Warsztaty 2003
European Club for Pediatric Burns (ECPB)
Europejski Klub Oparzeń Dziecięcych

Komunikat Zjazdowy
Zgłoszenia udziału, streszczeń referatów
i rezerwacji hotelowych

Zakopane ( Polska ) 11. – 12. Grudnia 2003

Organizatorzy :
Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń –
Dziecięce Centrum Oparzeniowe,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń

Warsztaty Europejskiego Klubu Oparzeń Dziecięcych (ECPB - 2003)
Komunikat Zjazdowy / Zgłoszenia Streszczeń Referatów
Zakopane ( Polska ) 11. – 12. Grudnia 2003

Organizatorzy:
Oddział Rekonstrukcji i Oparzeń –
Dziecięce Centrum Oparzeniowe,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Dyrektor Szpitala, dr hab. med. Maciej Kowalczyk
Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń

Komitet Organizacyjny:
Jacek Puchała, Kraków
Robert Mieżyński, Kraków
Dariusz Wyrzykowski, Gdańsk
Anna Chrapusta-Klimeczek, Kraków
Jan Skirpan, Kraków
Beata Stanek, Kraków

Komitet Naukowy/ Wykładowcy:
Jacek Puchała, Kraków, Polska
Jerzy Strużyna, Sosnowiec, Polska
Mikołaj Spodaryk, Kraków, Polska
Krzysztof Kobylarz, Kraków, Polska
Andrew Burd, Hong Kong, Chiny
Heinz Rode, Kapsztadt, Afryka Płdn.
Helmut Lochbuechler, Stuttgart, Niemcy
Martin Meuli, Zurich, Szwajcaria
Christopher Walker, Essex, Wlk. Brytania
Jean Michel-Rives, Paryż, Francja
Giovanni A. Grisolia, Florencja, Włochy
Folke Sjöberg, Linköping, Szwecja
Pavel Brychta, Brno, Republika Czeska
Karin Rothe, Lipsk, Niemcy
Jan Köller, Bratysława, Republika Słowacka
James Rozitis, Ryga, Łotwa

Daty do zapamiętania:
Ostateczny termin gwarantowanej rezerwacji hotelu
Ostateczny termin przyjmowania streszczeń
Ostateczny termin opłaty rejestracyjnej po obniżonej stawce

– 31. Maj 2003
– 30. Czerwiec 2003
– 31. Lipiec 2003

Główne tematy Warsztatów:
1. Rzadko spotykane oparzenia u dzieci – epidemiologia, leczenie, problemy, profilaktyka
2. Nowe/aktualne problemy intensywnej terapii w leczeniu oparzeń u dzieci.
3. Tematy wolne
(preferowany: Doraźna pomoc chirurgiczna w sytuacjach nietypowych – pomoc typu
leczenia oparzeniowego u pacjentów nie oparzonych)
Możliwości prezentacji:
- wyłącznie w języku angielskim
- dwa równoległe rzutniki
- Video projektor
- Multimedia projektor (PowerPoint, 98/2000)
Formularze Streszczeń ( dla tematów wolnych ) muszą zostać przesłane na adres Komitetu Naukowego
przed 30. Czerwca 2003 (po angielsku) lub adres e-mail: mipuchal@cyf-kr.edu.pl
Komitet Organizacyjny powiadomi autorów streszczeń przyjętych do wygłoszenia po 31. Lipca 2003
( wyłącznie po potwierdzeniu wniesienia opłaty rejestracyjnej ).
Streszczenia przyjęte do wygłoszenia zostaną wydrukowane i umieszczone w materiałach zjazdowych.
Zgłaszanie streszczeń jest możliwe/ i preferowane droga elektroniczną.
Ogłoszenie Komitetu Naukowego Warsztatów: ponieważ coroczne warsztaty ECPB nie stanowią
odpowiednika Zjazdu czy Sympozjum, w typowej formie, referaty przyjmowane do Sesji „tematów
wolnych” nie będą ani liczne, ani tym bardziej długie. Głównym celem Warsztatów jest zgromadzenie jak
największej liczby szczególnie interesujących przypadków, tak, aby stanowiły one podstawę do owocnej
dyskusji, z której wnioski każdy z Uczestników zabierze ze sobą !

