PRZEWODNICZ¥CA KOMITETU NAUKOWEGO
Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

ORGANIZATOR NAUKOWY KONFERENCJI
Polskie Towarzystwo Neurologów Dzieciêcych

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr n. med. Marzenna Weso³owska - Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego
Zespó³ Oddzia³u Neurologii Dzieciêcej i Poradni Neurologicznej WSzD w Bydgoszczy
Oddzia³ Neurologii Dzieciêcej, Wojewódzki Szpital Dzieciêcy im. J. Brudziñskiego
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44, tel. kom. 797 008 522, e-mail: ordynator.neuro@wsd.org.pl

G£ÓWNE TEMATY KONFERENCJI
Choroby metaboliczne
Padaczki
Choroby obwodowego uk³adu nerwowego
Psychiatria

¯ywienie
Choroby autoimmunologiczne
uk³adu nerwowego
Stwardnienie rozsiane

IX Ogólnopolskie
Dni Neurologii Dzieciêcej

ZG£ASZANIE STRESZCZEÑ DONIESIEÑ
Zapraszamy do czynnego udzia³u w konferencji. W celu zg³aszania streszczeñ w³asnych doniesieñ
i opisów ciekawych przypadków prosimy o wykorzystanie narzêdzia na stronie internetowej
konferencji, gdzie równie¿ znajduje siê szczegó³owa instrukcja. Zg³oszone prace oryginalne bêd¹
prezentowane w formie ustnej lub w formie plakatu.

Termin nadsy³ania streszczeñ – 15 lutego 2017 r.

OP£ATY REJESTRACYJNE I ZAKWATEROWANIE
promocyjna op³ata rejestracyjna: 450 z³ brutto (zap³ata do dnia 31 marca 2017)
standardowa op³ata rejestracyjna: 500 z³ brutto (zap³ata od dnia 1 kwietnia 2017)

Bydgoszcz, 8 - 10 czerwca 2017

Uczestnicy konferencji otrzymaj¹ punkty edukacyjne.
Informacje o zakwaterowaniu w Bydgoszczy dostêpne s¹ na stronie internetowej konferencji.

BIURO ORGANIZACYJNE
Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

Op³ata rejestracyjna obejmuje:
- udzia³ w obradach naukowych,
- wstêp na teren wystawy firm,
- teczkê konferencyjn¹ z programem,
- wy¿ywienie zgodnie z programem,
- podatek VAT

ul. Pó³nocna 129, 20-818 Lublin
tel. (81) 534 43 87, GSM 693 067 914, fax. (81) 534 71 50
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Zarys programu naukowego
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„IX Ogólnopolskie Dni Neurologii Dzieciêcej”

Szanowni Pañstwo!
Drodzy Kole¿anki i Koledzy!

Organizatorzy zastrzegaj¹ prawo do nanoszenia zmian w programie

Hotel Holiday Inn Bydgoszcz
85-109 Bydgoszcz, ul Grodzka 36

Serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolskie Dni Neurologii
Dzieciêcej - tym razem do Bydgoszczy. Tematyka konferencji
dotyczyæ bêdzie problemów neurologii wieku rozwojowego.
Po raz kolejny wymienimy siê doœwiadczeniem i wiedz¹,
by lepiej diagnozowaæ i leczyæ naszych pacjentów.

Czwartek, 8 czerwca 2017 r.
Przyjazd uczestników
Rejestracja w biurze konferencji
Otwarcie konferencji, wyk³ad inauguracyjny

Konferencja odbêdzie siê w hotelu Holiday Inn.
Bydgoszcz jest miastem z d³ugoletnimi tradycjami a jednoczeœnie
nowoczesnym i stawiaj¹cym na rozwój, czêsto goszcz¹cym
konferencje naukowe, nie tylko medyczne.
Mamy nadziejê, ¿e IX Ogólnopolskie Dni Neurologii Dzieciêcej
spe³ni¹ Pañstwa oczekiwania.

Z powa¿aniem
Marzenna Weso³owska
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego
razem z Zespo³em Oddzia³u Neurologii Dzieciêcej
i Poradni Neurologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Dzieciêcego w Bydgoszczy

Kolacja

Pi¹tek, 9 czerwca 2017 r.
Obrady naukowe, w przerwach kawa, herbata i obiad
Fakultatywna kolacja w restauracji "Pa³ac" w Myœlêcinku
(dodatkowa op³ata 150 z³, organizator zapewnia transfery autobusowe)

Sobota, 10 czerwca 2017 r.
Obrady naukowe do godzin popo³udniowych,
w przerwach kawa, herbata, obiad
Zakoñczenie konferencji

