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Serdecznie zapraszam na kolejny Kongres 
naszego Towarzystwa, który odbędzie się 

w Szczecinie pod hasłem przewodnim Diagno-
styka i Terapia Radioizotopowa w Erze Medycyny 
Personalizowanej. 

Medycyna personalizowana zakłada, że 
u każdego chorego standardowe leki będą po-
dawane w dawkach, które zostaną określone 
na podstawie dokładnie przeprowadzonych 
badań. Pozwala to na ograniczenie powikłań 
wynikających z indywidualnej wrażliwości na 
leczenie. Jednak medycyna nuklearna sięga 
jeszcze dalej – do idei medycyny precyzyjnej. 
Nie tylko dawka, ale również lek będzie do-
bierany indywidualnie! Aby zbliżyć się do tej 
idei, konieczne są narzędzia określane mianem 
„omic”: „metabolomic” (metabolomika), „ge-
nomic” (genomika), „proteomic” (proteomika). 
Konieczne są również narzędzia pozwalające na 
diagnostykę obrazową – radiogenomikę: me-
tody te muszą spełniać kryteria obrazowania 
molekularnego; medycyna nuklearna jest rów-
nież techniką obrazowania molekularnego! Co 
więcej, medycyna nuklearna była prekursorem 
medycyny teranostycznej. Najlepszym przy-
kładem jest leczenie radioaktywnym jodem 
raka tarczycy – leczenie stosowane jest dopie-
ro po stwierdzeniu, że ogniska patologiczne 

gromadzą ten radioznacznik, a dawka zależy od 
oceny dozymetrycznej; radioizotopowe lecze-
nie przeciwbólowe jest stosowane wówczas, 
gdy scyntygrafia kości wykaże odpowiednio 
duże gromadzenie analogicznego znacznika. 
Najnowszymi procedurami są leczenie guzów 
neuroendokrynnych z zastosowaniem ana-
logów somatostatyny czy raka prostaty z za-
stosowaniem PSMA znakowanych emiterami 
promieniowania beta lub alfa. Dziś medycyna 
nuklearna oferuje kilkanaście różnych proce-
dur leczniczych – każda z nich spełnia kryteria 
terapii celowanej. Te wszystkie zagadnienia 
będą prezentowane na naszym Kongresie za-
równo przez polskich, jak i zagranicznych wy-
kładowców. 

Szanowni Państwo, organizatorzy Kon-
gresu gwarantują bardzo wysoką jakość 
prezentacji dotyczących prawdziwie nowo-
czesnej medycyny.

Serdecznie zapraszamy na XVI Kongres Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej 
23-26 Maja 2018, Szczecin 

Leszek Królicki
Prezes Polskiego Towarzystwa  

Medycyny Nuklearnej

Drodzy Koledzy i Koleżanki,  
Szanowni Państwo!
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Redaktor Gościnny 

Leszek Królicki
Prof. dr hab. n. med.
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Szanowny Internauto

To, że znalazłeś się na tej stronie oznacza,  
że zainteresowały Cię tematy z okładki!

Jeśli już dziś chciałbyś zapoznać się z czasopismem 
wystarczy zadzwonić tel. 604 586 979
i zamówić wydanie bieżące lub prenumeratę.

Czasopismo dotrze do Ciebie w ciągu 3 dni 
roboczych od dokonania wpłaty na konto.

64 1020 5226 0000 6202 0459 0420

 Jeśli chcesz mieć je już dziś 
 – odwiedź najbliższy salon sieci 

 EMPIK.

Jeśli masz czas i lubisz naszą stronę, 

  
http://www.facebook.com/pages/Inżynier-i-Fizyk-Medyczny/333684476715616

regularnie ją odwiedzaj 
– wersja elektroniczna zostanie udostępniona wkrótce.

Redakcja dwumiesięcznika 
Inżynier i Fizyk Medyczny



3-kanałowy bezwkładowy 
iniektor do skanera CT

¿ Funkcjonalny:  

• Bezpośrednie wykorzystanie oryginalnych butelek 
(pojemności od 50 ml do 500 ml)  ze środkami 
cieniującymi bez potrzeby stosowania  
dodatkowych wkładów

• Przyjazny intuicyjny interfejs w języku polskim
• Łatwe programowanie i zapamiętywanie protokołów
• DiluJect™ – możliwość mieszania środka kontrastowego 

z solą fizjologiczną

¿ Wydajny i ekonomiczny:   

• Łatwość obsługi i czas przygotowania skrócony  
do minimum to większa liczba badań 

• Minimalne straty środka kontrastowego 
• Niski koszt elementów zużywalnych 
• Znacznie mniejsza ilość odpadów niż przy  

pracy z systemami tłokowymi  
• Automatyczne przełączanie między butelkami  

środka kontrastowego

¿ Bezpieczny:   
• Wielopoziomowe wykrywanie pęcherzyków powietrza
• Opcja automatycznej redukcji prędkości podania  

w przypadku wykrycia niedrożności
• Definiowanie rozmiaru wkłucia oraz marki,  

stężenia i temperatury środka kontrastowego
• Unikalny system zapewnienia bezpieczeństwa 

sanitarnego:                                     
• sterylne zabezpieczenie butelek z kontrastem 
• jednorazowa linia pacjenta z dwiema  
 zastawkami 
• zamknięty jednokierunkowy przepływ płynów   
 bez kontaktu z mechanizmem urządzenia

Wszelkich informacji udziela:
Bracco Imaging Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. +48 22 208 2420, fax +48 22 208 24 31
www.bracco.com



The complete solution you know for planning accuracy now 
provides faster, more efficient planning from simple 3D to the 
most complex high definition stereotactic plans. Plus, Monaco 
is the only treatment planning solution with the gold standard 
Monte Carlo algorithm and multicriteria optimization, so you can 

be confident that the dose planned is the dose delivered.

VISIT ELEKTA.COM/MONACO

MONACO®

Accuracy without compromise
Monaco delivers the exquisite quality 
you expect at the speed you need. 

LADMON072616  07.2016


