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Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Z ogromną radością pragnę zaprosić Państwa do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Sympozjum
,,Postępy w chirurgii kolorektalnej”, które odbędzie się jak w poprzednich latach w Serocku
w dniach 4-6 kwietnia 2019 r.

Przygotowujemy bardzo atrakcyjny i bogaty program naukowy. Udział w tym niezwykle ważnym wydarze-
niu zapowiedziało kilkudziesięciu ekspertów z Polski, a także Goście z zagranicy z takich dziedzin jak chirurgia
kolorektalna, ogólna, gastroenterologia, onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna, ginekologia, seksuologia,
urologia, nefrologia, endokrynologia, radioterapia, chemioterapia i diagnostyka obrazowa. W kongresie wezmą
udział także eksperci z prawa medycznego i organizacji ochrony zdrowia.

Zaproponujemy Państwu atrakcyjne formy przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Oprócz wykładów
eksperckich uznanych, niekwestionowanych autorytetów krajowych i międzynarodowych odbędzie się wiele
warsztatów tematycznych, sesje video, sesje ciekawych przypadków klinicznych, także prezentujących analizę
niepowodzeń chirurga. Będą też sesje dedykowane rezydentom, plakatowe i inne. Zostaną rozbudowane sesje
proktologiczne z warsztatami tematycznymi, ale także zaproponujemy Państwu inne formy prezentacji nauko-
wej, takie jak warsztaty dotyczące między innymi doskonalenia technik szycia laparoskopowego, przezodbytni-
czego, a także transmisję on line z jednej z klinik we Włoszech z prezentacją ciekawych nowatorskich operacji
i dyskusję o nowoczesnych technologiach w chirurgii jelita grubego.

Ponieważ planujemy sesje z udziałem ekspertów międzynarodowych, a także udział swój zapowiedziało już
wielu chirurgów z zagranicy planujemy tłumaczenie symultaniczne.

Bardzo wysoka frekwencja tegorocznej edycji sympozjum przerosła nasze oczekiwania, za co bardzo
Państwu dziękujemy. Przyszłoroczny kongres traktujemy jako ogromne wyzwanie i zobowiązujemy się, że
dołożymy wszelkich starań, aby pozostał w Państwa sercach i życzliwej pamięci na wiele lat.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tym, tak ważnym dla środowiska chirurgicznego
wydarzeniu naukowym i prosimy o zarezerwowanie terminu w przyszłorocznym kalendarzu.

Do zobaczenia w Serocku.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego Sympozjum
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ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań

Tel./Fax 61 842 74 65, e-mail: biuro@agora-konferencje.pl, www.agora-konferencje.pl
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Więcej informacji na naszej nowej interaktywnej stronie internetowej

www.chirurgiakolorektalna.pl



Zapraszamy na innowacyjn konferencj

do inspiruj cego hotelu Narvil nad Narwi
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ą ą

To Ty decydujesz o swojej wiedzy

a ona o jako ci i skuteczno ci leczenia Twojego Pacjentaś ś

Informacje ogólne

TERMIN

MIEJSCE

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

OPŁATA ZJAZDOWA

4-6 kwietnia 2019 r.

Hotel Narvil ****, ul. Czesława Miłosza 14 A, Serock
www.hotelnarvil.pl

Osoby zg aszaj ce udzia w Sympozjum prosimy o wype nienie formularza rejestracyjn
znajduj c si w zak adce rejestracja na stronie www.chirurgiakolorektalna.pl

ł ą ł ł
ą ę ł

WAGA: o wysokości opłat decyduje ata wpłaty, a nie data rejestracji
Lekarze: 50,00 zł - zgłoszenie do 20 marca 2019 r.

00,00 zł - zgłoszenie od 21 marca 2019 r.
00,00 zł - zgłoszenie na miejscu w miarę wolnych miejsc)

MPREZA TOWARZYSZĄCA:
80,00 zł - koszt uczestnika
80,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia o udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

mpreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych
w INFARMIE.

l. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
r konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
7 1240 1747 1111 0000 1848 8568

z dopiskiem: Chirurgia Kolorektalna 2019
ezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej

do dnia 25 marca 2019 r.
o tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej.

Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.
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Szczegóły dotyczące Sympozjum znajdziecie Państwo
na stronie www.chirurgiakolorektalna.pl



Szczegóły dotyczące Sympozjum znajdziecie Państwo
na stronie www.chirurgiakolorektalna.pl
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Szczegóły będą również podane na stronie www.
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Informacje dotyczące cen rezerwacji pokoi dostępne na stronie Sympozjum.

) udział w sesjach naukowych
) teczkę z materiałami konferencyjnymi
) wstęp na wystawę medyczną
) przerwy kawowe
) certyfikat uczestnictwa
) przerwę lunchową pierwszego i drugiego dnia
) kolację pierwszego dnia
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dbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 20.00.
rzygotowaliśmy dla Państwa w trakcie Imprezy Towarzyszącej Koncert niespodziankę
oszt 180 zł od osoby.
ejście na Imprezę wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeń, które otrzymają Państwo w

Sekretariacie Sympozjum.

soby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych proszone są o dokonywanie rezerwacji
bezpośrednio w Hotelu Narvil tel. 22 566 10 00 na hasło Chirurgia

warantujemy państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Autorów prezentacji plakatowych prosimy o nadsy anie prac do dnia 201 r.
poprzez formularz na stronie internetowej Sympozjum.
Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji w sesji plakatowej.
Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymaj mailem potwierdzenie oraz wytyczne techniczne
do przygotowania plakatu.

chirurgiakolorektalna.pl
Plakaty b d prezentowane wy cznie w wersji elektronicznej na stanowiskach komputerowych.

Uczestnicy Sympozjum otrzymaj certyfikat uczestnictwa posiadaj cy punkty edukacyjne
przyznane przez Okr gow Izb Lekarsk .

W

REZERWACJA HOTELU

RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ ZAPEWNIAMY:

:

ZGŁOSZENIE PRACY

PUNKTY EDUKACYJNE

IMPREZA TOWARZYSZĄCA



Najważniejsze tematy
VIII Ogólnopolskiego Sympozjum z udziałem ekspertów międzynarodowych

„Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Serock 4-6 kwietnia 2019 r.:

1. Chirurgia kolorektalna w praktyce - sesje video „Jak ja to robię”
2. Powikłania w chirurgii kolorektalnej - jak je leczyć?
3. Sesje „Cases” - omawianie ciekawych przypadków klinicznych - forum ekspertów
4. „Black session” - czyli co poszło nie tak
5. Zaawansowany rak jelita grubego - sekwencja działań chirurga, onkologa klinicznego,

chemioterapeuty, radioterapeuty
6. Miednica mała - miejsce spotkań chirurga kolorektalnego, ginekologa i urologa, ciąg dalszy nastąpi
7. Endometriozy - co nowego?
8. Zdarzenia niepożądane w chirurgii kolorektalnej
9. Stomia - wciąż aktualny problem
10. Międzynarodowe Forum Ekspertów w „Colorectum”
11. Biomateriały w chirurgii kolorektalnej
12. Zaawansowane technologie medyczne i techniki elektrochirurgiczne w chirurgii jelita grubego
13. Choroba zakrzepowo-zatorowa - nowe wyzwania
14. Trudny pacjent - konsylium przedoperacyjne - kontynuacja
15. Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) - zaawansowane interaktywne warsztaty terapii

podciśnieniowej - warsztaty tematyczne w trzech odsłonach
16. Rehabilitacja w chirurgii kolorektalnej - sesja pod patronatem J.M. Rektora AWFJP - ocena funkcjonalna

pacjenta w rehabilitacji okołooperacyjnej, panel dyskusyjny: „Diagnostyka różnicowa chorób
jamy brzusznej i dysfunkcji narządu ruchu - spojrzenie chirurga i fizjoterapeuty”

