w radioterapii, oraz audytów 

dozymetrycznych Zakładów Fizyki Medycznej. Podyskutujemy również o przyszłości specjalizacji z Fizyki 

Medycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prezentacja uczestników powinna zawierać: 

 

Opis posiadanych systemów planowania leczenia, wraz ze stosowanymi technikami radioterapii. W 

prezentacji powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób kontrolowane są wyniki obliczeń dla 

stosowanych metod formowania wiązek, dla technik 3DCRT, IMRT, VMAT. Zakres prowadzonych kontroli 

systemów planowania leczenia oraz ich częstotliwość. Zaobserwowane niezgodności i wykryte odstępstwa 

od wartości oczekiwanych. Jeśli w ośrodku prowadzona jest niezależna kontrola obliczeń przy użyciu 

innego systemu planowania leczenia (niezależnego kalkulatora dawki lub kalkulatora czasu 

napromieniania), należy zaprezentować powyższą metodologię. W przypadku stosowania technik 

dynamicznych prosimy o przedstawienie stosowanych algorytmów, procedur weryfikacji metod 

obliczeniowych,  proponowane zakresy tolerancji, oraz częstotliwość wykonywania tych testów.   

Zgłoszenia prac w postaci prezentacji Power Point, prosimy nadsyłać na adres mailowy: 

aneta.iwanicka@cdito.pl 

 

Akceptowane będą tylko zgłoszenia z potwierdzeniem przesłania opłaty rejestracyjnej. Opłata wynosi 

120 PLN dla członków PTFM, oraz 250 PLN dla osób, które nie należą do PTFM. Opłata wpisowa pokrywa 

koszty materiałów zjazdowych, obiadów, przerw kawowych oraz kolacji. 

Opłatę należy wpłacać do dnia 10 września 2015 roku. 

Rachunek bankowy organizatora: NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w 

Katowicach, sp. z o.o, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice – 03 2490 0005 0000 4600 3331 7641.  

 

W tytule przelewu proszę napisać Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM oraz imię i nazwisko uczestnika.  

 

Wszelkie pytania można kierować drogą elektroniczną, adresy: 

Janiszewska.m@dco.com.pl 

aneta.iwanicka@cdito.pl 

  

Organizator nie pokrywa kosztów noclegów, zostały jednak wynegocjowane promocyjne 

ceny dla uczestników konferencji. Link do rezerwacji hotelowej http://www.villaverde.pl/. 

Pozdrawiamy Serdecznie  

 
  Prof. Paweł Kukołowicz Prezes PTFM  

 
Aneta Kawa-Iwanicka                                                             Marzena Janiszewska  
Przedstawiciel lokalnego organizatora                                     Przewodnicząca Sekcji  Radioterapii PTFM 
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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:  

Czwartek po południu                        Piątek rano/południu                                Sobota rano 
 


