POLSKA GRUPA NARODOWA
MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA BIOSTATYSTYKI KLINICZNEJ
POLISH NATIONAL GROUP
OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR CLINICAL BIOSTATISTICS (ISCB)

Kraków, 10 XII 2012
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
Uprzejmie przypominam, że 14 grudnia 2012 (piątek) odbędzie się w Auli
Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, ul. Grzegórzecka
20, kolejne zebranie naukowe polskiej Grupy Narodowej ISCB. Rozpoczęcie
spotkania o godz.10.30. Serdecznie zapraszam.
Wszystkich,

którzy

planują

udział

w

spotkaniu

naukowym,

proszę

o potwierdzenie przybycia (mailowo mxkawale@cyf-kr.edu.pl lub telefonicznie
694 891 335) do 12 grudnia 2012.
Program spotkania:
10.30 – 10.45

Powitanie i informacje bieżące

10.45 – 12.30

Wystąpienia uczestników spotkania:
Adam Korczyński (Warszawa) – Tradycja i współczesność
w metodach imputacji danych. Przegląd teorii - wybrane przykłady
zastosowań
Aleksander Owczarek (Sosnowiec) – The kernel-weighted local
polynomial smoothing in assessment of blood pressure for optimal
health related quality of life in hypertensive patients
Walerian Piotrowski (Warszawa) – Częstość nagłego zgonu
sercowo-naczyniowego - jak się zmieniła w ciągu 5 lat (20032008)

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 14.15

Wystąpienia uczestników spotkania:
Agnieszka Micek (Kraków) – Związek pomiędzy czynnikami
ryzyka chorób układu krążenia a chorobą przyzębia w populacji
osób w wieku 50-79 lat, mieszkańców Krakowa
Maciej Polak (Kraków) – Występowanie braków zębowych
w dorosłej populacji Krakowa w wieku 50-79 lat w powiązaniu
z czynnikami społeczno-ekonomicznymi oraz samooceną stanu
zdrowia

14.15 – 14.45

Dyskusja, wolne wnioski, zamknięcie spotkania
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Informacje dla prelegentów:
a. Do Państwa dyspozycji będzie sprzęt multimedialny (komputer i rzutnik) oraz
tradycyjna tablica.
b. Uprzejmie proszę o przesłanie prezentacji (Word, PowerPoint) najpóźniej do 12
grudnia, na mój adres mailowy – Państwa pliki wprowadzę do komputera
i sprawdzę działanie.
c. Proszę o przestrzeganie czasu wystąpienia (35 min łącznie z dyskusją).
W przypadku wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę
o kontakt mailowy mxkawale@cyf-kr.edu.pl lub telefoniczny 694 891 335.

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości uzyskania refundacji z miejsca pracy
i którzy w 2012 roku nie korzystali z dofinansowania, mogą starać się o zwrot
kosztów podróży. Osoby, które zdecydują się zaprezentować swoje prace mogą
liczyć na zwrot kosztów albo noclegu, albo podróży.


Przypominam również, że został zmieniony numeru telefonu do siedziby Polskiej
Grupy Narodowej ISCB:
nowy numer to: 12 4332836



Łączę serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w Krakowie,
Ewa Kawalec
Przewodnicząca Polskiej Grupy Narodowej ISCB
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