Ogłoszenie Specjalne Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Warsztatów ECPB 2003:
UWAGA - BARDZO WAŻNE !!!
Zgodnie z tematem głównym Warsztatów ECPB 2003, „Rzadko spotykane oparzenia u dzieci –
epidemiologia, leczenie, problemy, profilaktyka”, każdy z Uczestników jest uprzejmie proszony o
przygotowanie i przywiezienie na Nasze Spotkanie krótkiej ( 2 min.) prezentacji szczególnie
interesującego przypadku zgodnego z tym tematem. Mogą się one stać częścią niezwykłej kolekcji
nadzwyczajnych przypadków, których opisy zostaną opublikowane w późniejszych materiałach
podsumowujących dokonania Warsztatów ECPB 2003r. Uważne spojrzenie na ramowy program
Warsztatów pokaże Państwu, że przewidziano wystarczającą ilość czasu na prezentację tych doniesień.
UWAGA !!!
Krajowi/polscy Uczestnicy Warsztatów ECPB 2003 oraz Uczestnicy z krajów Europy Wschodniej
dokonują wpłat w walucie polskiej (PLN) w wysokości odpowiadającej sumom PLN podanym w polskie wersji Komunikatu.

Miejsce Obrad: „Nosalowy Dwór”Hotel, Zakopane
Sekretariat Warsztatów/Rejestracja :
Hotel “Nosalowy Dwór: 10. Grudnia 2003 15.00-18.00
11. – 12. Grudnia 2003 8.00-12.00

Zasady rejestracji :
Wszystkie formularze zgłoszeniowe muszą być wysłane na adres Komitetu Organizacyjnego
przed 30. Czerwca 2003
lub lepiej na adres e-mail: mipuchal@cyf-kr.edu.pl
Opłata zjazdowa ( zredukowana dla uczestników z Polski i krajów Europy Wschodniej )
przed 30. Czerwca 2003 !!!
350 PLN ( członkowie ECPB )
400 PLN ( inni uczestnicy )
Rejestracja opóźniona : po 1. Września 2003
400 PLN ( członkowie ECPB )
500 PLN ( inni uczestnicy )
Rejestracja w trakcie obrad Warsztatów:
600 PLN ( dla wszystkich )
Opłata rejestracyjna obejmuje:
- Materiały zjazdowe
- Uczestnictwo w sesjach naukowych
- Wstęp na wystawę sprzętu i materiałów medycznych
- Spotkanie towarzyskie/Kolacja - czwartek 11. Grudnia 2003
- Obiad – czwartek, 11. Grudnia i piątek, 12. Grudnia
- Impreza zimowa - kulig/bufet, piątek - 12 Grudnia
Warunki rezygnacji:
Zwrot kosztów rejestracji i zakwaterowania będzie możliwy w wypadku rezygnacji:
Potwierdzonej drogą pocztową przed 1. Września 2003 – 100%
Potwierdzonej drogą pocztową po 2. Września 2003 – 50%
Nie przewiduje się zwrotów wszelkich wpłat po 1. Października 2003
Wnoszenie opłat: odnośnie szczegółów dotyczących wnoszenia opłat proszę zapoznać się dokładnie z
zamieszczonym formularzem rejestracyjnym i formularzem hotelowym.
Zasady rezerwacji hotelu:
Wszystkie formularze rezerwacyjne (rezerwacja gwarantowana) muszą być wysłane
na adres Komitetu Organizacyjnego lub adres e-mail: mipuchal@cyf-kr.edu.pl
przed 31. Maja 2003
Obowiązkowa przedpłata za pierwszą dobę hotelową !!!
Zakwaterowanie: „Nosalowy Dwór”Hotel****, 34-500 Zakopane, ul. Balzera. 21d, tel. 004818-2011400
www.nosalowydwor.com
e-mail: hotel@nosalowydwor.com
Stawka dobowa – 300 PLN / dzień / osobę
Stawka dobowa obejmuje:
Pokój jedno- lub dwuosobowy
Pełne wyżywienie ( 3 posiłki ) / osobę
Usługi: sauna, fitness club, jacuzzi, masaż
“Skalny” Hotel****, 34-500 Zakopane, ul. Pardałówka 3b, tel/fax. 004818-2019100
www.skalny.com.pl
e-mail: info@skalny.com.pl
Stawka dobowa – 300 PLN / dzień / osobę
Stawka dobowa obejmuje: pokój jedno- lub dwuosobowy
Pełne wyżywienie ( 3 posiłki ) / osobę
Usługi: sauna, fitness club, jacuzzi, masaż, basen
Zasady płatności: wszystkie szczegóły zawarte są w załączonym formularzu rezerwacyjnym.

