aplikatora". Obliczone przez system PLATO wartosci dawki por6wnano z wartosciami
opublikowanymi.
Wyniki i wnioski: W wyniku porownania znanych wartosci wspotrzEildnych znacznikow kontrolnych
z wartosciami wsp6kzEildnych zrekonstruowanych przez system PLATO stwierdzono, ze srednia
r6znica miEildzy odpowiednimi wartosciami wsp6kzEildnych nie przekroczy~a 0,1 mm - przyjEiltego
zakresu tolerancji. Zr6d~em odchylen moze bye ograniczona precyzja wskazywania wybranych
punkt6w na zdjEilciach lokalizacyjnych.
W wyniku por6wnania wartosci dawki obliczonych przez system PLATO z wartosciami obliczonymi
"rEilcznie", stwierdzono, ze maksymalna wzglEildna roznica pomiEildzy tymi wartosciami nie przekroczyfa
0,3% - przyjEiltego zakresu tolerancji. Poprawnos6 obliczania rozkfadu dawki przez system PLATO
potwierdza takze por6wnanie z danymi opublil<owanymi przez Meertensa.
Na podstawie uzyskanych wynikow mozna stwierdzic, ze:
1. Modu~ rekonstrukcji geometrycznej w systemie planowania PLATO v.13.7 dzia~a poprawnie.
2. Algorytm obliczania rozkfadu dawki w tym systemie funkcjonuje prawidbwo.
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WERYFIKACJA PROCEOUR POMIAROWYCH I WDROZENIE
W COOK PROJEKTU OPRACOWANYCH ZALECEN KRAJOWEGO
SYSTEMU KONTROLI OLA APARATU SELECTRON LORIMOR
M. Waligorski, J. Lesiak, E. Byrski, B. Rozwadowska-Bogusz, R. Baranczyk, E. Gora
Centrum Onkologii

Oddzia~

w Krakowie

eel pracy: Bezpieczne i dokfadne aplikowanie dawek za pomOCq aparat6w Selectron LORIMOR
poprzez wdrozenie do praktyki klinicznej projektu opracowanych w COOK zalecen systemu kontroli
tych aparat6w.
Metoda: Opracowany przez zesp6f COOK dokument Krajowe zalecenia dotyczqce kontroli
aparat6w stosowa.nych w brachyterapii: apa.ra.t Selectron LOR/MDR1) zawiera opis procedur
kontrolnych i wykaz wyposazenia niezbEildnego do ich wykonania. W tekscie Zalecen zamieszczonb
r6wniez propozycje co do zakresu czynnosci i odpowiedzialnosci personelu przeprowadzajqcego
kontrolEil jakosci aparatu. Realizujqc na terenie Kliniki Ginekologii Onkologicznej COOK poszczeg61ne
procedury kontroli jakosci oceniano przejrzystos6 opisu i stopien trudnosci technicznego wykonania
kazdej z nich oraz czytelnos6 dokumentowania wynik6w na zaproponowanych wzorach arkuszy
kontrolnych.
Wyniki i wnioski: Wykonujqc testy kontroli jakosci aparatu Selectron LORIMOR okreslone
w Zaleceniach stwierdzono, ze:
a) opisy procedur sqjednoznaczne i klarowne;
b) system kontroli jest sp6jny i obejmuje zagadnienia, kt6re majq wpfyw na bezpieczne i dokfadne
przeprowadzenie aplikacji trodef promieniotworczych;
c) wyznaczony za pomocq wykalibrowanych w USA: komory studzienkowej Model 440
i elektrometru Model 44E firmy Sun Nuclear rozkfad wzglEildnych mocy tr6de~ pokrywa~ siEil
z danymi zawartymi w atescie tr6def, natomiast zmierzone aktywnosci byfy 0 3,2% wyzsze
od wartosci okreslonych w certyfikacie.
d) juz na etapie wdrazania system pozwolH usunqc nieprawidfowosci, ktore powodowafy
rozbieznosci miEildzy dawkami obliczonymi i aplikowanymi,
e) zaproponowane arkusze kontrolne Sq przydatne, a informacje w nich zawarte dajq pe~ny obraz
sprawnosci aparatu.

1)
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