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Szanowni Państwo,

Już po raz szesnasty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z
cyklu „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” organizowanej przez Klinikę Reumatologii, Chorób
Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie. Wiosenna
edycja odbędzie się pod hasłem „Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów. Nerki w szczególnych
sytuacjach klinicznych. Płyny z jam ciała”. Sympozjum odbędzie się w sobotę 18 marca 2017r. w godz. 10.00-15.30, w
auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.
W trakcie pierwszej części spotkania omówione zostaną wybrane problemy kliniczne, diagnostyczne i
terapeutyczne dotyczące chorób o podłożu immunologicznym, a w szczególności wybrane zagadnienia związane ze
znaczeniem diety i mikrobioty w zachowaniu homeostazy organizmu. Kolejna sesja w całości będzie poświęcona
diagnostyce zaburzeń funkcji nerek, przede wszystkim w przebiegu chorób hematologicznych i cukrzycy, a także
współczesnym metodom analizy moczu. Część ostatnia związana będzie z omówieniem badania płynu mózgowordzeniowego i stawowego.
Zgodnie z tradycją zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych zawodów medycznych, studentów oraz
słuchaczy studiów doktoranckich.
Za udział w konferencji zostało przyznanych 5,25 punktów edukacyjnych dla lekarzy i 5,00 dla diagnostów
laboratoryjnych.
Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł. Kwotę należy uiścić na konto: Bank Zachodni WBK S.A. III/o Szczecin
nr 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 koniecznie z dopiskiem „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych”.
Dla ułatwienia rejestracji Uczestników uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty. Informację na
temat możliwości uzyskania faktury oraz inne szczegóły dotyczące rejestracji osoby zainteresowane znajdą w treści
formularza zgłoszeniowego.
Dziękujemy za udział we wcześniejszych edycjach i jednocześnie pozostajemy z nadzieją, że i tym razem tematyka
sympozjum spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
W imieniu Organizatorów
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
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