Klimat i lokalizacja: Zakopane położone jest w sercu Polskich Tatr, około 100 km na południe od
Krakowa. Jest to typowe małe miasto, alpejskiego charakteru, centrum sportów zimowych, zwłaszcza
narciarskich. Należy spodziewać się, że miesiąc grudzień będzie typowy dla śnieżnej, mroźnej (minus
10st.C) zimy w polskich górach. Typowo klimat ostry, jak we wszystkich okolicach wysokogórskich.
Paszport i wiza: w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z ambasadą lub
konsulatem RP w danym kraju.
Transport:
Do Zakopanego ( z Krakowa) : zależnie od liczby zgłoszeń (prosimy o dokładną informację w
formularzu rejestracyjnym) jest możliwe zorganizowanie transportu mikrobusem z Krakowa
(Dworzec Główny i/lub Lotnisko Balice) – wyłącznie dla uczestników przyjeżdżających do Krakowa
10. Grudnia 2003, płatne 50 PLN / osobę
Do Krakowa ( z Zakopanego ) : głównie dla osób korzystających z transportu do Zakopanego
(proszę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym), tylko dla uczestników wyjeżdżających 13.
Grudnia 2003, płatne 50 PLN / osobę
Dla wszystkich innych, możliwa jest komunikacja do Zakopanego autobusem ( tanio ) lub taxi ( drogo ) z
sąsiedztwa Dworca Głównego PKP, podobnie w drodze powrotnej z Zakopanego. Dojazd własnym
samochodem łatwy, w Polsce Płdn. A1 Autostrada przez Katowice/Kraków/Myślenice, następnie drogi
lokalne do Zakopanego (uwaga na weekend-owe utrudnienia w ruchu samochodowym), lub bezpośrednio
z Republiki Czeskiej lub Słowackiej.
Adres Komitetu Organizacyjnego:
„Warsztaty ECPB – Zakopane 2003”
Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń –
Dziecięce Centrum Oparzeniowe,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax : 04812 - 6574167
Adres e-mail głównego organizatora: mipuchal@cyf-kr.edu.pl
Wszelkie aktualne informacje będą dostępne na stronie ECPB Web Site : www.ECPB.net
oraz na stronie Internetowej PTLO: www.ists.pl./oparzenia/informacje
Konto bankowe Komitetu Organizacyjnego :

“ Warsztaty ECPB - Zakopane 2003”
Bank Pekao SA I O/Kraków
31-010 Kraków, Rynek Gł. 31
SWIFT: PKOPPLPWKR1
PLN: 12401431-7515862-2700-401112-001
EURO: 12401431-7515862-2700-459782-001
Wszelkie wpłaty powinny być dokonane na konto Komitetu Organizacyjnego w wyżej określonych
terminach, bezpośrednim przekazem bankowym lub za pomocą karty kredytowej
(VISA, Eurocard/Mastercard, American Express, Diners, CitiCard)

Wstępny program naukowy oraz imprezy towarzyszące:
Środa 10. Grudnia, 2003 :
15.00 – 18.00 – rejestracja uczestników
19.00 Impreza ekologiczna - “Przy ognisku”
Czwartek 11. Grudnia, 2003:
8.00-12.00 - rejestracja uczestników
9.00-11.30
Otwarcie i Słowo Wstępne – 15 min.
Sesja I : Chirurgia stanów ostrych w sytuacjach nietypowych. Specjalistyczna, oparzeniowa opieka
chirurgiczna u pacjentów nie-oparzeniowych.
- Wykład na zaproszenie – 30 min
- Referaty – tematy wolne, 60 min
- Dyskusja – 15 min.
- Wykład na zaproszenie – 30 min
11.30-12.00

Przerwa na kawę

12.00-14.00
Sesja II : Temat główny 1.
“Rzadko spotykane oparzenia u dzieci -epidemiologia, leczenie, problemy, profilaktyka”
- Prezentacja przypadków - 60 min.
- Zajęcia w grupach roboczych – 60 min.
A. Epidemiologia
B. Leczenie
C. Problemy
D. Profilaktyka
14.00-15.30

Przerwa obiadowa

15.30-16.30

Dyskusja panelowa– Podsumowanie tematu 1.

19.30

Spotkanie towarzyskie/Kolacja (“Nosalowy Dwór” Hotel)

Piątek 12. Grudnia, 2003:
9.30-11.00
Sesja III : Intensywna terapia i anestezjologia w oparzeniach dziecięcych.
- Wykład na zaproszenie – 30 min.
- Tematy wolne – 45 min.
- Dyskusja – 15 min.
11.00-11.30

Przerwa na kawę.

