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Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić
Państwa na VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
W roku 2018 będzie nam miło gościć Państwa w Warszawie w dniach od 13 do
15 maja. Chcemy po raz kolejny spotkać się w gronie nefrologów dziecięcych i
pediatrów zaangażowanych w opiekę nad dziećmi z chorobami nerek i układu
moczowego.
Tematem przewodnim Zjazdu będzie „Przewlekła choroba nerek u dzieci”.
Program Zjazdu tradycyjnie oparty o wykłady wybitnych autorytetów zostanie
wzbogacony warsztatami oraz panelami dyskusyjnymi. Wybierzemy również nowy
Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Podczas Zjazdu będzie okazja do
zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, doświadczeniami klinicznymi oraz
możliwość wymiany poglądów na temat trudnych problemów klinicznych.
Oprócz intensywnego programu naukowego nie zabraknie okazji do rozmów w
gronie kolegów i radości ze spotkań i bycia razem.
Mam nadzieję, że pobyt w wiosennej stolicy stanie się dla Państwa źródłem
inspiracji naukowych i dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Zapraszam do Warszawy.
Do zobaczenia!
Z wyrazami szacunku

Dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

ZGŁASZANIE PRAC

Zachęcamy Państwa do zgłaszania doniesień zjazdowych zgodnych z
tematyką Konferencji. Streszczenia prac w języku polskim, o rozmiarze 250
słów bez tytułu i afiliacji, będą przyjmowane elektronicznie na stronie
Konferencji, gdzie jest przygotowany specjalny formularz.

Termin przyjmowania streszczeń: 01.02.2018 - 09.03.2018
Streszczenia może zgłosić tylko osoba zarejestrowana na Konferencję.

Zachęcamy do przygotowania prac pełnotekstowych do opublikowania w „Polskim
Merkuriuszu Lekarskim”. Prace należy przygotować zgodnie z instrukcją dla Autorów do
28.02.2018 i wysłać do Redakcji.

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawana za
umieszczoną publikację naukową wynosi 7 pkt.
Pismo jest indeksowane w bazie PubMed
Czasopismo "Polski Merkuriusz Lekarski" publikuje w języku polskim i angielskim
recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze dotyczące medycyny oraz
podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek i komentarze
redakcyjne.
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