Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
Polskie Towarzystwo Onkologiczne ODDZIAŁ ŚLĄSKI
oraz
Regionalno-Ośrodkowe Koło Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Techników Medycznych Radioterapii w Gliwicach
Zapraszają na

XLVI KURS DOSKONALĄCY

„Nowatorskie i kompleksowe spojrzenie na terapię
onkologiczną .
Pionierskie metody leczenia chirurgicznego stosowane
w Centrum Onkologii –Instytut w Gliwicach”

W dniach 25-28 września 2019 roku
w Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gliwicach

PROGRAM
SESJA I
25.09.2019 KOMPLEKSOWE LECZENIE NOWOTWORÓW PIERSI

10:00

Uroczyste rozpoczęcie kursu

10:10-10:55

Wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Dyrektor COI Gliwice

„Istota i odmienności radioterapii w porównaniu do innych metod leczenia onkologicznego”

10:55 11:30 „Ocena tolerancji i skuteczności śródoperacyjnej radioterapii (IORT)

zastosowanej w leczeniu oszczędzającym chorych na raka piersi.”
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański
11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:45

„Nowoczesne techniki radioterapii w leczeniu raka piersi”
Dr n. med. Dorota Gabryś

12:45-13:30

„Możliwości zastosowania radiochirurgii u chorych na rozsianego raka piersi.”
dr hab. n. med., prof. nadzw. CO-I Sławomir Blamek

13:30-14:00

Przerwa kawowa

14:00-14:30

„Rekonstrukcja piersi płatem DIEP- doświadczenia Centrum Onkologii w Gliwicach”
dr n. med. Rafał Ulczok

14:30-15:00

„Chirurgiczne leczenie obrzęku kończyny górnej u pacjentek po leczeniu raka piersi-doświadczenia
Centrum Onkologii w Gliwicach ”
dr n. med. Karolina Donocik

15:00-17:00

ZWIEDZANIE ZAKŁADU RADIOTERAPII

SESJA II
26.09.2019 „Nowotwory regionu głowy i szyi”

10:00-10:45

„Innowacyjne zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej z zakresu onkologii ”
dr hab. n. med., prof. nadzw. CO-I Łukasz Krakowczyk

10:45-11:30

„Zastosowanie neuronawigacji w rozległych zabiegach podstawy czaszki , endoskopowo i z dostępu
zewnętrznego. ”
dr hab. n. med., prof. nadzw. CO-I Krzysztof Oleś

11:30-12:00

„Innowacyjne technologie medyczne wsparciem dla chirurga".
dr Tomasz Dymek firma PRO VITa

12:00-12:45

przerwa kawowa

12:45-13:30

„Chirurgia z zastosowaniem systemu da Vinci: innowacyjna czy rutynowa?”
Artur Ostrowski –wykład sponsorski firmy Synektik

13:30-14:15

„ Stereotaktyczna radioterapia ablacyjna guzów płuca”
dr hab. n. med., prof. nadzw. CO-I Wojciech Majewski

14:15-14:30

„Brachyterapia w obszarze głowy i szyi.”
dr n. med. Piotr Wojcieszek

14:30-15:00

przerwa kawowa

15:00-15:30

„Testy QA dla aparatu CyberKnife”
prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek

15:30-16:00

„Żyroskopowy system do radiochirurgii”
Wykład firmy Synektik- Artur Ostrowski

SESJA III

27.09.2019

”Nowotwory regionu klatki piersiowej i jamy brzusznej”

10:00-10:45

„Zabiegi endoskopowe z użyciem promieniowania RTG”
lek. med. Piotr Szymański

10:45-11:30

„Nowoczesne technologie w radioterapii”
Wykład sponsorski firmy Varian dr n. fiz. Łukasz Matulewicz

11:30-11:45

„Wolumetryczny skaner pęcherza moczowego w leczeniu nowotworów prostaty”
wykład firmy Zarys Piotr Wójcicki

11:45-12:15

przerwa kawowa

12:15-12:45

„Nowoczesne techniki radioterapii w leczeniu raka żołądka"
mgr Wojciech Leszczyński

12:45-13:15

Wykład sponsorski firmy Stanley

13:15-13:40
`

„Zastosowanie techniki TSI w leczeniu pierwotnych chłoniaków skóry”
dr n. med. Grzegorz Woźniak

28.09.2019 PODSUMOWANIE KURSU
10:00 -10:30

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KURSU WRAZ Z ROZDANIEM CERTYFIKATÓW

*- Program może ulec modyfikacjom