11.30-13.00
Sesja IV : Temat główny 2. – “ Nowe/aktualne osiągnięcia i problemy w intensywnej terapii oparzeń
dziecięcych”.
- Wykład na zaproszenie – 30 min.
- Zajęcia w grupach tematycznych – 60 min.
A. “Faza przed-chirurgiczna”
B. “Walcząc“ z chirurgami ( wycięcia martwicy, przeszczepy skóry własnej )
C. Komplikacje i przedłużone leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii.
D. Zespół “fantomowego odczucia utraty skóry” – prawda, czy fałsz !? – w porównaniu z leczeniem
zespołu przetrwałego bólu poamputacyjnego.
13.00-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-15.30

Dyskusja Panelowa – Podsumowanie tematu 2.

15.30-16.30

Walne Zebranie Członków ECPB

19.30

Impreza zimowa – kulig / bufet

Sobota 13. Grudnia 2003
9.00-10.00
Od 10.00

Śniadanie i pożegnanie
Czas wolny : wycieczki górskie/narciarstwo

lub
przejazd mikrobusem do Krakowa ( około 10.00 )
Ok. 11.00 możliwy przejazd i wizytacja nowego, pierwszego w Polsce, Dziecięcego Centrum
Oparzeniowego USD w Krakowie.
( dla członków Komitetu Naukowego oraz innych osób – zależnie od życzenia )

Dla osób towarzyszących i innych :
11. i 13. Grudnia 2003 – całodzienna wycieczka z przewodnikiem (płatna) lub jazda na nartach łatwo dostępna, lokalizacja hotelu w sąsiedztwie stoku Nosala. Zależnie od życzeń ( min. 10 osób )

UWAGA !!! - w trakcie obrad (prezentacje, dyskusja) obowiązuje język angielski

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. med. Jacek Puchała
Członek Zwyczajny ECPB

Warsztaty Europejskiego Klubu Oparzeń Dziecięcych (ECPB - 2003)
Zakopane, 11. – 12. Grudzień 2003

Formularz rejestracyjny
Rejestracja ulgowa zgodnie z datą stempla pocztowego – przed 30. Czerwca 2003
UWAGA !!!
Krajowi/Polscy Uczestnicy Warsztatów ECPB 2003 oraz Uczestnicy z krajów Europy Wschodniej
dokonują wpłat w walucie polskiej (PLN) w wysokości odpowiadającej sumom PLN podanym w Komunikacie.
Opłata zjazdowa ( zredukowana dla uczestników z Polski i krajów Europy Wschodniej )
przed 30. Czerwca 2003 !!!
350 PLN ( członkowie ECPB )
400 PLN ( inni uczestnicy )
Rejestracja opóźniona : po 1. Września 2003
400 PLN ( członkowie ECPB )
500 PLN ( inni uczestnicy )
Rejestracja w trakcie obrad Warsztatów:
600 PLN ( dla wszystkich )
Nazwisko:
Imię:
Tytuł:
Zatrudnienie:
Specjalność:
Adres pocztowy:
Kod:

Kraj:

Telefon:

Fax:

E-mail :
Referat (-y) / Streszczenie (-a) : .....Tak

..…Nie

Temat (-y) / Sesja N° …
1.

2.
3.
Prezentacja przypadku ( Sesja II ): …..Tak, …..Nie
Możliwa rejestracja:
Wczesna ( zredukowana): .....
Późna ( po 1. Września 2003 ) : ....
Na miejscu : ….

Warsztaty Europejskiego Klubu Oparzeń Dziecięcych (ECPB - 2003)
Zakopane, 11. – 12. Grudzień 2003

Formularz hotelowy/rezerwacyjny
Rezerwacja hotelowa ( pewna) – przed 31. Maja 2003, zgodnie z datą stempla pocztowego
UWAGA !!!
Krajowi/Polscy Uczestnicy Warsztatów ECPB 2003 oraz Uczestnicy z krajów Europy Wschodniej
dokonują wpłat w walucie polskiej (PLN) w wysokości odpowiadającej sumom PLN podanym w Komunikacie.
Deklaracja rezerwacji hotelu: ... Tak, ... Nie , dla … osób
Data przyjazdu: …………..

Data wyjazdu: ……………………

Rezerwacja noclegów ( podkreślić )
9/10.12.03.