17. Nowoczesna proktologia - jaka powinna być? Warsztaty tematyczne: „choroba hemoroidalna”,
„ropnie i przetoki odbytu”, „TEM - transanal endoscopic microsurgery”

18. Sesja prawnicza: „Bezpieczeństwo pacjenta, nowe wyzwania”
19. „Nieszczelność zespolenia jelitowego” - czy szykuje się przełom?
20. Przepukliny w chirurgii kolorektalnej - co możemy zrobić aby zminimalizować ryzyko jej powstania

lub nawrotu. Jak skutecznie zamykać powłoki przedniej ściany brzucha?
21. Wczesne wykrywanie raka jelita grubego - czy coś się zmieniło?
22. Postępy w diagnostyce w chirurgii kolorektalnej: warsztaty manometryczne, warsztaty TEM,

ultrasonografia miednicy małej badanie głowicą liniową oraz TRUS
23. ERAS w chirurgii kolorektalnej czy to ma sens?
24. Chirurgiczne leczenie w chorobach zapalnych jelita grubego
25. Anatomia chirurgiczna w operacjach laparoskopowych
26. Żywienie do- i pozajelitowe - czy każdy chirurg potrafi obliczyć dawkę należną?
27. Problemy seksualne pacjentów po operacjach odbytnicy
28. Laparoskopia w praktyce trenażery
29. Wpływ mikrośrodowiska jelitowego na stan kliniczny pacjenta jak przy pomocy genotypowania

mikroorganizmów mikrobiomu jelitowego poprawić efektywność leczenia?
30. Komórki macierzyste- nowe perspektywy w chirurgii kolorektalnej
31. Sesja niespodzianka: „Emocje chirurga - jak zadbać o Jego duszę”

Formy przekazu: sesje wykładowe, sesje wideo, warsztaty tematyczne, transmisja operacji z ośrodka
we Włoszech, sesje plakatowe, sesja dla rezydentów, konferencje okrągłego stołu,

interdyscyplinarne forum przypadków klinicznych
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Postępy w chirurgii kolorektalnej
VIIIOgólnopolskie Sympozjum

Nazwisko

Imię

Tytuł naukowy / Specjalizacja

Adres domowy

ul. nr

tel. e-mail

miasto kod

04-06 kwietnia 9201 r.

Przesyłam do firmy Agora kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie następujących opłat:

1. Uczestnictwo w Sympozjum PLN

2. Opłata za Imprezę Towarzyszącą PLN

Razem PLN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Podpis

Opłatę zjazdową prosimy dokonać na konto:
AGORA

ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Numer konta bankowego 67 1240 1747 1111 0000 1848 8568

z dopiskiem: „Chirurgia Kolorektalna 2019”

Klauzula informacyjna RODO:
Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanej Konferencji skierowanej do lekarzy.

dministratorem Pani/Pana danych osobowych będzie AGORA KONFERENCJE s.c. z siedziba w Poznaniu (61-608) ul. Błażeja 10L/2, www.agora-konferencje.pl, e-mail:
biuro@agora-konferencje.pl, tel. 61 842 74 65.
Celem przetwarzania przekazanych danych osobowych będzie profesjonalna realizacja usługi konferencyjnej oraz późniejsza możliwość informowania o naszych nowych
projektach edukacyjnych zgodnie z przesłankami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w konferencji przekazane dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy, podmioty
wspierające, m.in. obsługa finansowa, obsługa informatyczna, usługi hotelowe, usługi logistyczne, współorganizatorzy instytucjonalni oraz inni odbiorcy danych, jak np. kurierzy.

ie przekazujemy danych osobowych do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
lanujemy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do udziału w ostatnim organizowanym przez nas wydarzeniu

konferencyjnym.
osiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
rzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa.
ie prowadzimy czynności przetwarzania w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie poddajemy danych osobowych profilowaniu.
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