SZANOWNI PAŃSTWO,
CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO TCHP,
CZŁONKOWIE TCHP

W nawiązaniu do informacji z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TChP w
Kielcach pragnę poinformować, że w porozumieniu z prof. Masaki Kitajimą (University of
Health and Welfare, Tokyo) z Japonii, oraz z prof. Jósefem Sándorem (Semmelweis
University, Budapest) z Węgier, w odpowiedzi na zaproszenie organizatorów istnieje
możliwość udziału grupy minimum 15 – 25 przedstawicieli Towarzystwa Chirurgów Polskich
w Sympozjum Japan-Hungary-Poland Surgical Society, które odbędzie się w dniach 17 – 19
października 2014 roku w Tokio w Japonii. Zgodnie z intencją strony japońskiej program
naukowy jest tak zaplanowany, że uczestnikami Sympozjum mogą być przedstawiciele
reprezentujący różne dyscypliny i specjalności zabiegowe z Japonii, Węgier i Polski.
W wyniku porozumienia pomiędzy stronami organizatorzy zachęcają do udziału w
Sympozjum jak największą grupę młodych chirurgów. Warunkiem uczestniczenia w delegacji
reprezentującej TChP jest zgłoszenie prac naukowych do prezentacji w trakcie Sympozjum w
Japonii.
Organizatorzy deklarują pokrycie opłat rejestracyjnych w Sympozjum, a także
pokrycie kosztów udziału we wszystkich oficjalnych imprezach socjalno-kulturalnych, w tym
w uroczystym gala dinner, zwiedzaniu Tokio itp. Po stronie uczestników Sympozjum,
delegatów Towarzystwa Chirurgów Polskich pozostają koszty przelotów lotniczych, oraz
koszty hotelowe. Zgodnie z przekazaną przez stronę japońską informacją już zostały
wynegocjowane atrakcyjne ceny akomodacji hotelowej w wysokości ok. 120-130 $ za pokój
na dobę. Hotele zlokalizowane są w bezpośredniej bliskości z miejscem obrad.
W związku z powyższym zachęcam wszystkich członków ZG TChP do udziału w
Sympozjum, a także zwracam się z gorącą prośbą przede wszystkim do Przewodniczących
Oddziałów terenowych TChP, oraz do Przewodniczących Sekcji TChP, w tym także do
Przewodniczącego Koła Młodych Chirurgów TChP o rozpropagowanie informacji z
zaproszeniem do udziału w Sympozjum członków Oddziałów TChP, członków Sekcji TChP,
członków Koła Młodych Chirurgów TChP.
Biorąc pod uwagę ramy czasowe założone przez organizatorów Sympozjum JapanHungary-Poland Surgical Society, osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe do Japonii

proszone są o zgłaszanie drogą mailową tematów do prezentacji na adres biura TChP:
biuro@tchp.pl lub bezpośrednio na mój adres mailowy, z przesłaniem streszczeń, autorów
prezentacji i afiliacją ośrodków reprezentujących wszystkich autorów. Nieprzekraczalny czas
zgłoszenia prezentacji to 15 maja 2014 roku.
Pragnę również poinformować, że koordynatorem wyjazdu polskiej delegacji,
reprezentującej TChP będzie prof. Wojciech Kielan.
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Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
Prof. Grzegorz Wallner