10/11.12.03.

11/12.12.03.

12/13.12.03.

13/14.12.03

inne ( wymienić ) :
…………………………………….
Wybór hotelu ( podkreślić nazwę ) :
“Nosalowy Dwór” **** stawka dzienna – 300 PLN / dzień / osobę
stawka dzienna obejmuje:
pełne wyżywienie ( 3 posiłki ) / osobę
serwis: sauna, fitness club, jacuzzi, masaż
pokój jednoosobowy/noclegi, ilość:
………………………

pokój dwuosobowy/noclegi, ilość:
……..…………………

“Skalny” Hotel **** stawka dzienna – 300 PLN / dzień / osobę
Stawka dzienna obejmuje:
pełne wyżywienie ( 3 posiłki ) / osobę
serwis: sauna, fitness club, jacuzzi, masaż, basen
pokój jednoosobowy/noclegi, ilość:
…………………...

pokój dwuosobowy/noclegi, ilość:
……………………

Obowiązkowa przedpłata hotelowa/depozyt – stawka jednodobowa, dzień pierwszy,
do 31. Maja 2003
Pokoje hotelowe nie będą rezerwowane do czasu potwierdzenia wpłaty depozytu hotelowego.
Organizatorzy nie gwarantują rezerwacji hotelu po 31. Maja 2003r.
Suma zwrotu depozytu hotelowego będzie pomniejszona o stawkę manipulacyjną
80 PLN - po 1. Września 2003.

Osoba towarzysząca:

… Tak, … Nie, …. Ilość osób

Program imprez towarzyszących:
Impreza

Osób

Impreza ekologiczna – “Przy
ognisku”

Cena

Razem

50 PLN

Spotkanie towarzyskie/
Kolacja

Wliczone

Impreza zimowa – kulig/bufet

Wliczone

Razem
Program dla osób towarzyszących:
11. Grudnia 2003 - wycieczka całodzienna z przewodnikiem (płatna) : … Tak, … Nie, …. Osób
13. Grudnia 2003 - wycieczka całodzienna z przewodnikiem (płatna) : … Tak, … Nie, …. Osób
Obydwie wycieczki zależą od liczby zgłoszeń ( min. 10 osób )
Jazda na nartach na stoku Nosala ( płatna ): … Tak, … Nie, … Osób
daty rezerwacji wyciągów :
…………………………….
Konto bankowe Komitetu Organizacyjnego:

“ Warsztaty ECPB - Zakopane 2003”
Bank Pekao SA I O/Kraków
31-010 Kraków, Rynek Gł. 31
SWIFT: PKOPPLPWKR1
PLN: 12401431-7515862-2700-401112-001
EURO: 12401431-7515862-2700-459782-001
Wszystkie wpłaty netto ( wolne od opłat ze strony beneficjenta ) należy dokonywać
na konto Komitetu Organizacyjnego:
Przekazem międzybankowym ( SWIFT: PKOPPLPWKR1 - dla przekazów międzynarodowych ) : ......
Kartą kredytową:
( proszę zgłosić numer konta Komitetu Organizacyjnego i wysokość sumy u wystawcy karty ) :
…… VISA, …... Eurocard/Mastercard, ….. American Express, …... Diners, …... CitiCard
No ………………………………………………………………….. , Data ważności ……………………………
Zapoznałem się, zrozumiałem i przyjmuję warunki ograniczające zwrot kosztów w przypadku
odwołania zgłoszenia na Warsztaty ECPB 2003 – Zakopane.
Podpis: .............................................

Warsztaty Europejskiego Klubu Oparzeń Dziecięcych (ECPB - 2003)
Zakopane, 11. – 12. Grudzień 2003

Formularz Streszczenia
( dla tematów wolnych ) do wysłania na adres Komitetu Organizacyjnego, lub : mipuchal@cyf-kr.edu.pl
Termin ostateczny, zgodnie z datą stempla pocztowego – 30. Czerwca 2003
Autor (-rzy): Nazwisko, inicjały imion:
( podkreślić autora prezentującego )
Zatrudnienie :
Adres pocztowy i kontakty:
Tytuł (litery drukowane ):
Streszczenie ( j. angielski ) Word 95 lub nowszy, Arial 10, odstęp pojedynczy, jedna strona,
wyrównanie obustronne, maksymalnie 250 słów:

Rodzaj prezentacji:
• Przeźrocza …..
• Video …..
• Multimedia …..

