
 
 

 

 

  

ZAPROSZENIE 



 

 

 

 

Łódź, 16.12.2014 r. 

Drogie Koleżanki,  

Drodzy Koledzy, 

 

W oparciu o informacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej prof. dr hab. n. med. 

Grzegorza Wallnera przypominam, że zakres materiału obowiązkowego do egzaminu w ramach specjalizacji 

w chirurgii ogólnej obejmują wykłady przedstawione podczas Sympozjum Naukowego „Chirurgia 2015 – co 

nowego?” oraz artykuły publikowane w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym”.  

Serdecznie zapraszam młodych adeptów do udziału w VI Konferencji „Chirurgia 2015 – co nowego?”, która 

odbędzie się w Łodzi w dniach 28.02-01.03.2015 r.  

Konferencje z cyklu „Chirurgia – co nowego?” pozwalają w ciągu niespełna dwóch dni zapoznać się  

z najnowszymi osiągnięciami w najważniejszych dyscyplinach zabiegowych.  

Do wygłoszenia wykładów zapraszam zawsze najwybitniejszych polskich specjalistów, autorytety  

w poszczególnych dziedzinach zabiegowych.  

Każdy uczestnik otrzyma „Przegląd Piśmiennictwa” – coroczny suplement „Polskiego Przeglądu 

Chirurgicznego”, w którym wykładowcy konferencji dodatkowo omawiają, w bardziej obszerny sposób, 

osiągnięcia minionego roku w swoich dziedzinach chirurgicznych. 

Jestem przekonany, że udział w Konferencji podniesie wiedzę kandydatów do tytułu specjalisty w dziedzinie 

chirurgii ogólnej oraz pomoże w zdaniu egzaminu. 

Towarzystwo Chirurgów Polskich pokrywa koszty udziału w Konferencji młodym członkom. W celu zwolnienia 

z opłat należy po zarejestrowaniu udziału na stronie www.conowego.net, napisać maila na adres: 

biuro@conowego.net  

Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w VI Konferencji Naukowej „Chirurgia 2015 – co 

nowego?”. 

 

Z pozdrowieniami,  

 

Prof. dr hab. n med. Adam Dziki 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego  

Więcej informacji na stronie: www.conowego.net 

http://www.conowego.net/
mailto:biuro@conowego.net


 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

VI Konferencja Naukowa  „Chirurgia 2015 – co nowego?” to: 

 wysoka frekwencja uczestników 500 – 600 chirurgów z całej Polski; 

 ugruntowana pozycja lidera wśród Konferencji o podobnej tematyce; 

 doświadczenie i profesjonalizm; 

 gwarancja wysokiego poziomu wykładów; 

 zróżnicowany bogaty merytorycznie Program Naukowy Konferencji; 

 dwa dni, podczas których będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w chirurgii; 

 połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką; 

 udział najwybitniejszych polskich specjalistów, autorytety w poszczególnych dziedzinach 

zabiegowych; 

 wykłady, dyskusje, targi firm medycznych i farmaceutycznych, pokazy najnowocześniejszych 

narzędzi chirurgicznych. 

Termin: 28.02-01.03.2015 r. 

Miejsce Konferencji: 

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź 

Organizatorzy: 

 Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Adam Dziki 

 Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. 

Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów 

 Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii 

Patronat Honorowy: 

J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Prof. dr hab. med. Paweł Górski 

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner 

  



 

 

 

 

 

OFERTA - UCZESTNIK  

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO 

(kwota netto) 
do 31.01.2015 r. od 01.02.2015 r. 

Opłata rejestracyjna 

Lekarze do 35 roku życia* 300 zł 400 zł 

Lekarze po 35 roku życia 400 zł 500 zł 

Przedstawiciele firm 500 zł 600 zł 

Student** 0 zł 0 zł 

 

* Towarzystwo Chirurgów Polskich pokrywa koszty udziału w Konferencji młodym członkom. W celu zwolnienia z opłat należy po 

zarejestrowaniu udziału na stronie www.conowego.net, napisać maila na adres: biuro@conowego.net 

** Studenci otrzymają wyłącznie możliwość uczestniczenia w obradach oraz certyfikat potwierdzający udział (nie otrzymują 

materiałów konferencyjnych). 

 

 

KONTAKT  

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

 

Wioleta Klimczak 

biuro@conowego.net 

tel. 664-194-090 

 

Biuro VI Konferencji „Chirurgia 2015 – co nowego?” 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów 

Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź 
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