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Szanowna Pani Prezes,
W imieniu Organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowe
w Bydgoszczy miło nam poinformować, że w dniach 8-9 września 2017r., w Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, odbędzie się kolejna już edycja spotkań z zakresu
neonatologii i pediatrii. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest: " ŻYWIENIE
NOWORODKA, PROBLEM CIĄGLE AKTUALNY". Konferencja jest kierowana do
personelu medycznego bezpośrednio związanego z najmłodszymi pacjentami, tj. do lekarzy,
personelu pielęgniarskiego, położnych, a także studentów uczelni medycznych.
Podczas dwudniowej konferencji, obok wyselekcjonowanych tematów wykładów, prowadzone
będą aktywne szkolenia w formie warsztatów i prezentacji, z wykorzystaniem
najnowocześniejszego sprzętu medycznego oraz innowacyjnych metod leczenia.
Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Agnieszka Gniadek
prof. dr hab. n.med. Ewa Helwich
prof. dr hab. n.med. Janusz Książyk
prof. dr hab. n.med. Ryszard Lauterbach
prof. dr hab. n.med. Jerzy Szczapa
prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński
prof. dr hab. n.med. Alicja Wasiluk
mgr farm., Aleksandra Adamczyk

(Kraków)
(Warszawa)
(Warszawa)
(Kraków)
(Poznań)
(Oświęcim)
(Białystok)
(Bydgoszcz – Specjalista w dziedzinie farmacji
szpitalnej)
przygotował tematy wykładów, które zostaną zaprezentowane, czasami w bardzo oryginalny
sposób (niespodzianka).
W załączeniu, program konferencji.
Koszt uczestnictwa (udział w
materiały konferencyjne) wynosi:

wykładach

i

warsztatach,

lunch,

przerwa

kawowa,
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Alka-Tech sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
250 zł /os. - przy zgłoszeniu do 30 .06.2017r.;
300 zł /os. - dla osób, które zgłoszą się w terminie 1.07-3.09.2017r.)
150 zł/ os. - studenci studiów dziennych.
Organizatorzy Konferencji pragną uatrakcyjnić pobyt w Bydgoszczy, mieście z urokliwymi zakątkami
i proponują spotkanie integracyjne w centrum miasta, na rzece Brdzie – „Spotkanie na wodzie”.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym: 50 zł/os.
Zgłoszenia i rejestracja uczestników odbywa się elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej Organizatorów, tj. www:alka-tech.com.pl.

W tym miejscu zwracam się do Pani Prezes z uprzejmą prośbą w imieniu Organizatorów
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Bydgoszczy o umieszczenie informacji
o konferencji pt. " ŻYWIENIE NOWORODKA, PROBLEM CIĄGLE AKTUALNY", która odbędzie się
w dniach 8- 9 września br. w Bydgoszczy, na stronie intranetowej Państwa Izby oraz w biuletynie, jeśli
Państwo wydajecie taki biuletyn w formie papierowej.
Z góry bardzo dziękuję za zrozumienie i uprzejmość w powyższej sprawie.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów Konferencji
Katarzyna Warda
Tel.:607151979
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