XV NAUKOWY ZJAZD

Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą
17–20 października 2013 r., Krąg k. Koszalina
Organizator:
prof. dr hab. Marek Naruszewicz
prof. dr hab. Grażyna Nowicka
Sekretariat:
dr hab. n. farm. Anna Kiss
dr n. farm. Andrzej Parzonko
Tematy wiodące:
● Epigenetyczne podstawy miażdżycy
● Postępy w leczeniu czynników ryzyka miażdżycy
● Witamina D a choroby metaboliczne
● Varia
– sesje plenarne w języku polskim

The Ninth – Krąg – Atherothrombosis Conference
– prezentacja najnowszych osiągnięć wiodących ośrodków polskich i światowych w zakresie miażdżycy
– sesja w języku angielskim
Warunki uczestnictwa na odwrocie.

Zgłoszenie uczestnictwa

w XV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą
Imię i nazwisko ................................................................................................................................

Forma uczestnictwa:

Tytuł/stopień naukowy ....................................................................................................................

czynna

Miejsce pracy (ośrodek) ...................................................................................................................

bierna

...........................................................................................................................................................

(zaznaczyć właściwe)

Adres do korespondencji: .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tel./faks: ................................................. e-mail: ..............................................................................
Zgłaszam doniesienie (wstępny tytuł) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................
(miejscowość, data)

...........................................................
(podpis)

Warunki uczestnictwa w Zjeździe
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2013 r. na adres:
dr n. farm. Andrzej Parzonko
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
Sekretariat Zjazdu:
tel.: (22) 57 20 986, tel./faks: (22) 57 20 985
e-mail: marek.naruszewicz@wum.edu.pl
Rejestracja elektroniczna:
www.ptbnm.pl
Streszczenia nieprzekraczające 250 słów prosimy przesyłać na:
e-mail: kornelch@sci.pum.edu.pl
Przyjmowanie streszczeń do 30 czerwca 2013 r. Powinny one zawierać następujące informacje:
– tytuł pracy,
– nazwiska autorów (z podkreśleniem nazwiska i imienia osoby prezentującej pracę),
– nazwę i adres ośrodka naukowego (także telefon i adres e-mailowy),
– główny tekst (cel pracy, krótka metodyka badań, wyniki i wnioski).
Opłaty za uczestnictwo prosimy przesyłać do 30 września 2013 r.
Numer konta, na który należy przesyłać opłaty za uczestnictwo w zjeździe:
Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą PKO BP II O/Szczecin 94 1020 4795 0000 9602 0080 1381
– dla członków PTBnM (opłacona składka członkowska za rok 2013) – 700,00 zł
– dla pozostałych uczestników – 750,00 zł
Opłata za uczestnictwo zawiera koszt pobytu 1 osoby: 3 x nocleg w pokoju dwuosobowym, śniadanie, obiad, kolacja.
Zakwaterowanie wyłącznie w hotelu Podewils w Krągu – liczba miejsc ograniczona, nie przewidujemy
w związku z tym obecności osób towarzyszących.

Przypominamy członkom PTBnM, że podczas zjazdu odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze.

Katedra Farmakognozji
i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM

Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa

