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2. Opis pracy 

Radioterapia pacjentek po mastektomii wymaga podania pełnej dawki terapeutycznej w objętość 

tarczową, która obejmuje powierzchniowe warstwy klatki piersiowej. Ze względu na charakterystykę 

stosowanego promieniowania fotonowego podanie pełnej dawki w obszarze powierzchniowym 

wymaga zastosowania tzw. bolusa. Stosowane obecnie standardowe bolusy mają kilka wad. Druk 3D 

umożliwia przygotowanie indywidulanych bolusów [1,2,3] 

Celem pracy jest opracowanie metody przygotowywania indywidualnych bolusów dla pacjentek 

napromienianych po mastektomii oraz dozymetryczne zweryfikowanie przydatności tych bolusów do 

użytku klinicznego. 

 

Temat zgłoszony w porozumieniu ze studentką 

3. Zakres zadań do wykonania przez dyplomanta 

Zakres zadań: 

• Zapoznanie się z literaturą przedmiotu odnośnie radioterapii oraz druku 3D 

• Opracowanie sposobu postępowania wiodącego do wydruku indywidualnego bolusa 

• Wydruk przykładowych bolusów różnej gęstości dla jednej pacjentki 

• Wykonanie pomiarów rozkładu dawki w objętości tarczowej na fantomie pacjentki (we 

współpracy i pod nadzorem fizyka medycznego z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum 

Onkologii w Warszawie) 
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5. Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową? TAK               NIE   
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