AKADEMIA RADIOTERAPII 'TARGET' - PROGRAM RAMOWY NA 2018r.
1. luty 2018
Radioterapia chorych na nowotwory głowy i szyi - warsztaty radioterapeutyczne. (II edycja)
Wykładowcy:
–
–
–
–

dr n. med. Beata Czeremszyńska,
dr n. med. Katarzyna Komosińska,
dr n. med. Iwona Gawron,
dr n. med. Joanna Socha

Tematy:








rak gardła górnego, środkowego, dolnego (+ przypadek) - JS
rak krtani (+ przypadek) - KK
jama ustna/RT pooperacyjna (+ przypadek) - BCz
FPI - IG
nowotwory ślinianek - KK
nowotwory nosa i zatok - JS
narządy krytyczne w radioterapii nowotworów głowy i szyi + dawki - BCz

2. kwiecień 2018
Radioterapia chorych na raka przewodu pokarmowego i chorych na raka płuca - warsztaty
radioterapeutyczne. (II edycja)
Wykładowcy:
–
–
–

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka,
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko,
dr n. med. Joanna Socha

Tematy:









NDRP (+ przypadek) - LK
DRP - LK
SBRT - LK
rak odbytnicy (+ przypadek) - KB
rak kanału i brzegu odbytu (+ przypadek) - KB
rak przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego (+ przypadek) - JS
rak żołądka (+ przypadek) - JS
rak trzustki i rak dróg żółciowych - JS

3. czerwiec 2018
Radioterapia chorych na raka piersi i chorych na nowotwory ginekologiczne - warsztaty
radioterapeutyczne. (I edycja)
Wykładowcy:

–
–
–
–
–

dr Adam Lizak,
dr n. med. Beata Czeremszyńska,
dr n. med. Dariusz Surdyka,
dr n. med. Katarzyna Komosińska,
dr n. med. Joanna Socha,

Tematy:











narządy krytyczne w radioterapii raka piersi + dawki - BCz
rak piersi po chemioterapii neoadjuwantowej - BCz
rak piersi: radioterapia obszarów węzłowych w zależności od zakresu zabiegu
operacyjnego (ALND vs SNB) - KK
rak piersi po leczeniu oszczędzającym (+ przypadek) - DS
rak piersi po mastektomii (+ przypadek) - BCz
rak piersi po rekonstrukcji ekspanderem lub implantem - JS
narządy krytyczne w radioterapii nowotworów ginekologicznych + dawki - JS
rak szyjki macicy (+ przypadek) - AL
rak trzonu macicy (+ przypadek) - AL
rak sromu - JS

4. wrzesień 2018
Radioterapia chorych na nowotwory OUN - warsztaty radioterapeutyczne. (I edycja)
Wykładowcy:
–
–
–
–

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka,
dr n. med. Monika Rucińska,
dr n. med. Katarzyna Komosińska,
dr n. med. Joanna Socha

Tematy:










klasyfikacja CNS WHO + rola czynników molekularnych - LK
HGG (+ przypadek) - MR
LGG (+ przypadek) - JS
rzadkie guzy OUN u dorosłych: wyściółczaki, guzy z komórek rozrodczych, PNET - LK
rdzeniak płodowy u dorosłych i napromienianie osi mózgowo-rdzeniowej - LK
nowotwory opon (+ przypadek) - KK
nowotwory rdzenia kręgowego (+/- przypadek) - JS
przerzuty do mózgu - LK
RT stereotaktyczna OUN - LK

5. listopad 2018
II edycja "rak piersi i nowotwory ginekologiczne" lub "nowotwory OUN",
ew. III edycja "nowotwory p. pokarmowego i płuca" lub "nowotwory głowy i szyi"

