Szanowni Państwo,
Drogie koleżanki, Drodzy Koledzy!
Wzorem lat ubiegłych organizujemy kolejne spotkanie interdyscyplinarne pt.: „Rola
położnika, neonatologa, chirurga dziecięcego i anestezjologa w diagnostyce i leczeniu wad
wrodzonych noworodka”. W ten sposób chcemy udoskonalić współpracę pomiędzy specjalistami
zajmującymi się tym samym pacjentem na różnych etapach leczenia w naszym regionie.
Mam także nadzieję, że otoczenie Parku Krajobrazowego oraz dodatkowe atrakcje poza
naukowymi spowodują, że spędzicie Państwo wiele miłych chwil w czasie naszego spotkania.
Serdecznie Państwa zapraszam,

Dr n.med. Irena Daniluk-Matraś
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

„Rola położnika, neonatologa, chirurga dziecięcego i anestezjologa w
diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych noworodka”
Spotkanie pod patronatem Pani Prorektor CM UMK
prof.dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej

Termin: 7-9 kwietnia 2017r.
Miejsce spotkania: Dom Wczasowy „Helena”, Wdzydze Kiszewskie 41, Wąglikowice
Termin zgłoszenia uczestnictwa : do 10.03.2017r wraz z podaniem liczy osób towarzyszących (chodzi
o zapewnienie miejsc noclegowych)
Opłata konferencyjna : aktualnie jesteśmy w trakcie negocjacji i kalkulacji kosztów. Staramy się o to,
by była symboliczna – do uregulowania na miejscu podczas rejestracji.
Opłaty hotelowe będą w gestii uczestników spotkania (koszt doby hotelowej ok. 35zł)

PROGRAM RAMOWY
Piątek, 7 kwietnia 2017r.
15.00
18.00

Przyjazd i zakwaterowanie w DW Helena, Dorota, Gabriela, Villa Marzenie
Kolacja grillowa w obudowanej i ogrzewanej Wiacie Myśliwskiej z kominkiem

Sobota, 8 kwietnia 2017r.
8.30-9.30
9.30-11.30

Śniadanie w formie bufetu w Sali Głównej
I sesja wykładowa

11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00

Przerwa kawowa
II sesja wykładowa
Obiad
Warsztaty dla chętnych lub czas wolny
Wspólna kolacja i zabawy w Sali Jadalnej (strój dowolny)

Niedziela, 9 kwietnia 2017r.
8.30-9.30
9.50
10.00-13.00
13.00

Śniadanie w formie bufetu w Sali Głównej
Wykwaterowanie z pokoi
Dodatkowe zwiedzanie Skansenu lub rekreacja we własnym zakresie
Wyjazd grupy

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do zgłaszania prac, które będą wygłoszone w trakcie
sesji wykładowych. Szczególnie preferowaną formą wystąpień będą prezentacje zagadek
medycznych lub trudności, które napotkaliście Państwa w trakcie procesu diagnostycznoterapeutycznego swoich pacjentów.

Zachęcamy również, przy okazji Naszego Spotkania, do rekreacyjnego wykorzystania urokliwego
otoczenia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wspólnie z Państwa rodzinami.

Atrakcje dodatkowe, które możemy dla Państwa zorganizować (ewentualną chęć uczestnictwa prosimy
zgłaszać przy rejestracji) :













Zwiedzanie Skansenu (koszt 18zł/os.)
Przejażdżka wozami po okolicy (koszt 175zł za 1 wóz – 15os.)
Sauna i Jacuzzi (koszt 25zł/os./godz.)
Wejście na Wieżę Widokową we Wdzydzach (bezpłatnie)
Jazda konna (koszt 50zł/godz)
Strzelanie z łuków i wiatrówek (koszt: 250zł/grupa/godz)
Spotkanie z leśniczym i przejście Wdzydzką Ścieżką Przyrodniczą (koszt: 250zł/grupa)
Nordic Walking z instruktorem (koszt: 14zł/os przy grupie 10 osób)
Występ „Kabaretu pod Gruszą” (koszt: 550zł/występ)
Kino 6D (koszt: 15zł/os.)
Park linowy przy Hotelu Niedźwiadek – trasa niebieska i czerwona (koszt: 25 i 45zł/os.)
Basen, jacuzzi, strefa SPA w Hotelu Niedźwiadek (10% rabatu)

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 15

e-mail:

wdzydze2017@gmail.com

