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WARUNKI UCZESTNICTWA

Thorsten Reineke

Liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób.

Thorsten jest Kierownikiem Sekcji Biostatystyki w
MSOURCE. W przeszłości pracował m.in. na
stanowisku profesora na Uniwersytecie w Koblencji w
Niemczech. Specjalizuje się w metodologii prób
klinicznych, a w szczególności w adapacyjnych
układach doświadczalnych. Thorsten będzie wykładał

Miejsca na kursie będą przydzielane w kolejności

po angielsku.

30 dni od wystawienia faktury i najpóźniej 5 dni przed

Tomasz Burzykowski
Tomasz jest starszym biostatystkiem w MSOURCE.
Pracuje również na stanowisku profesora

zgłoszeń.
Opłata kursowa powinna być wniesiona przy
rejestracji. W przypadku płatności na podstawie
faktury, opłata musi być wniesiona w całości w ciągu
datą rozpoczęcia kursu. W przypadku nieterminowej
opłaty, możliwość uczestnictwa w kursie nie będzie
gwarantowana.

KURS
„ANALIZA PRZEŻYCIA“

biostatystyki/bioinformatyki Uniwersytetu Hasselt w
ZAKWATEROWANIE

Belgii. Jego zainteresowania naukowe w obecnej
chwili koncentrują się na walidacji zastępczych
kryteriów oceny skuteczności leczenia i analizie

Zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników kursu.

danych pochodzących ze spektrometrii masowej
białek. Tomasz będzie wykładał po polsku.

REJESTRACJA I DODATKOWE INFORMACJE
W celu rezerwacji miejsc(a), prosimy o wypełnienie

LOKALIZACJA

formularza rejestracyjnego na odwrocie i przesłania

17-18 czerwca 2008
Warszawa

faksem, pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres:

Kurs odbędzie się w salach wykładowych firmy
Bit Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101A, Warszawa
Szczegóły dotyczące lokalizacji dostępne na
www.bit-polska.pl.

MSOURCE Medical Development Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40B/8
02-520 Warszawa

organizowany przez

Tel.:

022 – 646 42 40

MSOURCE Medical Development Sp. z o.o.

Fax.:

022 – 646 99 32

we współpracy z

Email: survival@msource-cro.com
Prosimy o zgłaszanie się przed 16 maja 2008.

Polską Grupą Narodową
Międzynarodowego Towarzystwa
Biostatystyki Klinicznej (ISCB)

ANALIZA PRZEŻYCIA

FORMULARZ REJESTRACJI

Warszawa, 17-18 czerwca 2008

Warszawa, 17-18 czerwca 2008

Kurs „Analiza przeżycia”
Proszę wypełnić i przesłać faksem, pocztą lub emailem do:

PROGRAM
Wtorek, 17 czerwca

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ
WZIĄĆ UDZIAŁ
UDZIAŁ?
• Kurs oferuje przegląd metod analizy przeżycia

•

09:00-10:30 Podstawy analizy przeżycia (po angielsku)

•

10:30-11:00 Przerwa

•

11:00-13:00 Model proporcjonalnych hazardów (PH, po
polsku)

•

13:00-14:00 Obiad

•

14:00-15:30 Sesja komputerowa

• Przykłady zastosowań omawianych metod

•

15:30-15:45 Przerwa

• Praktyczne sesje komputerowe z użyciem pakietu R

•

15:45-16:30 Dyskusja

• Doskonała okazja do wymiany doświadczeń i

Środa, 18 czerwca
• 09:00-10:30 Model PH (ciąg dalszy, po polsku)
•

10:30-11:00 Przerwa

•

11:00-13:00 Modele parametryczne (po polsku)

•

13:00-14:00 Obiad

•

14:00-15:30 Sesja komputerowa

•

15:30-15:45 Przerwa

•

15:45-16:30 Dyskusja

• szacowanie funkcji przeżycia, testy
• model proporcjonalnych hazardów,
diagnostyka, zmienne zależne od czasu
• parametryczne modele czasu przeżycia

kontaktu z kolegami z innych ośrodków i branż
OPŁ
OPŁATA
ATA
Opłata standardowa

150 zł (VAT wliczony)

Członkowie ISCB

120 zł (VAT wliczony)

W opłatę wliczono koszt przerw na kawę, obiadów
oraz materiałów szkoleniowych.

DO KOGO KURS JEST KIEROWANY?
Do statystyków biorących udział w próbach klinicznych i
badaniach przed-klinicznych i pracujących w firmach
farmaceutycznych, organizacjach prowadzących próby
kliniczne na zlecenie (CRO), ośrodkach akademickich.

MSOURCE Medical Development Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40B/8
02-520 Warszawa
Fax: 022 – 646 99 32
Email: survival@msource-cro.com
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

Tytuł : Pan/Pani/Dr/Prof. (właściwe zakreślić)
Imię i nazwisko :
Stanowisko :
Instytucja :
Adres (z kodem poczt.) :
NIP Instytucji:
Tel. :
Fax :
Email :

•

Proszę o rezerwację miejsca za opłatą standardową
150 zł za osobę

•

Proszę o rezerwację miejsca za opłatą dla członków ISCB
120 zł za osobę

SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI (zaznaczyć właściwe)
MOŻ
MOŻLIWOŚĆ
LIWOŚĆ KONTYNUACJI SZKOLENIA
Kurs „Advanced Survival Analysis” odbędzie się 7
listopada 2008 w głównej siedzibie MSOURCE
Medical Development w Brukseli.

Płacę przelewem na konto:
IBAN PL 1500 1272 1212 7004 4436 0000
SWIFT KRDBPLPW
W tytule przelewu wpisać: ”PR00475 – Analiza przeżycia”
Proszę wystawić fakturę dla mojej instytucji (dane do faktury
powinny zostać dołączone do formularza rejestracji)

Zgadzam się na warunki uczestnictwa podane na odwrocie.

Podpis :

Data :

