Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

„ Międzynarodowy kurs doskonalenia technik operacyjnych
z wykorzystaniem szybkoobrotowych wiertarek neurochirurgicznych”

Szanowni Państwo
W imieniu Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz współorganizatorów, zapraszamy do udziału w „Międzynarodowym kursie doskonalenia
technik operacyjnych z wykorzystaniem szybkoobrotowych wiertarek neurochirurgicznych”, który odbędzie
się na terenie Centrum Biostruktury WUM w Warszawie, w dniu 8 marca 2019 roku.
Tematem przewodnim będą „Techniki frezowania kości w chirurgii podstawy czaszki”.
Kurs adresowany jest do polskich i zagranicznych lekarzy neurochirurgów i otolaryngologów.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek

Sponsorzy Kursu
Producent sprzętu

Współorganizator

Nouvag AG
St. Gallerstrasse 23,
9403 Goldach,
Szwajcaria

Institute of Clinical Research Sp. z o.o.
ul. Cichociemnych 4/9,
03-984 Warszawa
Polska

Warszawa, 8 marca 2019 r.
Miejsce kursu:

Polecane zakwaterowanie:

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Centrum Biostruktury WUM
ul. Chałubińskiego 5, 05-077 Warszawa

- Hampton by Hilton Warsaw City Centre
- Radisson Blu Sobieski
- Golden Tulip Warsaw Center
- Polonia Palace

Plan kursu
Czwartek, 07/03/2019 r.
19:00
Piątek, 08/03/2019 r.
8.15
8.15 - 10.15

10.15 - 10.35
10.35 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30
19.00 - 22.30
Sobota, 09/03/2019 r.
10.00
10.15 - 14.00
14.00

Przybycie uczestników kursu i zakwaterowanie w hotelu
Koktajl powitalny w Hampton by Hilton Warsaw City Centre
Powitanie gości w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM
I część – otwarcie kursu oraz wykłady tematyczne:
„Technika frezowania kości w laryngologii” dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
- „Technika frezowania kości w neurochirurgii” - dr n. med. Jacek Kunicki
- Omówienie preparatu i kolejnych etapów części praktycznej prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
Przerwa kawowa
II część – Techniki frezowania kości czaszki w chirurgii podstawy czaszki –
ćwiczenia praktyczne na preparacie zwierzęcym
Przerwa na lunch
III część – Techniki frezowania kości czaszki - ćwiczenia praktyczne na
preparacie zwierzęcym ciąg dalszy, podsumowanie kursu, pytania i
odpowiedzi
Przejście do hotelu i czas wolny
Spotkanie w lobby hotelu Hampton by Hilton i przejście do restauracji
Kolacja, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w kursie
Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem
Spotkanie w lobby hotelowym
Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem
Powrót do hotelu, odbiór bagaży i wyjazd

Ilość uczestników kursu: 12 osób
Opłata za uczestnictwo w kursie:
•zgłoszenie i płatność do 31/01/2019r. - 2000,- złotych brutto*
•zgłoszenie i płatność od 01/02/2019r. do 15/02/2019r. - 2500,- złotych brutto*
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: kurs@iocr.pl lub faksem: +48 22 616 00 01
*Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w kursie i wykorzystanie sprzętu oraz materiałów szkoleniowych, koktajl, przerwę kawową, lunch,
kolację, zwiedzanie Warszawy
Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i śniadań. Sugerowane hotele znajdują się w odległości 10-15 minut spacerem od
miejsca szkolenia.

Płatność za kurs przelewem:

Institute of Clinical Resarch Sp. z o.o.,
ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa
Bank:
Alior Bank S.A. ul. Postępu 18B, 02 - 678 Warszawa
numer rachunku IBAN:
20 2490 0005 0000 4520 6785 7658
W przelewie prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika kursu**
Kontakt:

Institute of Clinical Resarch Sp. z o.o.
ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa
tel. +48 22 617 00 42, fax: +48 616 00 01
tel. kom. +48 662 110 321 - Anna Skawińska
e-mail: kurs@iocr.pl

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ICR sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie 03-984, przy ul. Cichociemnych 4/9 jako
administratora danych osobowych w celu organizacji szkoleń i kursów także przyszłych , zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych z późniejszymi zmianami. Oświadczam, iż znane mi są zasady polityki prywatności w ICR sp. z o.o.

