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ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej, który odbędzie się w Poznaniu w dniach od 10
(czwartek) do 12 (sobota) maja 2018 r., a miejscem obrad będzie centrum kongresowe
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Na przestrzeni ostatnich kilku dekad onkologia i hematologia dziecięca, dzięki
zjednoczonym wysiłkom onko-hematologów dziecięcych w skali krajów, w tym także
Polski i świata, poczyniły spektakularne postępy. Najlepszym wykładnikiem tego jest aż
blisko 80% wyleczeń z choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży. Nadal jednak
najczęstszą przyczyną niepowodzeń leczenia jest wznowa choroby i choroba pierwotnie
oporna, a każde takie zdarzenie dramatycznie pogarsza rokowanie. Stąd dla dalszej
poprawy całkowitego przeżycia szczególnego znaczenia, obok poprawy bezpieczeństwa
terapii, obecnie nabiera dalsza optymalizacja leczenia choroby pierwotnie opornej
i wznowy choroby w onkologii i hematologii. Dlatego to zagadnienie będzie tematem
wiodącym IX Zjazdu naszego Towarzystwa.
Zespół Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM
w Poznaniu jest zaszczycony powierzeniem mu organizacji IX Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Będziemy niezmiernie szczęśliwi
mogąc gościć w Poznaniu jak najliczniejsze grono lekarzy zaangażowanych w leczenie
chorób nowotworowych i chorób układu krwiotwórczego u polskich dzieci i młodzieży.
Do zobaczenia w Poznaniu !
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
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TEMAT WIODĄCY
Wznowa choroby nowotworowej i choroba nowotworowa pierwotnie oporna u dzieci

TEMATY PRZEWODNIE
1. Ostre białaczki u dzieci – postępy leczenia I linii
2. Postępy w leczeniu wznowy ALL
3. Postępy w leczeniu niepowodzeń terapii AML
4. Postępy w leczeniu niepowodzeń terapii Ph+ CML
5. Postępy w leczeniu chorób mieloproliferacyjnych (MDS, JMML, Ph uj. MPNs) u dzieci
6. Chłoniaki u dzieci – postępy leczenia I linii
7. Postępy w leczeniu progresji i wznowy NHL
8. Postępy w leczeniu progresji i wznowy HD
9. Guzy OUN u dzieci –postępy leczenia I linii
10. Postępy w leczeniu wznowy guzów OUN
11. Nowotwory lite u dzieci – postępy w leczeniu I linii
12. Postępy w leczeniu wznowy nowotworów litych
13. Postępy we wczesnej diagnostyce wznowy choroby nowotworowej u dzieci
14. Postępy w leczeniu drugich nowotworów
15. Postępy w leczeniu nierozrostowych chorób układu krwiotwórczego u dzieci
16. Postępy w leczeniu niepowodzeń terapii nierozrostowych chorób układu krwiotwórczego u dzieci
17. Rola transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu niepowodzeń terapii chorób rozrostowych
układu krwiotwórczego i nowotworów litych u dzieci
18. Postępy w leczeniu potransplantacyjnej wznowy chorób nowotworowych
19. Powikłania infekcyjne terapii w onkologii i hematologii dziecięcej
20. Żywienie w leczeniu choroby nowotworowej u dzieci

22. Opieka nad dzieckiem, u którego zawiodło leczenie choroby nowotworowej
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21. Stan zdrowia i jakość życia po leczeniu onkologicznym prowadzonym w wieku rozwojowym
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ZASADY ZGŁASZANIA PRAC
Komitet Naukowy Zjazdu zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania streszczeń
zgodnych z tematem wiodącym i tematami przewodnimi Zjazdu.
Termin nadsyłania streszczeń: od 15 grudnia 2017 r. do 15 marca 2018 r.
Zasady dotyczące przygotowania i zgłaszania streszczeń:
1. streszczenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie Zjazdu www.zjazdptoihd.pl ,
2. streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim,
3. streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów i/lub rysunków,
4. streszczenie musi zawierać:
ź tytuł pracy,
ź pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer
telefonu, pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną
nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy,
ź słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
ź części streszczenia: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski (w kolejnych
akapitach)
5. wśród autorów prac zgłaszanych przez Studentów musi być Opiekun Koła Naukowego,
6. streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów z wyłączeniem danych osobowych
autorów, ich afiliacji oraz nazw ww. akapitów,
7. pierwszorazowe użycie skrótu w tekście streszczenie powinno zawierać wyjaśnienie jego
znaczenia,
8. autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie,
9. zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych
konferencjach, zjazdach itp.
Ocena zgłoszonych prac i forma ich prezentacji:
1. zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez Komitet
Naukowy Zjazdu,
2. autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w terminie do 28 dni od terminu
zakończenia przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu
pracy do prezentacji),
3. przyjęte prace zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch form prezentacji:
ź prezentacje ustne - prace zakwalifikowane do prezentacji ustnej zostaną
przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na
prezentację ustną zostanie podany w zawiadomieniu o przyjęciu pracy przez Komitet
Naukowy,
ź prezentacje plakatowe - prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą
eksponowane przez cały czas trwania Zjazdu, szczegóły techniczne i organizacyjne
dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu
pracy przez Komitet Naukowy,
4. możliwość prezentacji prac będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy
dokonali opłaty rejestracyjnej,
5. oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac
w języku angielskim w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,
6. wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach
zjazdowych.
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REJESTRACJA
DATA OTWARCIA REJESTRACJI 1 GRUDNIA 2017 r.
Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)
Termin I
15.12.2017 - 31.01.2018

Termin II
1.02.2018 - 01.04.2018

Termin III
02.04.2018 - 30.04.2018

Opłata
na miejscu

550,00 zł

700,00 zł

800,00 zł

850,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

350,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
ź udział w Gali Otwarcia, wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
ź materiały zjazdowe,
ź identyfikator zjazdowy,
ź wstęp na teren wystawienniczy,
ź przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
ź certyfikat uczestnictwa.

Opłaty rejestracyjne dodatkowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)
Termin I
15.12.2017 - 31.01.2018

Termin II
1.02.2018 - 01.04.2018

Termin III
02.04.2018 - 30.04.2018

Opłata
na miejscu

Osoba towarzysząca

550,00 zł

700,00 zł

800,00 zł

850,00 zł

Spotkanie koleżeńskie*

100,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:
ź identyfikator zjazdowy,
ź przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
ź udział w Spotkaniu Koleżeńskim.

*liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji on-line w dniu 25.04.2018 r.
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WAŻNE DATY
• termin Zjazdu: 10-12 maja 2018 r.
• rejestracja od 1 grudnia 2017 r. (wczesna rejestracja do 31 stycznia 2018 r.)
• zgłaszanie streszczeń - od 15 grudnia 2017 r. do 15 marca 2018 r.

MIEJSCE OBRAD

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pawilon 15 (wejście B, poziom 1)
ul. Głogowska 14
Poznań

Wstęp na teren MTP:
- dla pieszych - wejście wschodnie (od ul. Głogowskiej)
- dla samochodów - wjazd zachodni (od ul. Śniadeckich)
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KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
tel. 61 849 14 47; faks: 61 847 43 56
e-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Gradatim Grażyna Horowitz
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 10
tel/faks: 61 814 65 14

sztuka organizowania

KOORDYNATOR WYDARZENIA

KOORDYNATOR OBSŁUGI UCZESTNIKÓW

Grażyna Horowitz
kom: 501 834 112
e-mail: office@gradatim-sympozja.pl

Beata Gnatońska
kom: 722 005 040
e-mail: zjazdptoihd@gradatim-sympozja.pl
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