
Szanowni Pañstwo,

ju¿ po raz siód my ma my przy jem noœæ za pro siæ Pañ stwa na Po mor skie Spo tka nie Uro-Onko lo gicz ne - ju¿ po raz
szósty do Ja strzê biej Góry. „Uro-onko” 2014 bê dzie, zgo dnie z Pañ stwa wo l¹, wy ra ¿o n¹ pod czas ostat nie go Spo -
tka nia, po œwiê co ne ra ko wi pê che rza mo czo we go. Za ga dnie nie to by ³o ju¿ przedmio tem na sze go spo tka nia
w 2010; s¹ dzi my jed nak, ¿e przez ostat nie 4 la ta w dzie dzi nie ra ka pê che rza mo czo we go po ja wi ³o siê wie le cie -
ka wych, war tych omówie nia od kryæ i usta leñ. Nie za po mi na my te¿ o pod sta wo wym ce lu na szych spo tkañ -
edu ka cji na naj wy¿ szym po zio mie, ad re so wa nej do wszy st kich za in te re so wa nych, nie za le¿ nie od wie ku, po sia -
da nej spe cja li za cji i miej sca za tru dnie nia - a wiêc rów nie¿ do tych, którzy do pie ro wkra cza j¹ na dro gê szko le -
nia w uro-onko lo gii. Wie rzy my te¿, ¿e „re pe ti tio ma ter stu dio rum est „ i przy po mnie nie pod sta wo wych wia do -
mo œci mo ¿e siê ka¿ de mu przy daæ. Oczy wi œcie po sta ra my siê, aby, jak do t¹d, przed sta wia ne in for ma cje by ³y na
naj wy¿ szym po zio mie - swój udzia³ za po wie dzia ³o ju¿ kil ku wy bit nych eks per tów miê dzy na ro do wych.

VII Po mor skie Spo tka nie Uro-Onko lo gicz ne odbê dzie siê tra dy cyj nie w go œcin nym ho te lu „Astor” w Ja strzê biej
Górze w dniach 9-10ma ja 2014.

Serdecznie zapraszamy!!!

Dziêki ¿yczliwoœci sponsorów
op³ata rejestracyjna obejmuj¹ca:
● uczestnictwo w  obradach
● posi³ki w  trakcie spotkania
● spotkanie towarzyskie
wyniesie jedynie 250 z³.

Zakwaterowanie bêdzie mo¿liwe
w hotelu „Astor”

lub s¹siednich obiektach

Jastrzêbia Góra,
9-10 maja 2014

Rejestracji mo¿na dokonywaæ do 31.03.2014
na www.uro-onko.pl 

Komitet Organizacyjny:
dr med. El¿bieta Senkus-Konefka - przewodnicz¹ca 
dr med. Krzysztof Szkar³at 
mgr Agnieszka Pliszka
mgr Joanna Sak
mgr Jadwiga Wêsierska

Szczegó³owe informacje umieszczone 
zostan¹ na stronie Spotkania

www.uro-onko.pl


