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čtvrtek 11. listopadu 2021

Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína: Čtvrtek dopoledne (9:00 - 13:02)

-Garanti: Denisa Nikodemová; Lucie Súkupová; Irena Koniarová

time [id] title presenter

9:00 [13] Out-of-field doses in pediatric photon and proton radiotherapy – Summary
of the EURADOS WG9 activity

KNEŽEVIĆ, Željka

9:40 [49] Dávky mimo cílový objem při protonové terapii: Experiment EURADOS
WG9 - příprava Monte Carlo simulací a první výsledky

ŠTIKA, Jan

9:55 [64] Specifika radioterapie elektronovým svazkem v Nemocnici České
Budějovice a.s.

paní STÝBLOVÁ, Eva

10:10 [106] Porovnanie 250 MeV protónového cyklotrónu so synchrotrónom pri
rádioterapii očnej šošovky

Dr. FÜLÖP, Marko

10:25 Přestávka

10:45 [102] Radiační ochrana pacientů a personálu a prevence vzniku radiačních
mimořádných událostí s aplikací na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice
České Budějovice, a.s.

FREITINGER-SKALICKÁ,
Zuzana

11:00 [62] Diagnostické referenčné úrovne v skríningovej mamografii na Slovensku ŠALÁT, Dušan

11:15 [41] Prehľad počtu vykonaných vyšetrení v jednotlivých rádiodiagnostických
modalitách na Slovensku, v rokoch 2019-2020

ZUBÁKOVÁ, Anita

11:30 [61] Príspevok k medzinárodnej diskusii o revízii a zjednodušení systému
radiačnej ochrany

NIKODEMOVA, Denisa

11:45 [23] Soutěž - Optimalizácia vyšetrovacích CT protokolov u obéznych pacientov
pomocou zostrojeného antropomorfného fantómu

BALOGOVÁ, Zdenka

12:00 [44] Nevyhnutnosť spätnej väzby pri sledovaní dávky žiarenia obdržanej
pacientom pri lekárskych expozíciách.

HORVÁTHOVÁ, Martina

12:15 [50] Faktory spôsobujúce bias pri hodnotení efektívnej dávky z výpočtovej
tomografie srdca a koronárnych ciev

BÁRDYOVÁ, Zuzana

12:30 [86] 3D zobrazovanie pomocou CBCT (cone - beam počítačová tomografia), v
stomatológii

ZUBÁKOVÁ, Anita

12:33 [92] Vliv kovových implantátů na kvalitu CT obrazů a na automatickou modulaci
proudu: fantomová studie

LINHARTOVÁ, Hana

12:36 [98] Voxelový Monte Carlo model antropomorfního fantomu torza trupu „Elvis“ ŠMOLDASOVÁ, Jana

12:39 [121] Odhad externího ozáření personálu a rodinných příslušníku pacientů po
radionuklidové terapii pomocí Lu-177

FÜLÖP, Marko

12:42 Diskuse k miniprezentacím

 Dny radiační ochrany 2021 / Program

Strana 1

čtvrtek 11. listopadu 2021


