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Konferencja naukowo-szkoleniowa 
Radiologia Wspólna Sprawa – RWS 2020

Rzeszów, 24-25.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

RWS 2020 zbliża się wielkimi krokami.  
Wakacje się skończyły, pora wziąć się do pracy… 

W tym roku Zarząd Stowarzyszenia Elektroradiologii podjął 
decyzję o organizacji dorocznej konferencji „Radiologia Wspól-
na Sprawa 2020” w nowej odsłonie wymuszonej przez sytuację 
epidemiczną. Mimo iż formuła spotkania zmieniała się diame-
tralnie, to główne jego założenie pozostaje niezmienne: po-
szerzać wiedzę z zakresu szeroko rozumianej elektroradiologii. 
Planujemy szereg prezentacji z zakresu diagnostyki obrazowej, 
radioterapii, jak również obowiązującego nas prawa. W  tym 
roku, podobnie jak w poprzednim, będą dostępne prezentacje 
z prac, jakie są prowadzone w Uniwersytecie Rzeszowskim z za-
kresu diagnostyki obrazowej. 

Chcielibyśmy, aby tegoroczna odsłona RWS była równie atrak-
cyjna jak w  poprzednich latach, w  związku z  czym zachęcamy 
Was, drogie Koleżanki i  Koledzy, do wzięcia udziału w  naszym 
KONKURSIE – RWS 2020.

Do wygrania cenne nagrody. Konkurs odbędzie się on-line. 
Wiemy, że macie Państwo niezliczone talenty i  zamiłowania, 
w związku z czym postaramy się, aby każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. 

W konkursie może wziąć udział każdy elektroradiolog z wyłą-
czeniem organizatorów. Można przysłać po jednej pracy w każ-
dej z trzech kategorii:

1. ,,Radiologiczne bajanie’’ – czyli śmieszne historie z życia 
elektroradiologów i nie tylko. 

2. ,,Elektroradiolog na tropie…’’ – przed nami nic się nie 
ukryje (co tu widać – nietypowe, ciekawe zdjęcia RTG, TK lub 
MR).

3. ,,Elektroradiologia wychodzi z cienia...’’ – pokażmy, że 
nasz zawód jest ciekawy, ale też czasami nieprzewidywalny – 
konkurs fotograficzny.

Odnośnie pierwszego punktu sugerujemy, aby objętości prac 
nie przekraczały jednej strony A4 i  nadsyłane były w  formacie 
*.doc, *.docx, *.rtf, *txt, *.odt. 

Ze względów technicznych prosimy, aby fotografie posiadały 
format *.jpg, *.png, *.gif lub *.tif o rozdzielczości nieprzekracza-
jącej 1280 x 1024 piksele. 

Prace prosimy przesyłać na adres elektroradiologia.rws@
gmail.com do dnia 18.10.2020 r. W treści e-maila należy podać: 
wybraną kategorię, imię i  nazwisko, adres, nazwę placówki, 
którą się reprezentuje oraz swój numer telefonu. Prosimy, aby 
w treści wiadomości w sposób jednoznaczny i czytelny był 
umieszczony tekst, który może pojawić się obok nadesłanej 
pracy. 

Nadesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu (dostępny 
na stronie www.stow-elektroradiologii.pl) oraz wyrażenie zgo-
dy na udział w konkursie, publikację pracy oraz zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu. 

Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie Stowarzy-
szenia Elektroradiologii.

Zwycięzców wyłonią sami uczestnicy konferencji drogą gło-
sowania. 

Liczymy na Państwa udział i życzymy powodzenia.

Komitet Organizacyjny RWS 2020

Patronat Medialny

aktualności \ news
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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
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