
9-10 stycznia 2015 r.

ZJAZD W BIAŁOWIEŻY
Miejsce Zjazdu: 

Best Western Hotel Żubrówka

ZAPROSZENIE

W trakcie Zjazdu zapraszamy 
na szkolenie „Kapilaroskopia w reumatologii”. 

Szkolenie zakończone dyplomem



Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Koledzy, 

Celem Zjazdu jest pomoc we wprowadzeniu 
najnowszych zasad leczenia oraz postępowa-
nia diagnostycznego w codziennej praktyce 
specjalisty reumatologa. 
Wprowadzenie nowych leków oraz zasad dia-
gnostyki poszczególnych chorób nie zawsze 
odbywa się w sposób jasny i  w  pełni zrozu-
miały. Zagadnienie to nabiera szczególnego 
znaczenia w okresie intensywnego rozwoju 

- jak to ma miejsce w ostatnich latach w reumatologii. W związku z tym 
powstaje pytanie jak radzić sobie z nowościami w codziennej praktyce le-
karskiej.
Duże zainteresowanie naszymi dotychczasowymi spotkaniami w Biało-
wieży (2013 r. i 2014 r.) dowodzi, że zasadną jest rozmowa nad wprowa-
dzaniem nowych zasad diagnostyki poszczególnych chorób oraz leków do 
codziennej praktyki specjalisty reumatologa. 
Podobnie jak podczas ostatniego zjazdu znani wykładowcy szczegóło-
wo omówią najnowsze zasady diagnostyki i leczenia wybranych chorób 
reumatycznych. Również podzielą się swoimi obserwacjami i sugestiami 
oraz odpowiedzą na zadawane pytania i ustosunkują się do Państwa ko-
mentarzy.
W trakcie Zjazdu przewidujemy również szkolenie z zakresu Kapilarosko-
pii Praktycznej zakończone dyplomem uczestnictwa. 

Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

www.bialowieza2015.pl



PROGRAM ZJAZDU

PIĄTEK 9 stycznia 2015r.
13:00-16:30 Kapilaroskopia w reumatologii  

- wykłady i warsztaty zakończone dyplomem uczestnictwa

16:30-17:00 Przerwa kawowa i poczęstunek

17:00 Uroczyste Otwarcie Zjazdu

17:30-18:00 Zapalenie naczyń w chorobach reumatycznych 
18:00-18:30 Aktualne zasady leczenia i postępowania  

terapeutycznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

19:30 Uroczysta kolacja

SOBOTA 10 stycznia 2015r.
9:00-9:30   Spondyloartropatie nowe podziały 
9:30-10:00  Dna
10:00-10:30  Osteoporoza co nowego?
10:30-11:00  Osteoporoza posteroidowa 
11:00-11:20  Reumatyzm tkanek miękkich 

11:20-12:00  Przerwa kawowa

12:00-12:30 Zapalenie wielomięśniowe /skórno-mięśniowe. 
12:30-13:00  Nowe podejście do badania histopatologicznego,  

rozpoznawanie wielomięśniowego zapalenia 
13:00-14:00  Sesja pediatryczna

14:00-15:30  Przerwa obiadowa

15:30-16:00  Toczeń rumieniowaty układowy
16:00-16:30  Mieszana choroba tkanki łącznej
16:30-17:00  Łuszczycowe Zapalenie Stawów 
17:00-17:30  Rehabilitacja w chorobach reumatycznych

17:30   Zakończenie Zjazdu
19:00   Kolacja



Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe.
Rejestracja uczestnictwa: www.bialowieza2015.pl/rejestracja

Organizator zapewnia
  udział w sesjach naukowych
  wstęp na stoiska sponsorów
  materiały zjazdowe
  certyfikat uczestnictwa
  poczęstunek w trakcie przerw kawowych i lunchów
  udział w uroczystej kolacji

Opłata za uczestnictwo w Zjeździe:
  395 zł* - wpłata do 5 grudnia 2014 r.
  450 zł* - wpłata po 5 grudnia 2014 r. (w tym wpłaty bezpośrednio  

w recepcji Zjazdu)

  350 zł* - opłata za osobę towarzyszącą
  200 zł* - opłata za udział w kuligu (sobota)
* podane ceny brutto

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
36 1240 2887 1111 0010 4733 2851
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszka-
nia oraz dopisek „Białowieża 2015”

Noclegi
Koszty noclegów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę noclegów w Hotelu Żubrówka.  
Szczegóły  znajdą Państwo na stronie: www.bialowieza2015.pl

Biuro Organizacyjne:
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A, 
01-381 Warszawa 
tel: (22) 642 09 40,
e-mail: biuro@medius.com.pl
www.medius.com.pl


