
XXXIX Kurs doszkalający dla Techników Radioterapii

„NOWOCZESNE TECHNIKI LECZENIA
NOWOTWORÓW UMIEJSCOWIONYCH W OBR BIEĘ  

KLATKI PIERSIOWEJ”

Warszawa
    14 – 16 kwiecień  2016 



1     dzień     kursu     14.04.2016     r.  

10:00 – 10:15  Uroczyste rozpoczęcie kursu.
 

10:15 – 11: 00 Współczesne drogi postępowania w Radioterapii
wykład poprowadzi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski 

11:00 – 12:00 Od Instytutu Radowego do Centrum Onkologii – prezentacja 
filmowa    

wykład poprowadzi: dr n. med. Jacek Gałecki

12:00 –  12:30 Postępy w farmakoterapii niedrobnokomórkowego raka płuc
   

wykład poprowadzi:  dr  n. med.  Adam Płużański 

12:30 – 13:00   Przerwa kawowa

13:00 – 13:45  Zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii (VMAT, 
    SBRT)) w leczeniu chorych na raka płuca lub z pojedynczymi 

 przerzutami do płuca.
wykład poprowadzi: dr n. med Marta Olszyna-Serementa

13: 45– 14:15 Unieruchomienia stosowane w radioterapii chorych z 
nowotworami w obrębie klatki piersiowej.    
` wykład poprowadzi: spec tech. Piotr Czuchraniuk 

14:15 – 15:15 Warsztaty pokazowe -  unieruchomienia klatki piersiowej 
stosowane w COI Warszawa – doświadczenia własne.

warsztaty poprowadzi: spec tech. Piotr Czuchraniuk 

2     dzień     kursu     15.04.2016     r  

10:00 – 10:45 Planowanie leczenia nowotworów płuca i piersi techniką 
VMAT - wady i zalety z punktu widzenia  rozkładu dawki w o
obrębie guza oraz  narządów krytycznych

wykład poprowadzi: mgr Piotr Mężeński

 10:45 –11:15 Omniboard: jedno unieruchomienie – wiele zastosowań
-wykład poprowadzi: firma Zarys

11:15 – 12:00 Nowoczesne techniki radioterapii chorych na nowotwory 
piersi.

              wykład poprowadzi: dr. n. med. Jacek Gałecki

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:15 Napromienianie pacjentów na wstrzymanym oddechu IGRT 
aspekty techniczne. Jeden z systemów IGRT – ExacTrac. 
DIBH.

wykład poprowadzi: mgr Klaudia Szczęsna

13:15 – 13:45 Napromienianie techniką VMAT na aparacie 
terapeutycznym z punktu widzenia pracy technika radioterapii 

 wykład poprowadzi: spec tech. Jadwiga Jackiewicz 

13:45 – 14:15 Firma  Candela 

19:00 – Kolacja dla uczestników kursu karczma góralska „Siwy Dym”

3     dzień     kursu     16.04.2016     r.  

10:00 – 11:00 Oprowadzenie uczestników kursu po zakładzie 
Teleradioterapii w CO-I Warszawa Ursynów
uczestników kursu oprowadzą spec tech. Monika Mazur,

spec tech. mgr Joanna Sadkowska

11:00 – 12:00  Uroczyste zakończenie kursu - rozdanie dyplomów 




